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UN le/iPERIzEN GREU PERILL

141 MAMUT 114011112CM
La guerra del Marroc 'torna a prendre un aspecte fose.
D'una banda, els titolats Iliberals espanyols, i fins els pomposos
reformistes, s'han ajupit a les imposicions deis tècnics de
l'Estat Major Central de l'exercit espanyol, i de conformitat
amb el pla concebut es descabdellaran pròximament operacions
d'anueller que els comunicats oficiala quahfiquen de "dures".
D'ultra banda, les noticies de Melilla acusen l'accentuació de
la bellicositat í la creixença del nombrede la jarca d'Abd-elKrim. Aixes vol dir que, a despit del clarissim avis de la revolta
de Màlaga i de tots els avisos menys sensacionals, però igualment clars, s'està en viales d'un nou període de Iluita, de
sang, de mort i de disbauxa en els tràgics 'erms del Rif.
Entre dues pors ,. el Govern d'Espanya acaba de decidif-se.
Entre la por de la protesta popular i la , por del disgust de
determinats elemente, les institucions i,els ministres de l'Estat
espan y ol senten més aquesta última. I els homes que havien
d'establir al Marran el protectorat civil, toquen ara, més o
menys desafinadament, les trompetee de combat.
En aquests moments havern de deplorar la injustificada
timidesa que va demostrar la majoria de l'Assemblea de la
Mancomunitat de Catalunya davant el problema del Marroc.
.1flentre els pares dels soldats de quota es reuneixen a Madrid•
i demanen l'abandò del Marroc sense reserves ni atenuants,
hi ha a Catalunya bornes nacionalistes 'que no gose n. a comprometre el prestigi internacional d'Espanya, prestigi que és
una cosa inexistent en la realitat mundiala A mes, les acusacions valentes i concretes dels pares dels quotes perjudicats

La situació d'Alemanya

EL COMENÇAMENT DE
LA DERROTA
EI Japó desapareil com a gran poléllcia
S'ha perdut el treball de tota
gin) diu un diari Japonès
Sense noticies de
una generació :: La ruina Japonesa

EI

l'esquadra :; S'ha perdut tota?

Elijapó
El Japi) es traba al la riba po-:
mentina cleil'immens• cerelc volcholo Ce l'Occea Pacific, Itt //As'
gran i la mes tltdi y a de les regions voleäniques del sisan,
aquest cerdo que explica geole-

gicament, la desaparició d'un

continent tan gran com l'Euro-

p a .i l'Asia plegados, pulsen la

llegenalärla Lemaria. La terna
japonesa ós un arXimMag
colat pel volcanismo eu una polsaguera d'illes que fa cona enorme'aodari protector de la costa
N. E. de la Xina.
Aixä vol dir que el terratre-

mol és al Jama cona al Sud d'U.
pele procediments de favoritisme, demostren que quan es tracta tälia - quelcom de tant freqüent
d'anar al camp de batalla i de donar el pit a les bales, no tothom i sobreentès cona la tramuntana
sent grane entusiasmes per ocupar certs llocs.
a l'Empordaa-S`hi ha de- cometer
ell ri de eaisSaa per acl o- per
Tanmateix, un amic ens -conta que, fent contrast amb
aquestes referències, hi ha a Catalunya, i especialment a Bar- la porta. El japonés, dones, no
oblida mai que viu damunt d'un
celona, un gran entusiasme per part d'alguns catalans que
infern . Dan-tuesta letra se'n
voluntàriament tenen canees d'ordre tècnic en l'exèrcit eslee cases. el mara i ele sentipanyol. Se'ns diu que els oficials de complement es disputen metate: cases d'e bambú- i de pal'honor d'anar al Marroc. I això tothom ho compren molt bé. per; mera passatgar encisador,
Quan hi ha tants fills de Catalunya que en virtut d'una oblidel qual s'ha de fruir entre dos
gació imposada per les Beis espanyoles donen Hur sang en una
terratriainols andi fl'i'de11-3 i n
guerra dels altres, faria mal d'atila:el veure que es passegessin - ca l. a una vida mes-tensa'qu
per Barcelona els qui voluntàriament han ocupat els alludits curta que la dele -restante morbes. Quan la dolor i la tristesa s'ensenyoreixen de les llars tale; sentiments de -gräcia,
catalanes per la pèrdua del jovent que hauria d'ésser el forjador gracilitat, d'elegància fràgil i
de la glòria dels catalans, i quan les mares i les promeses es- fugitiva. L'art japonés encarna
abastament aquest estat d'espeperen amb angúnia les noves d'Afriea, els catalans que perrit. L'artista japones no sent,
tanyent per pròpia voluntat a un organisme, han declarat nur
cera l'artista de l'Egipte, d'e la
vocació guerrera i l'afany de lluita, tenen ara el camí assenyalat. Grecia, o be sobretot el de RoPer la nostra banda, nosaltres publicarem amb molt de gust ma, la necessitat de deixar
el nom del catalana que trobant-se en aquest cas han demanat obres indestructibles, • eternee,
per anar al Marroc com a voluntaria.
sind obres delicioses — i aix,)
tot hora, en tota ocasió, amb
la joia i encleament inestroneablee que sols,aaoden bravee ets
pob leaaiocatta afee I, divina grite
cin. No és per res que s'ha comparat el Japó arnb nantiga Grecia: la seva conetitueia geogrä...
no3r TORNA A PENSAR
ACCIO NACIONALISTA' rica s'asseanbla molt, a ¡'holléDEL POBLE NOU
EN L'ARMILLA
nioto, i el seu sentiment de la gräcia s'adiu molt amb el sentiLa novella 011r:d'oció de Patriotes
La frcscoreta d'aquests dies cns ha
ment d'e les arte menees de la
Accid Nacionalista del Palde Non,
portat miraculosament una peca de
Grecia. Si quelcom restds de la
que tan nelament segueir . el prograroba: l'armilla. A majan juny l' h a
-gran pintura grega del bota
Siam rebutjat amb indignació amb
ma d'Acció Catalana, ha dclegat portemes do l'hellenisme, seguraqu,t reprcsenti en l'Aplec de laventanta indignaci
ó, que no sabfcm tan
naced cenen/fria amb la pinta:ras Nacionalisies al Vinyct (Sitges),
SO:5 on havia • anal a raure. Era a al-re Japonesa: ja hl ha 'non esgun armara barrejada amb la roba el soci de la matei.ra Ens Josep
treta relació entre la pintura
fhivern, tota amarada de la provi- Llaugucres.
ceramistica grega i l'estil, la
dencial olor de la naftalina? Era ohtraca. la manera de fer dele piradada en algun penja-robes; o potscr
tors del Jap6.
z: calaix de la taula dc l'oficina o
Horn es preguntarä (ton treu
al loas del bagul que va servir per
l'artista .lapones l'optimisme i
portar a fora la indumentaria? Tanla serenitat que reclama un art,
se-val. La cosa certa es que en aquests
niki si tot temas te cene-Ciencia
die; moltes persones del seas masculf
del perill que es congri a sola
potscr,
Totes,
ball retrobat l'armilla.
ele seus peus i/Aquesta sereniXVII. Un defectc molt estés en el
no han cuitat a posar-se-la. Però.
tat i aqueed optimismo el nipó
Catala actual és de donar a la prepodcv els esperits forts, han començat
els tren de la so y a terna, de l'esd'e. guardar-la amb una punta de bensició composta per a la rnateixa experit e la . raça 1 de la seva
tensió que té en espanyol la preposició
na.
ti tul.
para. Es costurn, en efecte, de lec
'rius, en el glossari, fa anys—i
'El Japó es una terma variaalfscorrespondre les ducs preposicious per Fuina con! ja es pot demarca-01re
'a que en faci tnolts mes dels que
i per a exactament a les dues propor,alment—va escriure una apologia
des (Fan cense consultar el masidons espanyoles por i para.
de l'armilla. Recordo que la seva tesi
pa. en dir que a partir de la illa
Iictis ad un cas en que l'espanyol
e- aquesta: l'armilla on portem el
de Formosa-forma un are (Pilles
i
en
catala
hausa ordinarnment /boa
ge i el portamonedes és la peca
una formidable eseullera, la lasi,
en
rcssuscitar
la
per
vem
d'emprar
significativa de la nostra indutitud Ce la qual dS equivalent a
preposició per O. no volem arbitrariazia, es la que cns comunica un
la que va Cel enr del Sahara fins
mes
gran
una
Cate:asió
ment
donar-li
més característic de gent civia la frontera d'Anglaterra-Eseeque
la
que
tenia
en
català
antic:
daEn
conseqüència.
calia
portar
.
e ha III ra lii vari p lat cl imatevant un infinito) que expressa el fi o
:,?.mps armilla, istiu i hivern, pririca, vegetal a noolägtea que (deobjecte dc l'acció expressada per
mavera i tardor. La prédica anava
nla( aqueelä situael6 geogràfiac,mmanyada de l'exemple: els mis- verb anterior essent aquest fi o objecte
ca. el país del sol ixent es deis
tes ulls adolescents van admirar .tot el motín d'aquesta acció. Exemple:
mes orogräficantent variats que
Havia anal a Manrcsa per (no per a)
aquibl istiu, les Manques arrnilles do
es coneixen: el pintorese. el
veure son pare.
pique que cenyien el bust respectable
grandiós, l'Improvisa el morpre(tras
de
la
GraAltres exemples
Ir M :nius.
llena el magnifie. l'extraordineS'ajagná al
l'Institut):
de
mática
ri, seln arreo, a lec eostes i en
he pogut comprovar si
per devenir. .10 vaig allargar vis
en l'hinterland: el Japó es el
elossador a l'ensems que ha re- sof à
acosagafar-la.
lihi
vaig
bracas
per
país rrule hell que bona aoneix.
no yellat el seu guarda-roba, ha set-1tar per sentir-ha millar. Platija ringla
Eis els -tenme piar/al/tus, el
ln &cauro el seu incondicional amor
a ra7milla. Veig, aixb si, que la su- per saludar-la. A les sis serem tots a Jame CHI Itabitat en la seva part
prineipel de ene al Nord. (la
ya predica d'aleshores no ha estat casa Per rebre els forasters.
Exernples antics: "...solament bu
gran illa ventral de Hondo, la
gaire eficaç 1 potser comença a no
Ilion
fand per 'btisicr a la honor de
de Yeso i les nitres del nord),
ésser enraonada.
cornpatlyó".—B.
Metge.
"...volgui-m'iii
per teta britnen insignificant de
El rellotge, que tenia l'armilla com
besar-li
los
peus
e
1:3
per
ralees: hiperberrals, ea, reine.
ses/ exclusiva, ara s'aferra' faca- acostar
,
u- Les invasions maleta, mongola.
mans".—B.
Metge.
"Aquella
dona
i
ateas al brav o s'eneafora en una butjardí per odo- xiiimara avoreatia, amaren retaden
en
aquel1
y
traes
Bo
xaqueta horitzontal del pantalon, situada, si fa no fa, sobre l'hipocon- rar les flors."--Lull. "...anam a Bur- jant Cap a lee files nads nordiriana per vrla reyna".—Cränica de
1ms els aborigens pino, 1 desdri dret. El portamonedes, que temps
Jaume I. " .,.c les donzelles, qui ja
prés. toles plegades. tusaren
enrera solia ésser d'argent o d'imitac k') argent, d'una forma breu, apta se speraven per rebrer.—Tirant lo pastan, la raen japonesa actual,
B:anch. "..apres se posa en lo Lt per
la qual list esclevingut ruin una
Per amagar-se a l'armilla sestee creardortnir".—Tirant Blanc. "...e nös
sintosi de 'l'espera, variat de l'AIst cap bony desplaent, ades ha es:lereper
sia, com una --suma de les vleva-1gs', de cuiro més voluminós, més serem al palau abans que vós
bre
la
infanta
tia
nostra".—lkfuntaner.
tate asiatiquerr, Isenee .gaircha
temps ho porta—i en lloc de
cap déla detectes . de l'horno
P. Fabra
cer car refugi en l'armilla, 's'etteau5
eme,. Entre aqueele detectes cal
e n una butxaca horittontal, situada,
cometer cona o, sohresorlint l'asi fa no fa, sobre el 'rony6 dret i
dis cretament amagada per la part bat- EL PALAU PAINIIETERIAL PCE goeslvlln4 nantagarlieta peala estaDE REPUOIAT8
el defelliments i abdica a s de l'americana,
(nona morals de la terrible gent
°salen, A Nikko, on rene manera que si avui girem els
Vallara: lamba l'astúcia ande
u nS veis l'armilla, no he fem amb sideix l'emperador, no ha (morregut ealp desgrinda eerlosa. El que • felina, henal ada amb la
ltay orances de civilitzat, sinó simplepdlau imperial ha estat obert sana, matain, la -finar instintiva
tea anab precaucions de iredolic.
primitiu 1)1-arrejada
per reeellte /alta refuglaia, els
Carlees Soldevila quals l i ban onlplenata--ilavas, ainb la Miel-140,11de, genial deje
11•1111.1•11111011~11111•11111
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La Política

Converses fil o1ògici ues

1.1:1

los

pobles destelts a grane empre-

ses, en un Mot, l'astalcia de Ulises sovint ¡ j'altera i tot cota
la, del muele d'alama Ges del punt
ed vista nip6 aquests defeetes
esdevenen, pera, dues virtuts
més.
La singularitat del Jagd i la
valentia delsatpenesos han proserrat aquie , virtuts 1 totes

les caracteristiques nacionats
fins al momead que el vapor, la
gran artilleria, el maquInismd,

era preseataramcom encantes invenetblee: Contra d'ells ja res
no ni-Vallen les virtuts anaeetrals, la valenlia-ni la mar salada.allaapaillf,eálguaalashores
escollir entre sotmetre's a Europa o a Nord Arneaica, o hl
caminar al pas del mún modem. El „Tapa, que és potser e!
potala. ande prguales de . 1a seva
independencia que hi . ha hagut
mai al mala d'eneä aue de radia,
escollf Lud ilieriaa el maquinis5-5-le i el contacta pe;stilerit .de la
mOral Modernaa. El Japa en
aquella ocasI6 darieva a mane
besados tot el mes pur i sagrat
que posee% creneäade la seva
dinastict solar a eanvi de fusells
i mi-mutiles del &asir . : El 'Jap6
perdi aleshoree bulles
coses Morals.: però :veneil els
do e impelas més gratas, la•Xina
i /bisela, ele dos principals
immediats encantes.
.EI ' japonés és sensibilfssim,
isntelligontissiflX iloytaseint. Cal
repetis'r aquestes- terminations
superlatives. percate nO. 'In ha
manera de definir ande lacònicament el japonesaAmb aguasles tres qualitatsaiflapeatt
• japoritas: marre'dee-adespecetivament -Gerananla : en' esclatar

guerra, amb aquestes tres quaWats, el japonés ja en la Pren

Els terratrèmols
Cmla cop quo la terna tremola, i aixe des deis temp.s mes
entice, hOM es 'fa sempre les

( 0eto1 noestres •rvviest cesspocial)
El cancaneas . Stresemann és
un basale racialment alsmany i
prusela, peed és un esperit fi,
ola poilltic de traça indiacutible,
Stresernann, que és, a mes a

viole, El primer eimptoma de
la mala vida que: corneaba, es

fOfts les ocasions per cembatre

tersa, paises victoriosos. En el
Mún, la moneda d'aquest pa:3

mes, un gran orador„aprofila
oralment la politice antirevisioliaste de, Erança. En el fliSCUI8
que Strasemann ha pronunciat
a l'Associació de la Indústria
del Comer e alernany, ha dit una
de les coses mes agudos i nada

'Ameos. 5. -- El diarl JAPOnè8
I I " escrin que el nreatP14 del

j an(' ha retroCcdtt un t generactö, per-

deut la seva sitnaelt; sIe grau rotoeitt, pnix no nosseirh grane reserves
finanOlettee. h han estat arruinAes lea
t'As 'importante empreses industrIale,
batas 1 Companyies d'assegurances.--:Radio.

L'ESQUAGSA JAPONESA
PPIEDUDA?
Loudne, 5.--D1ueu de :Mugid que
n1 ele välxelle dé !iteren ni ele mercante a trobiiveti al Ilse de la cathstrofe bou emes filia ara' clip deapitt
radio-telegrafie. Eis ereu que 1n flota
japonesa, anclada ti la badla ele Te.
quio Isa catat totalment deetrinda.
19 . ise naval de Yokoana feo des.
Unida Iris part 15e1 terratremol 1 en
pare per la mala runr.—nadlo.

tenia un gran prestigi i tothoin
ha contrilmit, cadascú en la
sera modesta esfera, comprant

maree, a aguantar i a retardar
l'hora de la derrota. Els aleprpfundament politiquee que manys han anat vivint, ele l'are
hom ha sentit. de part aluna- mistiei ençä, del credit qua
aya; en aquest llarg duel de la l'estranger ol ha fet. Ale-4
manya ha vlsent d'un Saetee
post -guerra.
' Anglaterra—ha dit poc mes psjeollbgle cosa molt semo menys Stresemann—ha gua- bien/. quan•et factor es dissot,
del marga de
nyat la guerra i ('Imperé angles a l'aire det_cda
es la construcci6 mes formida- confiança qtar, guanyat
anteriorinent. Avara lea tosca
ble i la mes gran acumulació
de riquasa i dc poestai l litats dels hän canviat realicalment. 'A AleMedres ternas. Anglaterra, per manya shi comença de aiure
arribar a aquest magnific re- malament i lothoiri parla, amb
suttat, ha contret -delate. una aesig,nacia earregada de re--4
alalgrat, la potencia i els infi- Serves • nieritals, paré e vi dentnits avantalges de tot ordre que ment sincera, dele saerifieis que
te aval fa Gran Gretanyea aquel:ti 's'eseeeeten.
Sigui . quina sigui la forma
deute • ha laagut • d'ésser consolida t , anta hagut d'establir un .politica que prondra aquest eaerifiei Dei:jun.11 — sigui el papeilt intente del capital i desti tiritar un llarg termini, una ga/ale/11, de les reparacions, sisetantena d'anys, per anando gui la ruptura de la unitat —
eixugant. El creditor d'aquast el cae és -que s'aeosta una epo:.
deute, els Estats Units, sitian ea' dé ladearla a Alemanya. Avui
hagub forçosament de presen- aquest -pa ís és • jta ei més car
tres causes generats.
tar cona gent amable, cofli ere- del rana •L'he'reireia 'del gabinet,
L'es primeros _pcidea referir- ditose setas° massa pretensions. Ceno ha estat portar a Alomase a la conetitació interna de Ara be .— prossegueix Strese- aya el preu . mundial de lee coles regions afectados. Enormes mann—. Si Anglaterra, que as ses, preu cine aquf era deseodesnivells entre les diferente el país eminentment victorias negul .. El gablet Stresernann
capes de roca que- destrueixen de la guerra, gaudeix d'un re- completara-robra de Culi° es-1
el parallelisme entro les matei- girla favorable de moratòries tablint 'a Alemanya el Piltra or.
xes, originarien ea temps
per len efectiu el que deu, cona La nava, pelitieá. fiscal' .1 .0 es'
motissims immenses cavAls, SS possible que' Alemanya, que tat iniciada per Stresemann
que al cecliment, de les áighe's ha perdut el ferro de Lorena, amb, inexclebilitat. .L'aetivitat
omplenaria de- terres, les (piala la 'potaSsa •d/Alsacia; el callad' ene,Licobaronent-dels ininestOS
assossegades' novareent'peasaeoe del. Sar i Silesta, que - te'14V Idall. f ... Gom a canse4
subtarraniça,dej4 -ticupada' la cimea de la Rühr;
,4'41iiielitts nova politi-i
iras d'aigna__
'xarien enitffiffl'adstre draquee; com es possible que "alernanye, ' ca ecametnietn'efe prirners atan).

mateixes preguntes: Per :qua
tremola? Seria possible d e. preveure el moment del terratreniel? Pera la respecta a aquestes preguntes Ira restat .senapre
igualment Confesa. Com qua encara no es mes (ale una -hapatesi la constitateid falinia del
globus terraqui, es compren
molt bu que no signin
petesis l'explicatia dci fenomera de les su y as etrueei i.lés
elucubracions 'sobre una possible previsia del mateix,
-•
Plitai el \Tal digua: "f.. a. tarea
tremolara cm ' ha tremolat jai!.
Aquesta observada és abeelätament justa. Hi lata regions que
sembla que tinguin • Id terrible
privilegi do. inestabilitat • ideològica. Am-es, hi ha certes epoques en les guate sembla emparar-se del nostre planeta, una
gran agitació. Aixä podria aseen
prova quo els terratrèmols
obeeixen a causes•locals i -a tel-

tes coves enormes quo un 'dia

s'ensorreria.
Aquesta causa anomenada per
erosió es la mes corrent en re-

quo ho ha perdut . tot, pagui amb
la :raja:doga
ça?

L'argument és ciar, contunper manysprear arad dia totes
-d'origen no vo'.cauic.
dent i d'una gran força polítiles mes avançades Alemanyes gions ha,
després, els terratrè- ca. Es, -a raids a mds, important
111
que avui es puguin presentar, i
mols d'origen volcänic. Neta- porque projecta sobre el procinquanta anys encere podien broces
erupeions, però, salan
blema de les reparacions un
comminar-la i obligar-la a 'lenfan a la mar les seves virtuts i produït sonso el més Illeu fene- raig do Huna vivissima. Les. remeza
stsmic.
No
hi
ha
dubte,
paracions — ve a dir Stresecaracterístiques nacio:aals. El
les regl (JUS voleäni- manta — no eón pies It elässica
Japó abandone el q ue calgui3 pera, que- les
nido
afocOades
per
ques
san
indentnització de guerra que
abandonar per a no deixar per
victorias ha fet pagar en tot
un montent d'ésser fort, el Japó aquesta mena de fenemens. més
l
cosa,
pateas
tat
nItra
temps a/ vençut. Les reparatemible i inviolable. Avaii ja sap
no(es
crea
que
un
freqüent
done no san altra cosa quo
corn es fa per continuar essent
port, cona es fabriquen els cuj- l'anta per cent deis terratre- l'arma que ti Franca 'per rea assats i les vieteries interna- mots • san deguts a ella) es la duir Alemanya a Vessellasatge.
"Straticlasi", fenemen molt La impressia -de la xifra de recionals. Avui et Japó pot recobrar aquellos firma s e i virtuts conegut dels minaires, c!s quais paracions (30. 0 miliars, ociara
abandonadas en un moment erf- en llar ignorancia li donen mol,. Mota; 130 militare, xifra de la
tie, pot esdeveni el mateix Ja- tes Negados explicacions fan- Conferencia de Spä; 50 militare,
pa d'abans, tersa d'exquisideses tästiques, atribuint-lo a Asaseis xifra Mussolini; 30 miliars, xillegendaris. Alguns cops, en fra Keynes1, es la confirmade
ide refinaments espirituals, terma del lianor i del cante d'els efeete, sueeeeix que en exca- mes evident do les intenoions
passats, terna de sereintat i de var les mines se emiten sorolds que s'amaguen darrera de
bellesa, terra de l'humor i de la estranys, explosions, que tor- política -de teparacions.
gracia paractis de la poesia i de een els revestiments de fusta
Que les reparacions sön nonl'esclavatge d'A'lana date; illes do la felicitan, de les galeries i que fins al- ganitzaeiú
país de la Mea/ancla simple, 'd'o guns -cope els rompen. Les ptalemanya, sembla evident.
rets do la •mina ' es .buten ales- Ara • be: cona que aixiS es una
In plueritud, de les bones forhoras, embalar per esclatar
mes més in g ienuesafogar de noqüestió de Sets, és ociós planprojecten grosses blocs a dis- tejar a propòsit d'aquesta rea•
Mesa i distinció.
rimes aci , perque el Pipones, täneiti.- Aquests '• fenómens, en litat, problemas monis. Eta deinstal•lat en una vida tan inse- gran escala, es compren que finitiva, els alemanys no tingura, troba manera .tadmirar- original terralremole.
dran altre remei per fer front
la i de sonniiiire-la-a, Herniare
Ili baria una teoria que r e- a l'estat que .se'ls planteja
eisat: pertine ha conserva/. les lacionava ele terratrèmols a les que abandonar la bandera de la
Virtuts de la raen, sense nitres variacions do l'aetIvitat solar, moral i de la justicia i crear
harre ges quedes esseneitals de la que, cada mazo anys passa per en el lloo d'això una politica
primitiva aleacló; tot assimilant un . miaximum i per uso mínimum.
una -diplomhcia basada en el
el millor ele les avantages con- Afitiesta teoria ha estat aban- fet do l'admIssie de la pèrdua
tin gen la de les al tres race o, donada, perb putear sestee gel-- de la guerra i en el sacrifici de
soliste contagiar-se'n els vicie, ro raú, puix el pare Moreoux la nació.
sobretota perrilla sentare Ita Fia- que eontinua fermament fidel
'Es .ara, en realitat, que s'enba ésser fort i pesque se sap lt aquesta test, •després de la trevea la derrota d'Alemanya.
fort damunt deis voleans, Pri- catästrofe do Xlie l'any passat-, Eins avui tot han estat •flore
mer os (sanearan els criareis de digue: "Atenció a l'any 1923",
vomitar fon aue les maree ni- afirmant que el Japó, les A/atipones de parir herois 1 artistes. nes i Mindo no trigarien a troto-, ter evidentment practle que pofollar. La previsid del sacar/et dria interessar.
J. lisos.
francés elsa realitztat, almenys
Es evident, quo l'estudi do la
en una part, d'una manera ten. naturalesa de les capes profunEL QUE DIU UN MARI JAPONES riblo•
des i del centre de la terna, pot
" Nlaini

el desprestigi en •què-ha calgut el mere. antas fa peques
setmanes es vivita maillot a Aleraanya que a Fis ura a o a Angla-

tomes dalla deeocupaciú s'Lan
deixat Sentir. En el comen; al
detall, per ante part, sim im-,
posar amb una rapidesa fulmi:nant, a tan país, el quo s'anomena el multiplikater. El

multiplikator Je la xitra per la

qual clin de multiplicar e/ preu
real do la cosa per arribar a
donar el , preu en consonancia
amb el cure del dólar. Per a
cada cosa hi ha un multiplikaa
lar. SI aneu a comprar un llena

flequer co treu de la
butxaca el multipliketor delä
llonguets, fa els seus números,
i a l'Onda us din od que vaL
Si llogueu un camela.: us obsóquia amb la visita del seu
tiplikator i amb les seves opeo
racione d'aire astronòmic.
mattiplikatoe es una cosa odiosa i funesta. Cona que no Ös
una xifra donada per l'Estat,
sind que de- obra de l'egoisme
multiplikator no
¡tal iv itlual;
guet, cl

cl

es altra cosa quo l'organitnieitt
de la impunitat . au el saqueig

muata i general.Són tenle 1 tan enfadosos eli
inconveniente do tot ordre que
SS .trobén. • eti la vida a - rflerisaaya, que hom es fa cretas del
relatiu ordre que entera hi ha
it Aleinanya. Aquest ordre vol
dir, al meta entendre, quo aquest
poble ds'ine.s un noble, do gent
carregada-de paciencia que canregada d'organitzacid. L'orga.
Mantead es un factor Iògisš i sur
posa en l'organitzat, una eor-t
ta Iniciativa personal per a no
moure's del Doc. La- paciencia:
es un factor psicológie. eg un
heroistne o una Italia absoluta
do iniciativa individual. El oiu.
tedia allemany no sumblia pea
tenir iniciativa idual da-.
veant deis problemes concreta,
cola eón els problemes de pal(tica, de moral i dc justicia. En
cenvi, el Mutada alemany --•el
profese« si el pages, el comer-.
elant o el dentista — es bueDc tole els paisos del india, fue avançar molt en aquest
Nilo es el mes amenaçat: , en mf. El moviment do les capes na aferrissadament amb ele pro1909 hi hague 1.500 •terratre- terrestres en els terratrèmols blomes de l'Absolut que es planmole,. es a dar, un terme •mig es analeg al do la formada', do. tegen en la sosa posicid o en
de guairas per dia. Ve després el les muntanyes. Aixi es relati- el sota ram. L'alemany no es
Jama
vanient Ibell, sobretot per als eapaç ele suprimir un apat al
Ireballat molt i sala ‚dis- geblegs, determinar, donada la dia porque la derrota tio caian- n
cuta mes sobre la possibilitat. relativa joventut (geológica) porta. 'L'alemany se sacrifica-4
rä, menjarà aus artlftelals rf
. de preveure aguaste acuaamis,, de les reglons, als avaneos eap
mes. Em evident, quo la destapa- Lt l'estabilització definitiva del l'aunara papel- sueca- amb tabao
rici6 d'Hiles oceänlques o bd sol dels diversos palcos. Ara, el dia que PIS dlarls comen-eta'
l'aparielú -d'altros en el temps quo el ctuni cap aguaste esta: de ailts que alxe s'ha do f. er
i els periodos d'actIvitat voleä- bilitzacid (Se sovint mareat per nena de la Derrota transaion
dental, filosófica 1 edseomica.
nica poden dental' corte bullaje flies espantosas,
Les Piles oechniquos, el Jalad 13onaurat aquost pubis quo no,
adiare la proxliultat d'un terraentro elles, I Ambrica, sön do- pot viure sanase llegir el diari
tramo'. Alaä vol dir que hi
i que ha do consultar ole ' aro-,
antiOtate silbterranics, peró formació relativament
d'aquí a determinar el !loe on Aixi, dones, cal teraer-ho tot oios -de fona per saber si tú
os produelx1 el terralremol, hl do la interinitat relativa de la faml
Josep Phi
litt grata dieta/a:in; aquesta doler, geograrla fleled d'aquestea reDerlin, hgost,
minucia !soda rúnica de carac-. giond.
. ,
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COTITZACIONS DEL. DIA 5 SETEMBRE DE 1923
•
BORSI NIT

BORSI MATI

obra Alt
Obra Mt Mais
63-0 699,) 6E15 £9.15
6910 6E 10
tlaCallt
6e'
6870 08 90
69
69'
09'
9. C. Aletrop. „. . 171'
lis'
5 .0P1POP
10275 12E75 15225 152'50
Autórnnilms . t t 9898'
5323
Feigueres. . . . 5125
ln‘a
OonL

BORS. TARDA

metrop.

Argüe:,
•ottibus

Platas

47'
sr 45 65 4E95
10925 10365 1,025 10065

,

etrup. Cine.

Bato

'l'ano
69'
69'
6890 68•90

51111505. .
BeklICS. .
..

Litares
Gelars
Marre
Corones. .

t¡edules ttrgentintto
Exterior

7050
0050
.15355
3 105
2516
1153
10643
4706
2'31

1--1-2l111`a

So y a York
Espanya
Snissa.
Holanda
1151)11
3utscia
Portugal

Berna.
Copenhaatte
oltohanta
liòtgirl
'Noruega

BLATS
de
Castella 1 Mansa, de. .
Extrernadura de
Anda/asta dur

....... s••••
43 a 44
-8 a 3 5 1/2
33 a 33

..

(Preus en pessetes 100 la. sense nae
damu.nt vagó origen.)

FARINES
90 a 100
66 a 6650
635 e2'50
65 a 66
62 a 62 1/2
45 a 40

Forea,
Extra local. le. . . .
Corrent Id., Se
Blanca extra , lastella, de
Blatica corrent tastelle de
•
Baba, .de
...

BORSA DE MADRID

letvciers .
72'
Amortitzalate 4 1/e . 87
Antorilizable 505 . 96'55
Estertor 4%. . • 87'90
d'Espanya. . 59,`
Rano 1330. de Gred1/ 130'
Ball,' Esp. leo Plata 2116'
,
2-n 11
Istmos. .
Sucres prof. . . PI'53
34
.
SeereS 01`01. .
2'25
Cedulcs. .
.
Nord3
Airteants
31375
4,55
Franes
1:455
Lliures ,

Segones.

Terceres, de
Quarles, de. .

(Oreas en pessetes Ese de 65 kg.

carro ocluid

damuni

Menut (prima), de
Se gonet, de.
Se gó, te.
(pren E n rals ouartera de 70 lares sea.
ie ese daniunt carro (01111.)

38 a 39
4.1 a lo

de

el a 62

.0 a au
44 -a 45

91.
5475 9475
90'?)
915 975 9Eis
91 - 55 9423

de

De ni

al M d'agost proppassat
unuesta Comp i nyia porta un augment
ru la otra rettaptaein de 531,018'70
pessetes vista la mateixa du les esmentatles dates de l'any 1522.
Del primer de gener al 20 trageut
l'esmentada Companyia porta un total
(l'auguren/ en la reti l itració de pessetes
7.3S8,501- 98 sobre la que va tullir en
nrateises date. ile. l'any 1022.

VAGONS ARRIBATS
1/0 a 115
56 a

1

5 3 a 55

Estació 00. S. A.
46 de 0,131; 5 de Isi ¡ha, 2 de
!si-4bl° DEL

civada;

n(ORD

11 de blei: te de sello; 1 .10 Civada.

fet forca operacions, especialment arnb morese, ordi i

Soler Torra germen

CATARROS

nntigueu y recientea

Framesos, 4210 per BY/
Anglesos, 24 pessetes.

CUP6A.D0

Italians,'int) per 5 00.
Belgues, 35 per 100.
Suïssos, 135'25 per 100.
l'ertuguest ,s, 012 pessetes.
Alemanye, IS 00.2 per 100.

Unes i Ca, S. en C13.
BkeiCA, CAÇOVI, VALONS
Rambla del Centre, num.
Ti-lüf(ag s 1 2 3 - 1231 A.
1n1.11111110

AM/

me.

ierh,

J

Lim ,Oldifil •

A

Ddllars, 720 pessetes.
1,1iures, 35'50' pessetes.
l'ubä, 715 pessetes.
Mejicii uou, 143 per 100.
Venesuela. 136 por 400.
Mares, 17250 1, er 100.

Cura radical garantida sena° °perece).
Dr. Carioner, especialista, he trasIladat
el consultor de le Rambla de les Flore,
24, a In Ronda de flant Pece, 30, pral., 1.4
De 9 a 10 del 5)001 1 de 3 a 13 de la tarda

De la cesa de M'seWenberg
r

• bilesEg 'es
ricärdial Dimarts,
(iijims o di2sabtcs, dc '‘; a 'O, calmes, CO, principal, primera.
ie

•

•

Analits1s

GASETA LOCAL
Ahir a migdia foren auxi:ias a la
casa de socorsos de la Ronda de Sant
Pcre Crist,Mor Martí López, de 18
'anys, i Manuel López Gut:Crrez, de
42 anys, ambdós obrers. El Martí presentava ferides a la tnä esquerra i
ferides múltiples als ulls, de pronóstic gre y . El López, ferides múltiples a la nid dreta, cama esquerra i
a la cara, de pronehric reserva).
Les ferides juren ocasionades a un t
rnagatzem del carrer d'AH 13ey per
haver-sc'Is troncal un tob de metal! que
Ucaven mil una massa.

l ti situt Dr. XiZra i Dr. Corles. Examen d'u

rint

espute. Autovaeuues. l'elat, 5; pral..

sAes

Boquoria 32
l

CHASSAIGNE FRERES
43

Gran assoriii en cubres

"MOMININICliilr,11.11711••nn11AMMIWIIl

Dra. T.

Carapañái

ì

Cassi

AV2sIlls Nlatc, I rauco- Iiispano-Atocricaus
fi -'II, tarta
Nevero de la orwielat 41, 'Medicina 1 d'Higa:A, Tropical, de Paris
Rete! Dt. 11 i
Lx•nitcrua deis Hospitals III Sant
de la 411/a etutat
M0LALT/E8 DE LA DONA 1: PALITO
Consulta d'II a 12 1 do 2 a 4.-Consell de Cent, 322, entres.'

IlleiretadtBriBadifiaaMirZZ‘2..20333ffliwagrizeccmat===pagodhee

SOLER i TORRA G.'"Ns
ESAIN.QUERS

e
RAM A

DELS ESTUD1S, 13, i BONSUCCES,
•••••••••••••••••••••-•••••~O•

VALORS.CUPONS-GIRS-CANVI
Negociem els cupons dels Deutes
MOR EXTERIOR AMORTITZABLE
4. per cent i Tresor 5 per cent venciment
primer d'octubre vinent
-12111111213111MILMVONAZIOURIVEIMSKIARNORESIIII~11212MMIORIRINIIRIS

Dr sue ras,„,„„te..
.

e

o

i

cirurgle. Me/antes de la dona. Vlea
1) . 1 1 u 1 dt2sab.
Et3i1,T21.1XELLA,, 15

tats que l'espolien amb Ilur programa
per incloure'l en el que editara el Comite de la festa major.
Són molts vis carrera' que colaran
adortiati anda modo de,
ta, anua::
ciant-sc un Conetms
escudar els

de Inés bou gust i mOrit.

Per 'a Valetteia i la seva provincia, admetria representacid
seriosa en els rants de teixits,
tonfeedions, generes de punt o
paqueteria. IteferhteieS sal isfactóries. Direcció, Josep L. i
López, Apartat de Correus, .121.
Valencia. '

AYES VILANOVAUNI116
Beguda que döna vigor: .2arä

LA GARZA.

Nc, t.ossiu mes.
Prenet; pastilles

Unió Proiessional, i cl punt de r,:an
a la p'aCzi dtrquiliaona, a les
del metí., (lamia de Correus.

Sangni 1 127511A' Banyeras
Per 13 Cambra Mercantil d'aquesta
ciutat sIto trante's el següent telegra•
rna:

Lax z nts Prazs

uhji

"Excnt. Sr. ministre de Finalices.Madrid. - La Cambra Mercantil de
Barcel ona, al ten'r l'honor de saludar
a V. E. es cumplan en pregar-li eacareseudament se scrveixi ordenar que

s'observin majors. consideracions amb
panc en 14 exacció dels tributs de
ja que actualment esdevé
una ineh.:stia considerable i un sacrifici estar al corrent en el pagament de
cl

les coutribucions, pregant-li, per 1305
que se • serveixi informar-se exnctamete de la forma do recaptació ¿ 'aquesta capital que amb seguretat veurà
la necessitat urgent de posar reme' al
mal que li denuncio.-EI presidect,
Josep Cabrj."

TRES RALS CAPSA

S'ignora encara qui sera el nou governador de Barcelona. Avui corro el
nom dcl senyor Gonzidez Echevarri,
nomenat fa poc delegat regi del tre-

ROTLLOS PERFORATS
PIANOS DE LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers
13aelament especial
rttpld del tracoma
tgranuateions): inalalties externe3;
cOrreccid de tots ele detectes
optleo-visuals.
De 4 a 6 1 horas convingudes
CUCURULLA, 2. jet.

estä atitivant el programa sitie /la de
portar - se a cap, essent 'Imites les Entis

Et. PAPER DE FUMAR

[PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,

OR
Alfous, 140 per 100.
Unces, 139 . 50 per 100.
.1 i 2 duros, 1=50 per 104).
1 duro, 13050 per 100.
11 1 7s0 per 1041

rAETGE DENTISTA
rnedicina i cirurgia de la buea.lionda Sant Pero, 15, primer.
Dentale sense paladar, ete.De 4 a 6.

Ithr.

NO ES CONVIDA PARTICULARRIENT

Les misses que se celebraran el dilluns ella 10 del corrent, a re sglilsia parroquial de
La Garriga, seran aplicarles co sufragi dc t anima del fitiat.
L'Exern. i TIni. senyor Bisbe de Barcelona s'ha Cignat concedir 50 dies de inelulgncia
als seus fidels per cada acte de pieta t que praetiquin en sufragi del finat.

laTBR

OCULISTA
Ex-ajudant del Dr. Lepe • sonne, de Parla

"d.••

je:

(A. .C. S.)

U iSsT OeS
tR
aun s
PULMONES
R1 d:
GT
E
'2 u a pp4roorc4uu re Ea RP
U E
preserva da
(

K1. 113fi1 \111111illlgä

1125
1373

La seva afligida vídua Sra. Carolina Boliny ids Nadal, mare Sra. 3Ierce CaruIt tt xidua de Balasch, germana Esther, mare política Sra. Mereqe tIc Nad'al vídua
Bolmy, gemir polític Frederie, ondeo politlos, eosins potaje ,. i famílit tota, participen a llore amistats tan sensible pèrdua i els preguen se serveixin assistir als funerals
que per l'etern descans de la seva hnima, se celebraran a l'esgieSia de la Casa Provincial Ce Caritat, crema dia 7, ados quarts d'onze del !naif.

CAMISERIA

Claris,

13'49
/358

/anca anterior . .
Obertura. .
Segon telegrama. .
ramo . . • • •

radicalmente por la

peseetcs.

Dr. FALGUERAS 1 FALGUERAS
HEMORROIDES (Tornes)

S

Austriaco, 00125 per 100.

325 pessete,

14'14
14'10

New Orleans

TOSES, BRONQUITIS

Egipte,

136?
1362
13'73

1465

e 6 a "S
Se ,,20
32 a 33

(Preus Per 100 09 4010 Ose darnuuta
carro aU7.1.)

.....

Mongetse

Xilens, 0'75 pessetes.
Brasilenis, 055 pessetee.
Bolivians, 1'75 pessetes.
Peruaus, 25 pessetes.
l'arugua.s, 0'10 pessetes.
Japouesos, 290 pessetes.
Argelins, 4110 per 100.

1376
1375
13'84

5laig

HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS

38
125
2,
33
.. .
a a 0,3
55 a 26

ks, damunt carro

Polea remolatxa, de
Turtä de coco, de
Enrula nincc,a, de. .

17 a 43
20 a 21

pessetes.
Argentins,
Uruguais, 5. 10 pessetes.

Ingressss do la Cemallyia dels Ferreearrils del Nol d'Espania

2476

Metge de la Casa ProviEcial dB Caritat

7 1/2, a 8
6 1 /2 a 7
5 1/2 a 6
1 1/2 a 5
7 1/2 a S
5 a ti 1 /2

(Prens en pesseres 40
a(1 ul.)

Desparte. d'apena

llolandesos, 2'SO pessetes.
1 , 1",5 pessetes.
Noruega, tlit pessetes.
Dinamarca, 1'2 $ pessetes.
Rumania, 3'20 per 100.
Estats Units, 745 pessetes.
Cenada, 720 peasetes.

24'68
2478

1 Mili

37 a
34 a
'Ii a
". a
.

Els llegums refermen el seus preus degut it la poea oferta; les inongetes, perü, tendeixen a ta batxa.

03'50

Gener

24'90
2509

Mori a ' Sanilles el dia 27 d'agost

res{ in pi/calmad-CS.

Atar. Con,
10253 101 83
11075 1/5'
96'50
95'
9525
/980 99 35
:8'75
10113 101'
94'23 94'
1.350

Faino anterlor . .
.
Obertura. ,
Segen telegrama. .

in;, a 125
4 I a 42

FARRATGES
Alfals primera. de
Alfals ',leona de
Palla narguete, Se
Palla cu ,la
Pulla d'otivera, de
Trepadena, de.

lean;

1/1Ire.

1 12 a 1/5
1112 a 105
02 a 85
so a 82
70 a 80
70 a 80

Els bats no s'aturen en la davállada dels seus preus. El fet de quO'els flequers n'estiguin bus proveas, fa aire les farines

TracIleu 7% 10101. .
Trae/ion preferente .
C. E. Colo/litem:LO 6%.
Foment O. i C. 6%.
i6 0%. .
Dote Expegle
Catalunya 6%. . .
F. Cremallera 5%. .
S. A. GUell 6%. .
Polassa Sirria 7%.
G. Aletrop. 6%. . .
G. T. Barcelona 0%.
Dote) Ras 7%. . .
Ajuntautent Sevilla 6%
Productos Pirelir 0%.
Gallega Eleerrtelrut 5%
Unie E. ile Catalunya.

24'93
2u'15

LIVERPOOL

A1012'

-Irnpressió general:

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA E BARCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

Selenihre
Gesendre . . .
Març

T0012
2450 02475

del- de setembre de 1923

00 Su.

1.11511.

l'anca anterior . .
Obertura. . •
segon tele g rama. •
'Canea.
. .

SUCRES

3275

carro a0111..‘

Alar eo notava niCs moviment que els dies anterior, havent

Cotitzacions

NEW YORK

472'
31975 318'50

(Preus en rals 42 ks. sense sac duma:

de.
Alab o ut, de.
Bell•Iloch O• d
Trencat. • •

21 3/4 a 30
28 1/2 a 29 Castella, de
28 a 28 1/9 Mallorca, cte.
20 a :10 1/2 Pret. de.
Eblrall g ere . , de.

de

'Negra (ostentó nava, de
¡Negra Alatarera nova, de
'Negra 1 role sella, de
'Ne g ra Eivissa trova, de
Mallorca nona. . . . .

Carinassea). de
Eseatnat, de

Voresc calfal
de
alorese Plata taso, de
Moresc Plata vell,
Drdl Extremadura 1 Manas.
"Jrdl 51515.
. . .. ....
.
Ovada Extremadura, de.
'.11525 cola, de. .

7550
1773

-

GARROFES
INipre t Creta . ... , ..
'Negra N'Inasoe nova, de.

1110 a 1 I 5
62 a 63
60 a 65

e

235'25

7,' O
/773

Seueuhre
Desetnbre
01 arç
Maig
J uno)

Arree

•

21.'23
8073

MERCAT DE COTONS

135'
138'
135'
19450
135'
31'
7'10

Cigrane

Bomba, ole.

CEREALS

89'33

Dispnulbl

LLEGUMS

(arins,

8779

Viena
Pra g a .

¡Saue, de. . .
. . . . ..
4/ a -1.1 1/2 Alance' arrugats alfarnates 44/44, de
so a 41
'118/ancs arrugats all'arnates 48/50, de
I Blaues arrugaba alrarnares 52/54, de
43 a 44
'Blanes arrugats eirarnotes 58/60, de
7) a 41
1Clanes arrugats al/arriates C0/95, de
Pelona, de. .
4 .1 " 1,5
..
46 a 45 1/2 Llenties, de... •. •.
Guises. de, . . . ,
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" !llores.
" dOlars.
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York
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Brasil .
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DIVISES ESTRANGERES

hiel condensada

ball.

EI governador accidental diguii.
periodistes que encara • no en sap res. •
68 el que haveu d'usar, per la
seva excettent qualitat.

GACSÚN
P12 estil i

Sastre del dia
pul seu bon gust

EL PAGE!

prous.

Pastilles Laxants Prats Sant Pau, número 52-54 primer
A

MONTSERRAT

lla ,i o' i' 1011 1 al Ilustre coneixemeta que la p oinpra del Nord
d'aeord amb el F. C. de Cremallera de Munistrol a Montserrat ha establert un senei

bitHels d'anar i turnar a praus
mol econOmies, valicls ' per si s.
dies entre Barcelona i Montserrat. Estern oonven,:uts que
(91 públie tindrh grandes avantatges en la btilitzaciú d'aquests
ballets, tenint en cornpte el
treqüent SOFVel de trens que hl
ha entre 'Barcelona i la numtanya.

Xampany 13aquis
El de millur bonduet

Guardiola de Fontrobi
Amb morid d'aprimar-se ja la frsti•
vitat dt: Sant Miguel Aratigel, la barriada de lo Barceloneta está preparanl,
se per ce ! cbrar amb tota boten/mita( L

(esta mejor d'enguany.
La Comissió de propaganda i testes

Podeu comprar calçat comde franc. Esplendld Bazar. 71, Salmerón, 71
pletament

De sabor

GARZA.

cafO LA

RESTAURANT ROYAL
Salé de Te
cada dia le dansant do 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11.

CAMBRES
EANY

1 LLURS ACCESORIS
gAMERE5F -

Prcu.)

LAVABOS

Reduitz,

WATERS

BIDETS

Forran, 14. Casa.

DUTXE3

ORIBREL.LES CLAP F. S

AIXETES
Et e

VANOS

La Seccie; de Cultura de La Unió
Professional de Dependents i Emplees
de Cornerc lIS organitzat per a dissable, dio 8 del que sonn. una vis .ta
tiva als tallers tIc la Companyia
vestre i Maritima de Sant Andreu.
Els organitzadors /tan escolla ayunos
die per tal de poder contemplar els
tallers ett iota la seva activitat i >en pie
treball.
Les inscripcions ä l'estatge de La

ENRIC CARDONA
Ver g ara no 1
Aa äa It “759, 4,)

core

ARCELO NA

-Gljous 6 d'agost de

LA PUBLICITAT
EO :Å

II 11181 R[GIONGISTA

Ene ha estat tramesa la seedent nOts

"ConVocats 'anit pel eenyor
N'entes& i Calverl, prec de
inoltS Valuosos representants,
rie'.iairebé iota els polles del
diStriete de Granollers-Badalona, va reunir-se a la Lliga Regionalista la Comissió d'Acció
Política,- les minories parlareentäries nacionalistas del Senat i del Gongrés, junt amb els
representants i amb
("I senyor Trias ele, Bes, per a
Iraner de les eleecions cierrerament tingudes en aquell
tricte, deis J'eta escandalosos
que varen desenrotllar- s •hi i
de les falsificacions remeses
cn algunes artes. espeeialment.
en les de Sant. Feliu deCodines,.=
no super,ades ni taut sols
jades , en l'escandalosa 'listó rin electoral d'Espanya.
Des,pres d'haver expressat el
Senyor Trias de Bes, i els representants de Badalona i Meneada, llurs queixes i aspiracions, a la vista d'actes notarials, el senyor Ventosa i Calvell, en nom de la Comissió
d'Adet6 Política i de les minories Parlamentàries nacionalistes. va oferir que la Lliga Regionalista proeuraria, per tots
eis mitjans que estan al seu
abast, tant dintre eorn fóra del
Parlament. el frior/1f de la Ilei
i -de la justicia i la deguda satiefacció al distriete de Gra-nollers-Badalona.
A seguit, es reuniren la Comissió d'Acció Política i
senadars i diputats nacionalistes redactant„ corn a primer
arte de Ilurs acords—que s'estengueren a l'actuació general
parlamentaria—, el següent telegrama.. adreçat als senyors:
President Consell mitliStres.
Ministre de Gräcia i Justicia.
Fiscal del Tribunal Suprem.
"Ante escandalosa falsificación aptas perpetrada para privar per segunda vez ilegitimamente representación parlaMentaría distrito Granollers
señor Trías, minorías nacionalistas 'Senado i Congreso, en
r'etzniri n de hoy, reclaman enérgica e Inmediata sanción delitos incomprensibles en lodo
país civilizado e incompatibles
,.on actuación de todos los que
,stimen la moralidad y la justicia, atributos esenciales de la
vida política.
Diputados: Ventosa y Calvell,
Rahola. Batlle, Miracle,
,...-asens, _Morera, .Albó. Pla y
,, , niél, Mauistany, llusiñol, Pla
:ameras, Martínez* Domingo,

tituJituscu ou ¡ lla
mutetic tuoe

i1.1)11.7

eig

CeStar-li Iher coneurs,. ctleutoral. Aquesta actitud ja In,delxa...entreareure la nota- life mes
amunt; -reprtadn hit; C.I0eata4] üP -

i ti de tal aetitudvadn el& atords
que' . 1a, dita nota- expresen."
Sortits eis delegats de Granollers, se celebra la reunió de
paelamentarisY . La iínpfeasi6
eäln-tal de .la ' reunió fou la 'de
reconèixer la cris' agudisstma
que travesea la Lliga Regionalista.
L'altra, ,Caractei • fstien fou la
d'una completa clesorientaeiö,
cona a resultat de - la diversitat
de- eriteris entre els retinas.
Posats a fixar el camí a Anaprendre, es marearen' dues teiaclimeie. ,s: la sie, tornar ,a , intervenir en la politica espanyola,
que (buen cine tingué rota a
principal defensor el (lipidia
Senyor .Recasens, i la oposada.
que trob à . un decida partidari
en el senyor haré de -Güell..
El senyor Duran i . Ventosa
reconegué,. _sense palliatius, la
devanada de la Lliga i sostingué . que la missió d'aquesla
simplernenl la ifanar - se mantenint, merare no surti una aova força —que ara cona ara. di-

gne, no veta m'aloe—que vingui
a substituir-la.
El senyor Puig i Cadafalch
concreta Inés. Lamenta l'alisencia de direeeiö • de la valla enWat regionalista . referinf-se
delorminadament al que esdeve
amb Pantinrial vialge del president del n Consell de ministres
d'Espanya, marquès d'Alltucemas.
D'una banda—féu notar—no
acudiran a rebre'l ele presidents de la Diputad(' i la Man-

c-omunital, i. de l'allra, ho farä
el senyor Maynés, com a comissari de l'Exposició..Lamentä . consegilentment. ,
que se Pliagi convidat. dient

que. lent si ha estat per part
de l'Ajantament cona del senyor
Piel/. han d'ar.abar-se iniciatives eran acinesia. de la qual no
lia de Provenir-ne altra cosa
que una nova demostració de

la falta d'unitat de la Lliga.
Censurii aiximateix l'actitud
de; la majoria regionalista en
el que fa refeKmcia a la subvendó per al palau reial.
Com a resultat concret, la
reunió no en tingué cap. Acordaren tornar-se a reunir. Per
tant, la marxa de la Lliga Regionalista continnaria per ara
cona en els darrers temps.
Per la sera banda, el diputa),
senyor Pla i Carreras ens prega
que fern públic que ell no ha
pertangut mai ni pertany a
la.Lliga4tegionalista,; „ que contriariament al que manifesla
nota no va assistir a la darrera

:-. .enadores: Durän y Ventosa,Ramos, Marqués de
olps. Ferrer-Vidal, Garriga
reunió de parlamentaris cele'
brada a la ',liga Regionalista ni
r ins aquí la nota oficiosa.
tenia sisquera esment del G:Pcr la nostra banda, i ate- Iegrama cursat contra Pocorrenaturalment, a la in- gut en les eleccions de Grano•mació—per lié que autorit- llers i que apareix ,signat per
,.t,i, particular--que se'ns lia ell. Sent haver de manifestar
d.e la reunió de referència, el - que manifesta, però ho fa
podera afegir -tu les següents impulsat per la necessitat
nindes:
que deliberadament no es conEn primer !loe, e l s. represen- tinuïn conforten'', diferents pota:lis del districte de Granollers sieions 171...Migues.
Seren constar que; si la Lliga

E
VALLS
Per la fundació d'una -Eicola de Comers.--Millores urbanes.
Contra el joc

La Coririssi6 de Cultura- del
nostre Ajlintantimt,.hti informal.
negatiliamela la demanda d'una
subvenció, feta per l'entitat choral "M'orna Vallense", ami) mo-.
Litt de transformar-se en Orfeó.
sšha presentat a,E.Ajainfarrient
'unst instancia sol•lieitant, la -ces:114S pis -de l'edifici
del Cardad,' per installar-hi una
escolade.comerr i
En le sessió Ultima no Id recalgué,.- 4tce51f1 definan'.
—Una , aaersena autbninla,',11a•
'fel, donacid alta ciut al d'alas alt'gante - fánalsels. - quaa be/1 aviat
seran posats al PaSseig.dels.Ca-

putains ..

!Airar la funeb" comiat, -la
Onmph1iyia fiel leal re Poliorama, de Barcelona,
Per al present Irles de setem.bre 's'anuncia, al Casino.,
unes . representaelOns 'de teatre
catada; per la companyia del
'lomea, de Barcelona . Pea yepresentació fié Etmera "II Barhiere di Siviglia", que es l'ara a
la larda , del diumenge, dia O, i
sera - Cluitäda pulpopuiqr tenor
En .1- aume''Ptandät - Al Vespre
1 inri l'h. im,birlf 'a la isala de
testes, amenitzat per Pörmiestrina Planas, de 'Barcelona.
. GANDESA
Ha produat excel•lent, efecte
en el' districte -de Gandesa .
; lleva' que a la. lerdea' vindrita
.1a nostra Onatat. 'A MI & );-,'ntalann'La nova-,dc . la ráeleecin d'Erí'
Piare Lforet, pe r. a cons shIler de
la Mancomainital ha estat nfolt•
ben rebucla.
Arnb tal mol ist; se
ha dirigit e Isegüent teleonema:
"Amics el feliciten per la se-

—Diumenge passat, el jove
N'Antoniaabuja, un germh seu i
un amila n'entre anaven en sidonar cap a Vallfogona, sofri;
reta un desgraciat arel-de-tú prop
(re Sarrenl. En aguan ¡ruleet
va,reeteeció ,de conseller. Urtrobarro ami) un vernal, de bous ,geix
immediata subbasta carreper tal de fer-tos pas, s'arramtera l'ola -Calda, per evitar
baren cap a la Von01 a, no pódela ernigraeid
crisi travessa ciutat
evitar de fregar una pareL . .
L'Anton Aluda, que conduïa el i districte."
velarle resultä amb väries conVILASSAR DE DALT
Insion g a la rara i carnes. Els
Homenatge a En Guimerä
nitres dos no es terma cap mal.
El din O dol quo som tindrà
•—El maleix din, a la son ida
de Valls, l'autämnibus "El Va- Roe a itqursta vila un arte
Ilense", topa amb un auto pro- il . homenatge all patriarca de les
picia?. de NIgnasi Esteve. Fora lletres catalanes N'Angel Gui(rels desperfectes dels.vehieles, meré, neganitzra per los entitats i l'Aje/llame:A de Vilassar
no passiv res.
—La guardia civil, dissahl e a de Dalt.
A aquest lejnenalge shil ha
la nit sorprengué una partida .cle
joG proltilat nl eal7i coticen adherit tot el noble sense dis"Vallense". S'ineauth duna tineiö d'estarneuts rti partits,
Formen la Comissió organitquanfitat en melial•lic i passä al
juljat la denúncia corresponent. zadora:President. honorari,
—Aquest din seslit f retan- Jaume N'onell. alcalde; Josep
Ilant per baixar la grossa cam- Font, Genis Artigues, Sial Artipana anornrnada "firsiaa", del gues, Emili Saleta. Josep
cloques' (le Sant Joma Ilaolista,
Pel Centre Villassarenc,
Fria moll temps que eslava es- Salvador Rius. Per La Estrella,
querd'ada. Gritries a la generosi- Gaieth Pons, Per La Aliança,
fal sin la senyora Tecla RoigVda
Emili Font. Per l'Orfeó, Andreu
el seu 'loe se'n
ele Massó,fiallemi. Por l'Agrupació Na• posarh una de nora.
cionalista, Francesc Gonzalez.
—Divendres a la vellla es re- Per l'Esbart- Popular, Francesa
uniren al Centre de Lectura Pons. Per la Soeietat del Caetots els presidents rieles sorbe- Me, Francesc Soler,
fals, per parlar de la reinslanTERRASSA
raci6 de l'Escota ffAprenents,
abans ja existent.
Venda d'un retaule..-Sardanes.
•

TORROELLA DE MONTGRÍ
Desgràcia

Dijous passat, a la platja tic l'Estartit litigué lloc una desgràcia. Mentre estaven banyant-se les jo-vi-netes
de disset "aliys Roseta Sais i .Varia
Badruna Ulla- onada se les endugué
endins al/lb tan mala fortuna, que
tnalgrat l'auxili fine prestaren alguns
veins, la Badruna morí de seguida.
L'altra fou treta viva, no obstant
anar Inés endintre.
No sisa refet encara del trastorn
rebut.
L'enterrament de la víctima Iza estar una veritable maniíestacV, de dol.
MASNOU

Després de donar tina sèrie
dc represent aeions al teatre
Casino, dijous passat, va ce-

Ila est st transportada su Bareelona,
per tal de re e observarle-e., una al( rel
bomba igual a les que van deseobrerse la sig ne passada, que fon trobada
també al earrer de Celomb, cutre el
cerrar d'En .1`ftez Galdós i -carretera
de ;Sabadell.
•
, — Segon s1ha s q l utlsu.lir, ha cs.tat venta a . uus estrangers litt tuttigufssim retaule de Salo Salvador de
les Espases represente:ni la Transfiguraeió i quo fins ara Ita ustat reyerta
a l'ermita de Sutil Salvador, d'Oleica
de Montserrat.
Seria convenient que totes les sofietats eulturals es reuuissin per fer un
esfore i deturne aquesta lamentable
venda, -que representa un atemptat a
l'art cata13.
— Coutinuen nada dia amb mes
les auflicions do sardanes que es
donen en diferents carrero de la chu-

leal, Es tanta l'arioid que alai ha agatitte ns Iii. ha dia que ho es ballin
cardanes en un e..trrer o altere .durant
tot amtest estin.
ARBOS
La festa major
S'Ita celebrar la l'esta tnajor en
honor de Sant Julia i compatrons
inärtirS, amb els següents festeigs:
Eis gegants i la dansa dels "Diabics" han cstat els funocs ni/meros
p.0,1-11.1121- S d'aquest any. Es de sentir
que no s'estimulin acuesta mena de
festeigs que precisament cn altrcs
temps eren l'anima i donaren especial carácter a la nostra Festa rnajor.
: Les audieions de sardanes anaren a
.
carne de la notable cobla "La Priri'dual del Camp", de Valls, estrenant
, "Antonieta". del fill d'aquesta vila
En Ricard Domingo, la qual Loa maza
aplaudida, mereja:cm éster repetida.
Els actes religiosos, tant al temple cota a -les processons han resultat eapléndids. cssent realçats amb
l'assistència tic les autoritats. Els set'-

estigucren confiats al reverend

-

P. Igttasi Corrons. S. J., i la part musical a l'orquestra de l'alisa
Al tcatrc Arbosene la companyia
d'En jactare Borràs posa en escena
"La teert civil" i "Teta, la gallinaire".
4amenge litigué lloc un partit do
futbol per disputar-se la copa Piel' i
Pon, entre els eq1.1111.5 "Segadors " , dcl
F. C Barcelona i Arbós F. C., resultant guanyador nquest últim per 4
a-1. El dia 27, curses ciclistes en pista. adjudicant-se alguns premia El 28,
partit de futbol entre el F. C. Vendrell i Adiós F. C., guanyant el primer .per 1 lt O.
Els halls foren Iluits tant a la societat Crup Arbosenc eran a la Societat d'Agricultors. Anaren a .cárrec de les orquestres "La Principal
del Camp" i "La Principal", de Sant
Sadurní de Noya.
S.

JOAN DE LES ABADESSES

Un llamp.--La festa major.--Altres
noticies
Durant una forta tempestat calgué un llamp a un pallen de la
casa de pagifs anomenada "Scrrat
de la reia". Amb tot i acudir-Id tot
seguit els veías no fou possible d'evitar que es cremés tot. Afortunadament no harem de doldre'ns
de cap desgracia personal.
—Ifavern sentit dir que enguany,
l'azule "ball de les caputxes", que
tradicionalment es balla durara la
festa major, sei-im dansat per paraos
dels Pcnnells de Joventut d'actleata
vila.
—Frnim d'una temperattzra molt
bona; la calor ja Iza passat i els
dics 'clars i Ilurninosos sön de bou
apronta r.
--Pels preparatius que es fan, la
festa major d'enguany, que s'escau
els dies 8. o, ro i rr d'aquest 111eS,
rerii una cosa ben interessant. Com
sempre, -1111dril. /111 fort calent ele
catalanitat.
—El dia 28 del mes passat, i a
l'església . del nostre Monestir, se
celebraren les noccs de la bella i
simpätica scnyoreta Dolors Serrat
Bertran, filla de l'industrial da(atesta vila N'Agnsti, amb el distingit jove de Caballera En EranCese Puigmal i Pujol. Després de la

alIailfelagnlatearafflPffla.cme,

Antologia de contes catalans

L'ocell de la fortuna
Per Caries

Més d'una vegada hacia sestil dir
que aquell trarnoista vell, que posara
treia bastidors amb la silenciosa peecisió d'un autómata, de jove havia cstat un tenor prodigiós, raparicib del
cual hacia commogut tot el palia de
Barcelona.
Confesso que sempre he mirat amb
invencible excepticisme aquests ca.os
de carreres triomfals frustrades de
cop i volta - per causes que on s'expliquen mai prou satisfactòriament.
Un dia, perb, un comediant vell va
assegurar-me que realment aquell }tome obscur i aixafat, durant uns quants
dies hacia tastat la mel embriagadora de l'èxit. Ell l'Izarla sentit, i ara,
clesprés de tants anys, cuan recordava
el cristall puríssim d'aquella veu, encara s'esborronava tot. Una malaltia
estranya i fulminant—algú deia una
embriaguesa épica—el feu czninudir
per sempre. Ara no era ni l'ombra
del que hacia estat a lkoca dels
sens triomfs. De l'espessa cabellera,
negra i Iluent, rínxolada de natural,
na Ii restaven sinó quatre caragols
grisos i esclarissats que se Ii obstinaven als polsos; el bigoti, tot roshl delanig, se li esbiaixava sota d'un
nas que les galtes >meladas fi-len setnhlar més considerable; eis ulls, que
abans Ii havien Ilampcgucjat victoriosos. se li apagaven a l'ombra d'unes
calles aspres. Tot cl prestigi de la
8exa gallardia jovenivola s'havia aixafit sota el pes d'unes espatIles que
cada dia es corbaven més, entre _les
quals el cap s'anava enfonsant una
mica decantat, com si escolté; una
música Iluhyana.
L'espectacle d'aquell "divo" derrotat prematurament, armat anda la bos:ea deis claus i .amb'el martell al costat con/ una espesa grotesca, em pro-.
d'aria una Mena de curiosa compassió..
Cada vegada .M.se niel topa :la careecal itnb l'exiliaban d'un bastidor, ma-

Capdevila

rziobrant Gtrafegat durant els intermedis, no cm podia estar d'imaginarine'l, estarrufat i ¡che, embota dintre d'una indumentäria Ilampant, plantat al peu de la bateria, posant-oc lentament una Itzá damunt del pit vanitós, tot estenent l'altre braç amb abandó i cloent el; tzlls amb patètic defalliment, per cngegar contra cl silenci enorme de la sala atapeïda i fascinades, el doll de la seca ven celestial. Abans cls aplaudiments, per
ell, (Ten t I renyal de la vietkia; ara
Ii .assenyalaven el moment d'espolsarse les ruyorances 1 sial'. del seu
P er traginar peces i hissar telons per
als alta s.
Ussa Mt, aprofitant 1 rissig d'un
assaig general interminable, asscionme al sea costat damunt d'uns calaries. vaig dir-li a la bnpcitsada:
—Vós heu cstat tenor, oi? •
L'honre va girar-se sorprès i atirb
els ulls receloso> va respondre'm després d'un breu silenci:
li Iza dit?
jo sag aventurar una rialleta, que
tant podia significar ningú com totbote.
—Dones, sí, senyor—va afegir--. I
cregui que de veus com la que jo tenia no en surten maires. Miss li diré
utie ni jo mateix sabia avenir-me que
mett ganyot nasqués
de dintre aquella cosa tan clara, tan forta i tan
doica.
1.1mm encengué la cigarreta amb
calma i cotitinuá:
—Fitis que cm vaig tasar tto ent
vaig ademar que los tenor. Tenia vinti-tres anys i . cra fazdA Insten No sé
si aquella grácia em va venir de renamorament õ me la Va encomanar
china, que tot d •dia refilava com unpinsä. El cas ti que un 'tila tas veí va
iíresentar-tuc . ini senyor que cm . proPOsä: 4 -e seguir el cala. Eh rallo ,pagarla tea i Ens cns ajudaria matare

cluressin pls estudis. Al cap de poc
temps deixava la botiga i singst estudiar. A casa tot anava en doina per
la sucia veu. Ella era la nostra osPeranca i el sastre tirá l.a me ya dona no cm tleixava l -ilean de pees a
terra, cm peixava, m'abrigava Cotn si
íos jo (mi hagués de posar el postre
primer fill al inón. Alguna regada,
mig adormit, l'havia sentida abocarse'm damunt del pit temerosa de descobrir una ranera que pogués entelar
la ford de in..1 i de parles que se m'Izavia fet Une ha nou clel coll. A /11i
can semblava tahnent caaraordinari,
que m'arribara a creure- que un rossinyol ineravellós, per un voler de la
sort, baria talar la nueva gorja per
gavia. Era rocen de la fortuna. El
unen debut va Coser tul deliri. Ja cas
vèiem milionaris. Al cap d'Iza mes,
paria rocen havia fugit de la gavia.
D'aleshores engn, lotes les glòries es
van tornar fatics. Ella era rintica que
110 ' perdía les'esperanres. Maldava troballant mentre jo cm fonia anant d'un
inctge a l'altre, triar i desesperat. A
zvorrit, endeutat i sobretot
avergonyit, vaig dec'd'r de pastar lit
mar Ltub la secreta esperança tate cl
canvi d'aires pot,er cm tornada la
veu. A Amèrica encara ens • va anar,
Pitjor. El men eral era . 311 serrad. Si
us plau per forca, vaig has -er de tornar a agafar la garlopa. Després de
vint anys de rodar per aquelles terres, sol i enyoradís, cin va semblar
que ja ningú es recordarla de tui i
vaig tornar a esperar la mort entre
la pols d'aquests escenaris que tantde-bo ita l'hagnés respirat mai.
—Una malaltia?
—Malaltia?.. Una poca-solta. Una
poca-solta d'aquelles que capgiren el
destí d'un home. Ouan bi penso encara sento que les galtes se in'encenen
de ràbia i de vergonya, potser Inés
de vergonya que d'altra cosa.
I amb una rialleta sorda, despectiva, afegi:
—Aquello guatas groest Encara
veigl—i estirà els dits nuosos,
tnirant-sels amh còsttic honor. Cho[lúe cl puny lentament i ' etombant el
cap, féu:—Ea ven. que jo baria nas-..
çut . per. home de sa casa. ' En cl mes'
que va durar- la temporada del mea
debut, Vaig rebre tres o quatre car-
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ceriinbriia niaracaten de'idatge.

tes de lletra de dona, amb una /nidal
al peu. Aquelles cartee, escrites en un
paper de canti-Il daurat, em dèiein tot
allò que desprès he vist que s'acostuina dir als tenors -mentre ,són jo,
veis. La nit del 'meta' benefici va entrar un scnyor demanant per parlar
res-cm:Amuela r amb mí. Vaig reine.]
a soles i l'hornc, després d'assegurarse que haVia rebut acuelles caries,.
en-nom de la peron:e que me les odreeava Ya oferir-me una agalla de corbata anal, dos brillants i una perla.
que .enamorava. Quan va hacer-me
ensabonat per tots quatre costats. va
dir-me que la -"persona" que s'interessava tant per. mi. ocupava la segana llotja de la dreta del primer pis.
No recordo d'haver-rne mirat mai
tala e.l inirall con] aquel' vespre.. Qua./
vaig sortir, ja portara el ¡IV) clavat. La Net cm la nzateixa. paria, per
dilata., ja no era cl inateix home. Des
de la primera -vaig e»gegar
tot el gas i no a-ttigui- saber con/ cantara. Filava les 1101eS com un ángel
i treia el pit• com un gall. Ni hi havis proa escenari per . Mi. Vaig fer
el desentes fins que va arribar el "spirto gentile." Quan lii vam ¡asir. es
va fer una quietueUtan grát, que seinbla 2 que cl leatre slagues buidat
per iniracle. Aleshores em vaig decidir i. traient aquella initja VC11 que
ene:saya. vaig atacar ha romanea amb
els ulls clavats a la llotja del primer
Pie. IC havia ama dona sola. Gan que
no em treia els bilmeles de damunt,
usanés li vela tiste brillaras que li espurnajaven sota la negror dels ca1 els llavis tnig oberts entre les
inans_ que tenien els binocles. Per donar-li les grácies vaig encastar-li el
"pinyol" Inés .fenomenal de la temporada al sostre de la llotja.
Al clip ele uninze dies lente ja de m s'tic per 1 . 01ne111:Jr Un0 10/1111O0 Aí. dos
nnys. En vista de 1 èxi 1, l'empresatei
va muno:lar test elarreres funaions
l'mordinatries. Hacia de cantar tres
"Afrietturs". lat darreras s'escauri t el
dissable.vinent.
El diturerrs,. en 'acabar la regona,
seuyor . Pau beu parliat entrh tot
deeidtt h agarante4ne per mi ' brag
dirían a l'orella si voldria fer el faaeor d'alausa-Me Iii carro:Ir:1. e de la
marquesa—aquesta Taranta ae'm *va

clavar cona tia espasí—que s'esperara
a la porta de Peseenari... Sense pensar-m . 1d gens vaig esqunnar-me darrera seu.
Al carrer iii havia un ( guantee de
dos candis amb un lafaiet tivat
Hurta. que tenia Lt portella oberta.
Eu abofar-Mhi dues tintas fines, nerrieses, que ei.den d'un enfarree de seder léldPS, tan apoderar-se de la tueya
manarra de fuster, mentre una y eti que
es filtrava per un embone de vels que
nomea doix vil Yelmo dos ulls blavosos
esa deia molt de pressa si li 'faria la
e tritat traceeptar-li una laca de eftf
finan a ini em plagiffia. Peri, abur.s. que
litigues temas de respoudre ta afegir,
tot aaesejant-se la mit: —Dones fins
divendres, a tres fularls de den. 11r:toles, grados. S'are:mi( on un ancle i
el lneaiet tanoit la portella. Al dia
segiient a la farda eI poder de l'eseenari is donar- use una eartets amb
l'adreça i un "fina a dama".
Flash. resistit i les ovacions
sens'e troutollar, perla alba cm trasbalsaca. , NO pue dir que estigues entono1.at d'aquel' f dolía. perd DO 100 la 110dia treure di; 1 peusa,meut. Cada bora
quo passzna me la representara diferent i cada `regada la vela mes Loidea.
En Ifferent soptt vaig unelar-me. Tenia nn ei :que que tres anys envera
en'havia red per un eoucert. Se turbarla 1.01N1(11111 111011, pare, era Va real/dar
que per un les eran aquell no podia
1a-eseindi 5 d'una peea flan senyora.
Ami', el j ame' 100 1 Ven 1111 r P1Inalens
q117011,1 o Manes i /legres auolt fins, una
aCtailla de seda Ase/leer/1 i unes Sabates de crared mole eanyes Pell vermella i Imlons sle maroperla. Completara el aten equip un barret fort gris,
un bastb de eanyu amh un puny d'os
que fi g urara un cm ele cigonya de bec
molt Ilarg, que tenia una eirereta de
C01111, 1111/1 gran cadena iror per n1 rel'otee N'ab tina unea per ponjoll i uns
guants d'un g.roe de canear'. Vnig criar la dnun 1101%/1q. 0/11 pases l'agalla
a la eorbaM. Quan ern va retire lau
neudat va die-me: ----Ort rae que el tus"
li- lies tan!? —Es ttn rompronds—vaig
fer Estits tuca. nervie. Quina
gent Fati? --No bu be; erre que Fan
uns nufrquesos.... l.a veu se'm va en-

hada del poble. infd44i8ta
desitgem Moltes felicitats,
aparts un dinar espliMdia
5 8
—El mOvimeut dentográfic dafrano.
cuesta poblad& durant el mes pasp rograma tarda. —
Anis
la
sät fían dcc naixements, 4: defum.:: colónia aftra volta a la plarit
cions, 3; matrimonis, 5.
ocompa-nyadar (rana -batida
•
música, obsequiant.amblerenar
ARENYS DE MAR
bata la colbuta i repartint eoea
L'Onze de Setembre. — Festes.
anéS de 20(1 ned s. de la mama,
da del poble, seguint deapr41
Els pomells.
realairantent de boinbes,..
Per a la cominemoraeid
parument aa,i9guirms i sorteig
1 1 de setembre, les socia:tata
patrinliques de nostra vila pre- de joguines, elasee bona i un be.
La sTenypreta Sia, llegi unes
paren diferentes festes que, t'out
sempre, prometen ésser rima milites en- lee quals olerla al
poble de La Llaeuna la billa
Unirles.
obsequi de la rnainada colo_
L'Ajuntament, té acordat enviar ulla corona al peu d Ves- nieste.
Foil contestada arta) paraMea
tida/a del 'grau Coneeller Casanova i el mateix feral' les dife- d'agraïment per una de les raes,
tresses de la Colònia. •
rentes entitals inteionalistes.
Programa nit. —. A les non
---En cl Cirro" Lohe,ras, on
reuneix 'tesina colónia es- de ta vellla s'enceragueron Pis
tiuenca, es venen celebrara di- fanals mii, berbena i es +dispar&
ferentes festes, arnb . el I lu iment, tutu ma g nific castell de foco arque és ja de consuetut en aque- tificials, al mateix temps qu,z
les gralles loeayen una boniea
lla casa.
Per aquesta setmana esta pera de' música.
No cal dir que d'uns quanta
anunciat un concert per l'eminent, violo/me/1sta Sr.. Cassadö, dies Mieä teta 'la "'Manada i la
que constitueix uns esd'eveniment Colònia quedaren agermanants,
treballant - de valent en la conartístic.
Es prepara ron.) final de tem- fecció de guirnaldeS.
porada un lluit entinó, sessions
Cal fer remarcar que els mg_
de, potxinettis i la acostumada shas varen contribuir generosa-,
testa benéfica, la qual serii ne- ment a la festa. no admetent
tabdissima per l'importancia cap retribució pol seta treball,
dels elements que Id prendran
part.
F1GUERES
—Els postres Pomells de Jo- El t e rmas s'ha rcfrescat.
Acventut havien organitzat unes
Les nacionalistes.
espléndidos restes per diumenge
Ba plogut per iota la tomarpassat, que entorpides per la ea. El temps s'ha refrescat baspluja foren sospeses en parta tant i les' colines,- que havien
L'objecte era reeullir cabals per -sofert molt amb la darrera
Sela construecn Cel Palveltlei
quia. lean millorat l'oren.
nens a l'Hospital de Santa Creu,
—L , escriptor figuerene Pere
Donat aquest fi, l'Ateneu cedí Teixidor ohtiragut un
desinteressadament cl seu saló, premi extraordinäri en els Jeles
on tungué lloG la resta dels ba- Florals dcc Ciutat de Mallorca,
llets, a Arree del Casal Catala- amb e) seu drama inèdit
nista de Mataré, i quedärem ad"El germh gran".
mirats de la justesa i presici6,
així cona erle la finura i
SABADELL
resa de moviments i eIn gracia Una classe de Ilengua catalana
d'aquell estol de dansaires, priaTal coindig,uerem on tina erepiamont habillats, reben-t, Molls
ni-ea ard'eTior, l'Escota luciasaplaudiments i esseni . tima f i- li- frial d'Arts i ()Beis d'aquesta
dl al el seta mestre Eh AL Fra- ciutat aeord'a crear una nova
dora.
catedra i posar-la en el plan ge—El poriedie local "Sport neral destudis del pròxim cuas.
Arenyene". td anunciada una dedicada a la liengua catalana.
l'esta -atlética pel dia 9 del coDesprés d'aquest acord la
.
rren/.
Junta da l'Escota s'ha preo c upat seriosament de cercar la
LA LLACUNA
persona que crea tenir al seta riiFesta de comiat donada a la rree l'esmentada classe i ha noColònia Escolar de PAssociació menat catedrätic tl Ileng•ua eaprotectora de l'Ensenyança Ca- • talana al Sr. Unís Parcerisa i
Serra.
talana
dttia d'aqu'est sortirà cap
Programa del mati. —
a l'estranger cl canonge de la
a cecear en munió composta Seu Barcelonina Dr. Linfs Carper les (Migues gralles del Pererea i Mas.
nedi-'s a la casa op s'esta! java
ha colimia, acompanyant-los
BREDA
resglésia . per . tair missa. al una.Enterrament
leus; temps que .les campanees i
Des 111's de nadt curta maiait'a
nna trenada acompanyaven
al poble de Breda. ritt vivia,
ennaebeament; de la fasta. En .mort
malaguariyat ¡Ove ekcellent obrer dz.
surtir de missa anaren a la pla- la fábrica de moldes d'En France-:
ya, que eslava, teta engallana- Forra Pan Font Colet.
da amb grans banderes i guirL'acte del enterrament fou una in:naldes, aixeeant-se un temple
pone:a manifestaCi6 de dol que prora
tot, de bota en ol ring, en el les moltes simpaties que tenia el fina:,
qual volejava la bandera barra- assistint-hi rnolts anrics i cornpanys
da .
de la quasi totalitat del poble de Ra'
A les onza començaren a fer da, i ínfinitat d'amics dc Barcelona.
una roeapta entre les senyoreRebi l'atribulada familia' del malates i les etralioS a les' que SO- guanyat jove el testinzza:i del nostrc
guiren la Colònia i tota la mai- Inés sinccr condol.
Tlfe

sOn problemes molt diffeils. Finalment.
telsr. En donar-li l'agulla perett,è me
la elaves nds tullo li erielirnejaVe13. 3'atig
vaig optar per tornar-me a posar el,
alear el ep tant eorn vaig poder, per
guaina i tapar el puny del basté peos veure-Il les II:eriales.
s Int-111 el barrer (Mutual. Una rniea
litinad'anar al eap d'amunt del
sosaegat vaig cantar, pensament.
Passeig de Gracia. ('om que no sabia
una tria, tot fent rodar el lar5ta i barL'en be on queia tI 11(nner0, vag haixar
ret entre eta genolls, En neabar-la,
del tramvia un bon tres abaus. Camicurias. tm ten pensara menys en aquenara sense veme ningn. En éssor a
lla dona; com qui die: ja ni cm recorl'es cala „teM vaig tirar els guants i vaig
dara per rolé em frolova allí
pujar flec‘ielit, aixf que 5 .ig haver triatt21/ effirant tina nyonya
estirar el poni ja me n'hauria toruat.
cop see semi una fressa Ilenger
Vaig posar-me a comptar, tonlí 01 proU n a ist Manea i ennallada arfar,
pifsit que si en in rribar a (101.71 . 110 rd •
hita qu e rapav a una porfola
belell, 1/1e . a tornarla escales avall.
un ree4 i va entrar una dOna alfa arao
Comptava sIe pressa, tal] de pre,sa eom
una bats clara i voleitedissa lt tutisn
ell1 batia el euer, Eu esset' a dett la poe;mes fins a terra. l'aig algar-me este'
ta es va obrir i :Mutis que acabes de
rult. arel. el Herrete a una mr, i el leasttt
pronunciar el Dem vos guard, Itt stirnfi ga r at Cr1 ot rg a Delira. Ilavii donw
b i-eres que •nlhavia obert va ter: --Sr,
set el Ilinn: va ttirar-ee, ere luedfi
si, passi—i alean/ 1111 pqrlier va dirsei al
mole nos ulls tots oberts.
me : vol fer el favor? El, ullets d'a:junio.nt
mutis va Le r un oIt! seami,
1111/1
nuilf.•ia
que
quella noia vejen
guit d'una Finita tau Aarta que em raig
desconeertuva. Vela travesean . diles o tillP , 14/C e0111 Iln ,t/IqUirOt. Cense da
tres sales. Per tot trepitjarett catites
nar .tne tenlos d'asserenartne, d'une!
i co tiraren portiers. Per tot hl havia
eorregnda va agafar-me les orenes arnh
una quietud tau Illarairra 0110 serablava
tetes (Inca nulas per ninpir-me el 11/ i
que un Itom 'llagues d'apartar anbb la
rient cota tina boja va comenear-me
nen per pass ir-hi. En arribar a tusa sapatonejar igual que a -.una criatura
leta que baria de eaure molt endintre
Acuelles nahes, aguaites rimas.
del p//:, la cumbrera va deisar-m0 sol.
cquells llavic van regiraurne talment
Qu ein va sortir vaig sentir que tanteva
que en tun instant 130 ,rd pas les c.sé,,
la porta poe a poe i que tirara el por'
que van arribar-me a passar pel pealies' per la banda de roya.
stnnent. Etui semblava que vis gumn:
De moment no vais dislingir res.
so in'havien forma mes greca. se'rn
Iítespres muna • els una se'm van ter
representar la mera dona plorant
a aquella tnitja elarer, tau fina i
casa, i al cap sc suhl va fon un soroll
cuela, vaig
vaig retire 1111C C111 aria l allVa cal
tan espsiltds que ehauria dit que tetes
era d'un ronn salonet Uds X‘'.
les oremestren del uenn 11.N111Nen 4/11, le 5
Pencatit rat, els C0Ntimitges,
meres orelles. Eni vaig desnudar rota
la tapisseria, les- parees parapols
tun simple.
deis llama Per l'Aroma que s'hi res.
En reforme esta y» ajugut cobre un
pira y a, pel color -tau delioat i fina pel
toi' de les teles, talment aemblava que e ppirts del passeig, ami. 01 0011 j 11 ‚oleIsatis
elesfets i amb els kenauts peahl,
un hean es trobes dintre (Yema rosa
No em maneara res; el barret i el 1/s,
novena. Vaig asseure'w a una bulaeren sobro el batee al men costal.
quieta al cootat del tea i y/0g treure'm
eom l'esent i la llauca ele la Walkiria.
els gunuta, percteé Ititi dintre em feien
Quan vaig decidir d'anar-me'n, ara nl'afecte que llagues fleta les mans
tu ya el di i i pioviseaca, Caminas -o
una morterada d'aIM-oli. El bastö va
donarme molla feina. 'Iloe no el (resma. Senadora que ra'heguessiu
tenia be". Arrea/Iba( al silla, ...jama al
dat el eap atub una cunera i, no ribstaut. eau petova erra un ¡dom. La gent
sollt al costal del b mret gris, daumut
I,s eames, apuntalat a respatIla, no
en devia prendre per embrinc. Al x,,,..'ligara de can manera zunb res d'ullt.
pre er, -ta hacer de suspenzlre la Km'
lger•
No vais tentar u cantar
diusTAixe um sa ensenyar qüe al' mau
Fe/MId Mi coies que a primera -vista
L'ocell—v 5 dir torant-se el col.) amb
iden insiguifiehn(tc, :perö- que tannlateix •
volat,
deis

.eiijOirs•

IYE3
, SPANYuA -1 DEL MARROC
rn viiian-gva dedwa cie..per a la guerra d'Africa s'han gastat
1920,173 milions; en 1921, 519 i en 1922 405.
Darrerament . Ola - demanat Crèdits per valor de cinquanta set
milions de pessetes.
en
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PARLA EL PRESIDENT DEL:
eONSEIL
-„.
.
'el cap del 'Gocen, er reina; aquestit
tela els periodistes els ha manifestat
(me s.e l re e' ha y a arribat a Sant Set)a.
sense novetat.
periodiste 1; ha preguntat.,sobre
listtitud dels vocas ent'iser.vadO rs de
Giimissió de respemsabiltat s : que 'esperen sentir l'opMiä deis vocals 1 ibea-al; per formar el seta. per edeendre
que aquells interpreten el pensament
Govern.
preSident ha contestat: •
mantine unes m3nifestad0:1s
f cite: al cap del banc Han. de qu'e el
Gávern havia der. i sera. estrany
a'e treballa de la Comissió. com vasca
a tots els pass en casos seml•ants.
ÈTc eis -vaeals. han de 'decidir el
creguin aportti.
•
tat
Deserrés dit que nar ra visi
c'',senvor Annifién per saludar-la alsans
d'anar al ministcri. i pregwitar sobre
el l projectes dcl seu departainent, que
desitjava que fossin presentats a les
,Gerts.
senvor Armlaän el tornaré a visitar - traga; a tres o quatre dies, per
dOnar-li compte dels tiebals que hagi
fet.
¡l'a (lit després e reshlent -que -ha•
rebut un telegrama del cardenal
Btmloch, concebut en aque s ts termes t
surtir de la pi▪
:"..Valenc ia. 4. —
tria. cm van. estimu'a conforta, l'efusiu telegrama eme cm dirigeix amb
la2Zseva autoritat de primer ministre,
ileonfio que el ce cm concediré que
la:1--•rete •a missió quedi complerta amb
regulrat d'honra i profit per a la nnsIra Pe 1 ig i la nnstra estimada Espanya. E/ sa'uda afectuosament."
MANIFESTACIONS DEL SENYOR ARMIÑAN
El ministre del Treball. despris de
1-1'...itar el cap del -Govern. s'ha dir'ait
ai • set/ despatx ofici--1 al!) ha -rebdt
• periodistes.
seu davant ha fet les segilents
manifestacions:
—La tasca del senyor Chapaprieta
ha. cstat l'uidissima en aquest
perquè en venir aquí portara
grans-entusiasMcs per trebarar en es
) prnhleme$ social: que sentia i que ha
posat en radica amb el mes gran
nacer).
:In cm proposo.segnir aquest A tasca.
El senyor Chapaprieta tenia,,presentats ,a fes Corts . "itiatre projectes, i
n'estaca preparant d'abres per a també portar-los a les Corts, abel que es
renrennuessin les sessions.
Jo li he manifestat al pres'dent
aquest que la nieva tasca. en
aguces departarnent, seria de continuitat..
Aquest mal) he cstat nl domiel'i del
sem-or Chapsnrieta, el ,ona l mita ofert
media' de treballs que baria Prepara),
puix, van abans els he die, cm propaso seguir la sera tasca.
No se in'oeulta que l'exectic'ó des
projectes d'aquest ministeri són mo't
caes. pule representen moles milio p s de
pessetes, i en aixó la paraula la té el
Pa ciernen).
Jo portare a les Corté tlquells peojo tes .rep lrata pel senyne Chanaurleta, ami) algunos petites nualifi n aelons,
que lis alteraran llur essieueltu
Er, QUE DIU '1?.N PORTELA
EI ministre de Fotnent ha mauifextat atmest ludí que catara fe»t es:toreos ami, el president i ami, el *mayor
(lasse) perqu continuessin isis 'ama
linea ele sots . setretart senynr gema, i
el direetor d'Obres pnbliques. senyor
Nienlau,pert) que flus ara no bu havi
aeonseguit.
S abre ele treballa del seu oit•parin•
rneut bantartifestat que cela eme un ela
com.-tala, üslit estudilut el" serrej,,, per
fer-se'n eitrree.
VNA CONFERENCIA AMB EN
VILLANUEVA
EI Liberal" publica una eunfer11.
cia amb l'es-nila'stre de Finan -es Sr.
Vielaquera.
C01/3n414,a el tg enyor Vi nalltl e Ott per
fer J' Afirma in spgüeut
La wituaeiG d'Espan3a eu el monten
preaent ea greu i peti gnsu. j se la
deaatent seria grea, levò relludulde
uta terndui no .11unyit t segur sl .1, ("pausad-a que temer( I' ijilustiS i el delire
de salvar-la ha voten fía-.
Afegelx que ha sartit (ha udnisteri
1.'N n é no ha P re,alg ut el bett 1 riteri
sobre el tau, intent de 'trapes i redttechl'
de les, denieees d e la cintilan/ya. sobre atinentes dcalieses
lis segliants
Van!' de Ja rnItiNtrofo d'Animal, o
sigul ea Ett, el Marrar b'raworth
preseupnat 511.rmIllond. E5 una de lea
anual : tata mda . groaaa de la tundra ae.
ció al Nur,)
lj e 1920 u 1021 es gastaren
al Iarrue, pel l'un) de uuerra
.en números' rodeite, 173. miliC011S Ale peal:401es.
pe 1922 11110 el 31 de marr
de 1933, eg gastaren 405 mi110115.

Per la traca que porta, aquest
no es put prealbar tl quant pujaran, Veril ISI
-=411 e axignbe n it ra n.
extraordinaris dapanal.» fino ara por fitinerd,
ebril :in do 25 ntilions.
q
i un torcer da O, Pi'
tia fraUeiona.
any les dispeses

lia- inolts 'mes que no es
poden pybliear, perquè els dotriments iciunes a la Intervenció
„pagamonts.
Confirma ' que: el general Ais.pVi.n.1 en un (lobs darrers Con. ticions de
itove'li e
erklils',
Però el gren ts qup 'no *es N'Cll
el final
Cal canvini; Isst el nilterial de
g‘ior
ra de la península i del
llitirroe, per Mil; il, per inservible. Can o as, aeroplans, avions.
ametralladores, lot estä en mal
Els aeroplans
jato els motor:s.

lenen

trosSe-

;S'acaba intutorittar l'adquiició de 20 adune Holfs r 25
Hispano-Stfissa.

Cal comprar bes; lar.
Les operacions, mmli la forma que es porlen, destrocen
d'una manera absurda el besitar.
Aquest exposat al rePeal i per evitar-lio eal adquirir coberts i veles.
Mes, el piljor es que se segueixen perpetrant els eseandols per tothorn eoneguts que
fan - atigtr,entar les -desposes,
erina, per rxemple, el comprar
riCacla que' costan fóra o en el
mercal nneional a eent, sadqui-

reix -rt dos cents..
El general Wcylor, que acaba d'arribar .ele Melilla, pot dir con) CO
trabaren -els hospitals, que qualifica
de veritable martirologi del soldat.
Espanya esté en excellents condicions per remeiar tot això, peró
res s'aeonseguira mentre se segadxi com fins ara.
. La 1;aixa de la pesseta l'atribueix
a la falta d'ordenació de la HisendapUblica roe serveix tenir alguns milers dc milions, patró or (aquí l'únic que els posseeix es el Batee (l'Espanya), si la circulad() fiduciaria es
d'una 5,000 milions de pesantes, que
podran convertir-se en sis mil i
en una progressió que assenyalaria
l'enderrocament possible de la riostra Hincada.
Des del 15 d'octubre al 4 de febrer
lii ha que renovar o consolidar les
obligacions del Tresor del deute flotant, per vélela de tres mil milions
de pessetes, i llama que cenetre alguna quantitat important per cobrir
el déficit de tot aquest any econótule i del präxim.
Les ClaSSCS
castigades són
les productives. les mereantils i contribuents, que no poden Inés, repercutint rtixb a la Hisenda.
l'Ende/lene, refcrint-se als rumors
de la seca separació del partit
beral i de la carta tramesa al president, din:
—No Id ha tal carta, si514 que el
marquils d'AlImucemas . i jo estem
units per una estreta arnistat i Quinparteix la mera manera de retire la
situad(' actual, i en explicar-li jo la
nieva decisió inquebrantable d'abandonar cl carece que Mis fa algun
temps raig ocupar, va manifestarme que malgrat la nostra coincidencia de pensament, cl sen deure l'obligara a romandre sil Govern.
S'I31POSA UN TEMPERAMENT
PACIFISTA
Ahir vespre,' desprds del C'uusell, algut, minIsti•es deien que per' t'a lO 02
r . 2.1 14:Ln 0011 10,01 * :1140132 fi :Va Isr00.
triterl del (lu yera que fina que
ca reprettanin te s essinus
l'Orts no
es lot aL . M
cperitelults
1115

21

1:11t1Urall porlar n /)
por ti l'emplaeameut de la truja flxnda
per rExtat 31 jor Ventral i Innovada

en el Fonsell (rabie' vesp; e pel 11ull
Vera.

RECTIrtt . .%riú D'EN QUE)1'O L'ANO
Aque.,4 aeguee eap de la Couiaudanda
de Ceuta ha publiene una Letra diem
qu e el br: n dh, Ole se I i atribueix (1 fea
e 115 5ir55s de lu t nut s lo Gate ls e, h; portnaliessii, .11 111 tut ( 1 5tpu5 tkquolln parmila
LM emmnItada, la final tau ph,felila
per un 05011, opt o si reprOm9.11
ole
1 . .1.1li15 a aqueil AMUMMultt
Cilio si,11 Mi, mal

lutsolits e:ti sitie lialt

t ot (C.Wrel' tuple:111 !mentid.
IN QU'E SE -sACIIIFICA" N'O
DI311TINT
LI sols-seeretarl ele Vinanees ha retan atoen m..113 515 pevi,t;liates dieutIns:
xenyors, atpil n e nt i lltl eili. 3a
baben que a uti u;utteis una entranyaamistat sud) el setwor
Perú tui itiettysl'eldclai que pedes'
so tul non ministre 1 anulad en11 preet que coutluali en el •rneti
liii deeLlit Sal rIficatmee.- una legada
Inda 1 aeattir u la p uts-karketearla,.impone dese:tusar de
nt-til e el n iisüa
Ir,, tipilitles 1111 billtleä quo fina al.a...ho
rnaut,
Deste rda el tensor Denitez sIe talle
ha (lit (ple j) din+ (tullera de u hit. de la
tarda counlelett f1115) el ministre eta
dlreentre pi ;toalla del seu dg .rtiteuent
l'lutereentne general ull Tro sn r per
(ataviar lintereasintut sobre Imi xituaelú
eceuúiu!ca d'aqicad,
ELS l'ilOJEVI.'E g D'EN
En Cbapaprieta ita dlt que 10101 tire.
tiarsta sis penje0e8 cine ;alma
prudults al Scnut t(sn) S propusieinua,
Y. teferei g en sil r;:a-imt,lo la terri,

Bane,uacional agríenla, a estimular los
indüStries, edificaciú 1 • oheines de
col.509.nió 5 ni, aegurances contra l'atur
fores 5 los Social.
UN QuE
El sots-seerviari de Fotnent, Ems 5111ro, ha ililititit 'l ciirree, el una', juut
aunl el de direetor d'Obres pírldturtes,
Neme proveits de seguida.

a

E/s.. -. MOROS 'IlE pRENEN ,ELS
-r ATACS
'
ha estat avui
Pels
rebelo que 4.kii1Ii ti . te,e1 =ti han fei
ttie
dores. En fer-e de- dia .les bateries
de la placa:lam•-4ontersat'. • -,• Aproritant la boira : -en la- nt>112nada última els.Anoreulea haatilitzat
les posicions de Perea i13énitez, arriSatt) fins ola ,filfFccoA, eosehi , rebutjata.
-Aquí han arribat rumors que els,
moros han Migue baixea vistes, i da
cspanyols alguns soldats feries, causant impressió la noticia. El comandant general iiii --0-enañat- informes de
resdevingut.

A Tizzi-Azza, han mort, a causa de
l'explosió 'd'una bomba de nui, Valieres Rafel Flaquer ¡ el caporal Josep
Visedo.
Sla trames Uit comboi a la pealció de Varita, scpse novetat.
El 'carió collocat pelo moros a la
posició d'Iterntin, segueix fent disLA COMISSIO PARLAMENTApara contra les Posicions de Benítez
,
i Tizzi-Azza;
RIA DE RESPONSABILITATS
Noticies del canto tibien que ele pie
A la reunió que ahir celebré la Co5011 0 1 5 Isabel réspedes, Francese BaeMiaSiO de responsabilitats, es va Ilena i el mecintie Ser,' 'que cataren
gir, con] din la nota oficiosa, la resa Axdir, han estat ditts•a la cabila de
posta que va donar el senyor Gonzá•
•
13ocoya.
lez Ilentoria sobre la petició que se
L'EM P'12 CiVAIrEN bt
Ii fiiu de les cartea creuades entre ell
i l'Alt Coniissari.
"EL CATO" •
Contesta el senyor liontoria manifills de "El, Gato"
festant que, creiene que aquestes carproteskal de l'empresonament del sea
ees són documents de carácter reserpare. que segons diuen, sempre ha resrae, sic lesquals Unicament en pot (Estat fidel ti Espam;a. Recorden que en
posar el titular del ministeri d'Esl'expedient instruit després ' has feto
tat, les trametia totes al senyor Alba,
de julio) no se¡fu cap eérrec.
i la Cotnissió, vist això, acordà esS'In; desmentit cl rumor que l'emcriure al ministre d'Estat, dernanant-li
presenta) bague tret, fa pocs dies, secls esmentats dad/melles.
tanta inil duros del seu compte CorEls ex-presidents del Cansen, con•
,
rent al Baile.,
sultats sobre si s'acordé., en son temps,
MINISTRE DESTITUIT
altar a Alhucemas, contestaren llegaTetuan.—A proposta del Jalifa s'ha
tivamcnt.
publicat una ordre destituint el . miEl senyor S'ate-diez_ Toca manifesté
nistre de Justicia del Maghzem, Erque en un dels seus llibres, en referirHoris. Del ininisteri se tela encarrese al doeument on cl (mal renuncia la
gat interinament el mateix Jalifa.
presilacia de la. Lliga. Africanista,
NO III HA ACORD A LA COMIShi ha totes les dades que - pot aportar,
relatives a la qüestió pel la qual s'inSIO DE RESPONSABILITATS
teressa la Comissió.
Ea la reunió celebrada aquesta tarAl senyor Cieiva se li han (lemada tampoc s'ha arribat a un acord
nat les carees militara i les conferen- amb el president per a la redacciú
cies telegra hueles creuades entre l'Alt
conclusions.
Comissari i cl nuinisteri de la GuerLa discussió tau agitada, inolt més
ra, durant el,. temps que- va ocupar
que abur, exterioritzant-se les diveraquell departament, des d'agost de
gencies entre els diversos sectors.
l'any 1921.
El presiden do ha assolit la unitat
Contesté el senyor -Cierva <nene que de criteri que volia per subseriittle el
les carees politiquea 'no mueca mal
sen dictamen.
adreeades al ministeri de la Guerra,
Els elements conservadora, -hieles
sitié al ministeri d'Estat.
maurins i ciervins, pretellen q ue la
Pel que toca a les conferencies te- POnCneia surti dels ministerials, unte
legrafiques. toles han, d'estar recesexpressió del pensament del Govern,
sariament a l'arxiu del ministeri de
per?) ni entre els vocals lliberals hi
la Guerra.
ha unitat dc criteri, puix que el seTairbé es Ilegi una carta del generiyor Fernandez Giménez sosté una
ral Alían a la Comissió, en la qual
actitud mes radical que els seas comassegura len -Alt Comissari que no
panys de minoria.
té cap mconveni(nt ,en compareixer
El tramites de la Viesca discrepa
chivan) la Comissi. i anuncia a tal prodels conservadora i vol redactar una
pòsit la seca arribada .a 'Madrid. ,
mock, de confdiee5ii2t añil) ein punts
, Com que algunes de les persones de vista que 15 sostenir al Parlament.
Ante han deciarat davant la Comissió,
La' minoria' socialitlta•Vba ratificat
han Merodeen gratis modificaciems , en - en que /es re'spOnSabiliteits d'e
corregir les quartilles taquigrafiqués.
concretar als Govertis d'En Matera i
la Comissió ha tecordat atenir-se a- les
(le N'Allendesalazar, sostenint doctri(martilles prim iti ves deis taquigra fs
na semblant En Marceli Domingo, •en
per a llar estudi.
representació dele republicans.
Ahir es mi:tiren 18 vocals, cl nomNo s'ha pogut formar nna sot8bre mes gran que fins ara s'ha aconcotnissió amb un representant de cada
segun reunir.
partit, tal con.% rolla 'En Sagasta, no
arribant-se a cap acord. La próxlma
UNA ALTRA R.EUNIO DE LA
reunió serà cl dia 20.
COMISSIO
Els socialistcs, en una quartilla, deDesprés de. les cinc de la tarda s'lla
clararan que després de la tasca feta
reunit 110Varllellt la Comissió de resper la Comisii6, sa fermen ett el criponsahilitats, per continuar las deliteri de l'existència sic les responsaberacions sobre la forma en que han
bilitats.
Ile concretar-se les responsabilitats que
La Comissió escoltaré els informes
han de condemar-se en unes conciadel general Alían i Picasso, ; ski (;sionç.
nen coronel Guedea, que foil cap di:
Oint vis ,-ocals (Filas i alero sec- la policia
tor!' s'aprecien be a les clarea les
opinions tan diverses que existeixen
on el si de la Coinissió, pnix inenL'embarrancan! de Iler "
tre cls ciervistes i la majoria dels
TREI3ALLS DE SALVAMENT
Conacrvador8 opinen que estant 1 an
Melilla. — S'han repres els trcballs
dl mildes no podran reeaure sobre deaalvainent dc l'"Espafia". Els buIlipersones,
alguno
dels
terminades
os han logras adobar les avenes de
assegmen
que
olla
trohat
berals
les quadernes, tramys les que estan ent(*.gura de deliete, i no bi ha que dir
Potrades a la loca. Ariat es ¡até volar
que da socialistes són els que prola que es prop de la proa, per facilitar
posen mesures radicals.
l'operada de posar-lo a (lot. L'aigua
Asseguren aquests que competed:e
que (citen les carbonero del va i xell retI m epresentants del Govern la rePresenta una capacitat de 10,000 todacció ele la -ponencia, la (mal. de
nes.
lo satisfer Lls representants de lea

H1E121131
Ii iii/100(02 [ 10nli rdi ÜES
BAReELONA

DEL MAME

na

;lleves fracciona, cIS permetria
fOrtitub.r set particular.
NOTA OFICIOSA
La reunió de la Comissió ins sucatat s tut miar( de t'ene, donatet-se
zar/cata tata:
lea cine ca reuní la Comissiö
de Respousabilitata, donant-se compte dels documenta que no s'llan rebele (lels que s'Itavien detnanat, acordant repetir la petició dels csmentats
documento.
Es llegí tina Iletra (le l'ex-president del Consell senyor Sánchez
Cuerra, sobre roenpacik's de la la,
dia d'Alltucetnes.
Comisaió segni els Nells Irehalls d'inveatigació, acortlant tor•
liar -se it -rusos' (plan iiagist arribat
a Madrid les persones que te cita•
des per informar.".

TRANQUILLITAT OFICIAL
Al inigdia lea noticies d'Africa opte
C8 trillen al ministeri de la Guerra,
actuaren
UN

MADRID A 1,195 FOSQUES
811 (truene la Irldfo•Erecttica del

pasea-la Sets I'llelnaukilett: que dciall
fin Id ii /es Gompanylea Eleetra 5 Ni,
detal meneral de 'Madrid, queelant uneja poblituió a los it›,•tMes.

Dan n'aura tots ele bombees. El fui
proiluit per un iatri cieeuit, ellela (tau eetneal de la fitbvioa,
laust -tie
Ila quedat destruida tot 5 la maquinaS,990
tia, han Nplossln 1111a 11111,Ma
holuie 15 1 \1,1'415 deNaileieS,
los (len de la Me queda loealitatit
el fue, vliben tl es Peedu es mult cuueidc-

rablew,

atians' les (ts'u:lona ai g' «nitres 1 eh.. carea unan ,eulluatenats ami;
tspelniea.
LA LEGACIO ESPANYOLA AL
JAPO
El ministre d'Estat, que és a San)
Sebastia, ha (lit que no Perla unces sobre el queIi ha passat a la Lgació cspanyo:a 151 Japó,

J.. -

• 4515 -.II> 5*

Setembre

M'ubre de 1923

Parc de Montjuich
Més de cent habitacions d'istil modern presentades per les millors cases d'Espanya i de
l'Estranger.
Gran collecció d'objectes d'art i de mobiliaris en l'ampla Secció especial de França, en la
que s'exhibtra a més a més una important aportació del guardamobles de l'Estat Francés.
Espléndida installació d'habitacions históriques reproduïdes exactament dels mes famosos originals de l'art espanyol.
•

Riquísima -collecció de mobles i objectes
decoratius antics, procedents de les Inés importanis colleccions particulars.
Nombrosíssima sèrie de tapissos antics.
Dues notables colleccions cedides per la Casa
Reial. D'altres colleccions procedents de diversos Cabildos j particulars.

Grans -festes d'art, durant els dies de l'Exposició. Inauguració del Teatre-Grec del Parc
de Montjuich, primer d'Espanya, construït a
tenor de les característiques peles del seu
original.
...... n•••••••n•••

concerts per la Banda del Reial Cos
d'Alabarders, per la Banda de la Guardia Republicana de París, per la Banda Municipal de
Barcelona, per l'Orquestra "Patt Casals", per la
Orquestra Simfónica. Gran festival de música
catalana amb la corlaboració dels orfeons de
Catalunya, fins a quatre mil executants. Gran
cursa de braus, de gala, amb ,ocasiö de l'Exposició. Festivals popttkars i iefantils. Conferencies, etc. etc.
Grans

is4 A N. iiiE5'r CONTRA •

LA-GUERRA ;
Dics passats el partit contuitiatn
redacta i diatriba( un manifest en el
(mal es protesta contra la campal:ya d'Afile:A'
eicas ultulute, mt untoritats cregue•
ren que hi hada tu el document atatria delictiva, puix ala prebeatat
poLcia al doinicIli soda' del par•
ist i desunes d'un detingut tegistrc

incantat de la documentaeiú que
allí trobtl,

El Gnu!' 011 de Harem
CERCANT 4-,0VERNADDR PER
A 13ARCELONA
hora, Oran
Acinesia tarda, ä
retina el presidan del Co n sell, el ministre de la G p vcrnaviú i el benyat
Portela, per elegir l g itS r > callt (Itle lut
el'Qçurar vi C Ove rn civil de 1.3arcelonai-,,

eltitna

Com tempre, ea topa :me 14 (RIN'

cultat de que. deciieptOs
.
e.:5ignata.

A tots els establiments de Barcelona-es-venen

4b9naments
20

de l'Exposició ireu'

PESSETES

A

• Dtrous'

6 (Vagan do 1923

D'ESPORTS

dicarà la mainada en obsequi als excursionistes.
Lloc de reunió: baixador del passe'g
'
de Gräcia, a les 3 del mati.

DE rOR A
BOXA

Aquest vespre al Pare tindrà efecte
una interessant vetllada de hoxa en :a
;mal l'excellent pes mosca. 0:iva efectuara -un comhat-revenja amh Blay,
l'enteStat batel actor que cl da del sen
debut el vence 'per punts. Cuenca, que
tant sha distingit aquesta temporada,
sera encarat amh Ifompja de Gracia.
losep.Mas Ferrer i CasiMro Zaragd2, Pf eellM ni» en match revenja del
ambattotiu de la final de la Copa
Madrid, fou adjudicat al dat ter.
ment. Salvador Albert contendira
mili Ferran Urtasum que fa la seva
-apa rició.
Actuaran de jutgen els senyors Reyes i Debuten i de director de combat

cl scnyor Rizzo.

FUT1301.

111.LORAMENT D'UN JUGADOR
Ilavent-se rehut una 'nfinitat de 11e-0, interessant-se per l'estat en qué
.
el jugador Maxim Roche, que
iractura una canea en Cl partit del
:5 d'agost, cl F. C. Barcelona ces
pr-ega. tota negada que no els és posly le contestar particularment. fem
iiC que ha experimentat una l'eugera
millora.
ELS MATCHS FEMENINS DE

FUTBOL

Als aparador; dels importants estailiments que han donat obsequis per a
senyoretes de requip vencedor•dels
:iartits internacional; femenMs de fut.
Hol que se celebraran a benefici d'aTiesta Cooperativa durant els dies S
' 9 de l'actual al carnp del Barcelo'a F. C., han quedat exposals les amaliacions dels equips Stake E C, camafó de Londres 1922 i Sportives F. C.,
.7amp'.:, de França r922 i finalista 1923,

zrtísticament combinades amb bande7eS dels esmentats paisos i els preseais
de les cases.
Ni • mbrosos

grups s'estacionen davant
aparadors esmentats fent comensobre la possibilitat del triorni de
tal o qual equip.
Formen els teams els següents jugad.ars
Stolse F. C.-L. Bridgett, L. Car-.di. E. Spoconer. T. Cooper, Cooper
capitäl, 1. Bridgett, M. Wagg, DeBates. E. Staifer, E Bridgett,
com a suplents G. G. Brideptt i J.
Longehase.
Sportives F. C.-Y. Smachtens. Gui':e. C. Lacombe, T. Renaut, H. PiS. PII/Sa/5. J. Zarraga. M. Brae-tuemon, (capita), P. Puisais, E. Jor-.té. G. Spiess, i dos suplents no des'gnats encara.
Ela diaria anglesos i francesos especiahnent. dediquen gratis anides a
aouests matcha, destacant-se entre el's
1..'. han. de París, que es congratula de
per primera negada contendeixin
.7, femenina a Catalunya.
Prine'pal Palace ha quedas insatbda la taquilla oficial de la Coopc-.- :tira, cedida galaMment a tal citel'empresa d'aquell teatre.
APLEC ANYAL EXCURSIONISTA A MONTSERRAT
Organitzat pel Grup Excursionista
,Iontserrat tindrä "loe el vinent
dia 9. el III aplec que anyal;iban organ'tia a Montserrat.
Entre les diferentes festes que els
-e: ganitzatiors han fixat en el progreata hi figura un cross-country ami) el
.•egiient trajecte: De l'ermita de Sant
i Santa Vici¿tria, per la carrete:
uns 150 metres més enllá. del
metre 9, on hi haurà control; els
:arrearan el emití de retorn, que
I deis Degotalls, amb un total
: . atts tres quilämetres i mig de recort-egur.
Per tal prova hi ha cedits tina bona
: . sta de premis, adjudicant-se al venuna magnifica Copa, donatiu
Francese Cristbfol.
L'hora de la cursa es a dos quarts
dotze. i les inscripcions hauran dc
"er-se fins mitja hora abans de la in;icada.
Grup Excursionista Motcau farä
el vinent diumenge. dia 9, una excursió
Castell de Palafolls, on collirä una
ca
d . edivera, que cien a sfinbol
tuenalge en farà ("frena als
El

17/4.
• enrune T.,rdcra. Castell de Pala-

MANLLEU
Diumenge nc celebrà un partit de
futhnl entre l'Iris E. (2, de Sans i cl

-OComité de gininas del Centre Aumista de Dependents del Cometa; i
Endtistria ha organitzat pel vidiumenge, día 9, ima sort'cla a
II per visitar la (-Wanda Vilaciii tindrä lloc una festa que de-

Els Espectacles
TEATRE NOVETATS

Saló Catalunya

CIRC EQUESTRE

iaann companwia internacional antro.
batuta, eqüeetre,..-omica t musical. Director: Mr.. Ventura Reúnan.
tul, mions, m'os grans runeinns:
tarda, a dos uttartsde vine.
/leo intento amo pv'esent ala nene

/
1

mutable

boiä.

GRANICINENIA

ninra

E. P. LEE •
original 1 non tretiall de rors:a

OLOT
D'untenge varen disputar-se, en partit amisté,, una heetica Copa, ofrena
de l'industrial oloti En Itartomeu . Agusti, es equips Ràpid s E. C. de Banyoles
i l'O . ot F. C.
La técnica entprada per ambdós
händols no rus satisfé pan del tot, però
ami> tot els olotins es distingiren meit
mes que els c on tra e s.
L'firbitre sen or Casas estigué just
com sempre i particularrnent imparcial.
L'encontre acaba amb l'empat a dos
gol,. quedant novantent la Copa a disposici.3 ile a junta per un altre dia.

Jocs

Eorals del Poble, rou

Organitzats per la Joventut Nacionalista de l'Ateneu Democràtic

1-1,90,11.

nit.

de la placa del Pi.
NI L-Número 213. Poema d'horta. 1..: Arribar t un dia que serem
tots junts; i número 249. E1 cas
de Lluis Rebull. L.: Conste.
XIV.-Número 1 2 9. La claror del
carrer fose. 1-.: Idil4i Iluminé:.
Número 124. Declaració
XV.d'amor. L.: A ple temporal.
Número 221. Roses. ,L.:
XVI.-

secretari.
Advertitnent: El repartiment de
premia será el proper diumenge, dia
O del corrent, a les imante de la tarda, a l'estatge social de l'Ateneu
mocrätic Regionalista, carrcr Wad
Ras, 208.
Barcelona, 4 de setembre de 1923.

li.utilai kritoli (12 111211:i;
•

S. A.
per a

l'extracció

de

letrinea.

Dirigir-vos per a avisos, Panseig dt Sant Joan, mimero 30,
i telefons números 1378
S. P. i 529 II.

F. O, ILARCELONA
Secció de Tresoreria
Es posa en coneixement de les persones que
desitgin concz:rrer el concurs obert per a r adjudi-

,I.•/1,

E: número 813, El gat de la mala
sort i Nicomedes jardiner.

NII':I/I1,/1/;./ •

eeeeeeeeeeiiwt

VENERI :: MANERA DE

tar,la,

/.
e

lis quaire:

-.444-4149-1/444-14e44404,,.+40.c.
ELDORADO
Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA
Debut elem;71, diveridres,
amb la forn-iosa sarsuela on
,,,,7,stro
t res actos,
bieri,
El barberillo de Lavapiés
Presentaci.1 te Roser Leonis
i Paco Gallego

4-...4444-e4444-e4-4444-64~
Teatre Barcelona
Sessions d'Art
Nicolau
n Iircutor,

Enric

Jiménez

Debut, demä, divendres,
les deu de la nit: estrena
del drama en quatre actos
de l'eminent autor Charles
I Méri1, traduceid de J. Marque?,

i

iba,1.-.
\i

‘I njoui.:. ¡arda 1
”5,01111 1 1,.

PiteePe do

divendres,

riirli div-9 Yieetta
Otoijo,
Somimro i prineipals

_A, V"

-44-o+.<4444.44944444444.e„.._.
Monumental , - Pedró
Walkyria
Alai, 11 10515, estr,beS: Aventures
de Robinson Crusoé, V11 i \ III ,-p
I-MIS; Flor do foc; La mollee medel; El blano vi y ent ; Triquitrac
cow - boy. 19,ante, ft,littlat de la
maro do pela de Setenibre: Sessii5
1 matinal d'I 1 a 1, ItIonwriget Aventures de Robinson, IX i X; La fina
del masover

4-41-044444.4-4444+4.444-2-3444-8.

Cinema Princesa
Telefon 1371

a.

Avui, (Watts, lid oSt
iós pronitarna: La reina deis
gitanos, projectant-se el i 5
episodis, de extraordinari n'cit;
21 directa de París, rolessal•ein-

argument, interpre-

tada per la distingida artista
Clara EiMball; La formosa jugadora, interesant film dramafio de gran interès. creació do
la gran artista Graeo Darmond;
El delator, gran-Cómica, en dues
Parts, le grans rialles;

grans varietats.-Diumenge , nit, estro/E:1. ilel 6 i 7 episodis
La reina dels gitanos.

LES PLANES
Hotel Restaurant Vereallles
dis de les vine
sIn 1-111111 Ii atit fa t'U
de Gotee! 1 a lo carta
Cos rrts de 7•50 pts, endavant
liabttacmus ver a tedopnrades a
preus eennormes
Algon ile; Alas Guirdtbau
Cenit eepertal per a autorunbIla
Teteton 7 )4
Prometarlt Juan cc tde l'autto
AiLsAILLASI
1

rigi-~nsaaanumat~~-eamaiummumii

u

ESPECIALITAT EN CARROSSEPIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.

•

clouccuummouncomminsuumiamiGumumumuumuka
LIJUZEWEEIEIZarilillialLIZE2ZWERKIECILLIE11312C101111181811111iignie

robl indreu -atub una l'are para u pila eiect rica de la marca
LO% , cl it•Eatant,. 01 tot
a qualsevol mOment, d'Intruso Huna. .
Ind:spensable en les exeurPiolas i vlatg,es: en la llar; en
la fabrica; , por nosear quelcona en la inserir; en pujar
l'escala; en la 1aoleta de nit;
en el malet1 de vialge, resultan l sompre d'una ulilitat incomparable, el mateix a la
ciutal que al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES
PILES ELECTR1OEES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les cases
segbents: Suprema, Pelayo,
36; LorAs, Cortina i floig,
Trafalgar, 3: E. Schilling,

Ferran, 23; Berislain i

Ferran. t ; Laplana 1 C.', Ferran, 15; Vic'ens Ferrer, placa
Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal, 9.

111

e

cALÇA-rs si MON
l

'
i qu i do

• •
a la faortca
mateix les mostres

PREUS DE SALDO
Frica g e ta i çal:

1S

uumusoun

LLULI,, 21

(ciarrera el P a rc)
nuu nagazi an austue31111913133innaU111121113112

EPINVIERBIZZIENBEBIX219CZPICIIIIIIEHIBMBIPBEIM111311111111NBEI
ti
Li

El

tu

BANC DE CATALUNYA]
BARCELONA

113111a üls fslEdis, 10

561 i 562

Aparlal de Corren 568

u Direcció telegnifica i telefonica: CATALONLABANK
tki

El

itMolors "HM"
a gasolina
Premses de vi i oli a

mà

hidrauliques .
Installacions completes
FELIU

continuos ,

Urgell, 120
BARCELONA

a
El

CULLERETES

Tetefon 230 A

Quintana, 5

N

venciment 1 d'octubre próxint.

CAMBRA CUIRA-SSADA
AGE N CIA null, 1: Carrer Creu Coberfa, 8 - Telèfon H. 667
ALEyeTA nürp . 2: „ san; AnclEu. 146 - „
M. 671
.
kCENLIA m'A, 3: „ S aIrnerón, 111 418
Sucursals a Girona i Lleyda
fluammiuniuusenntieumuummumuzuuminimwzmaul

CASA MENTS

Corta, 570, xamfra Muntaner
1n1113...1.2.

coberis a 3 1 4 pessetes

Especiatitat de la casa a 250 pts.
ABONAMENTS ECONOM1CS
Se serreta a la carta

BATEIGS

DINARS DE CASA

e
44444444~44-44444~444

I A. TI

emití del servei de Bar al campa de Les Corts, que
les proposicions seran admeses fins el dia 12 del

Super-Joia de la UNIVERS \I. per

YON STROHEIM

ilidg

112 Silli

Gran Hotel
spanya
DE MIQUEL MARTÍ
Lonriart cri od,rn, t.ambres de bany.
TionlbliOses 1 espallises
dense! aeuradissim. CUIna de primer «M'e.
Per elieärl • PeS / detallJ al liest detari .de Mimo!, a int "Splendido
Penslon". rana,
Pela50, S.
flARCELONA

•
•

Negociem tots els cupons del Deute In- E
terior, Exterior i Amortitzable 4 per cent

Eufaurant LES COLUMNES
Can

E

•

calçats amb tares que no podem :
ll'urar als comerciants

•

s/IWORIS.

4.1.444.•••••"ese•-6444494444

ESPOSES FRIVOLES

corrent setembre.

ra

•e3+44.44.34stiro-e-e•oe.444ir•Parer.,..

°bel

t

en

Corts, (Cran Via), 499

prIrtIvri

411,

•444.444.6444.44

riesseia. ltttp.sf
l'empresa. ---

J. G. ALONSO s i

5151

Dissabte, tarda, La flama.
Nil, estrena, Gelosla.
>4144,34.144444444.44+141011+44

pessetes.
Bulaques ;15int
sr . ierds Fixes, 1 1 i 2'50, general,

AGENCIA OFICIAL:

u
ea

na: tes rwi-

RESTAURANTS

la'u II 1111111rfe anea °armen, i
periple Iut prendran part la senyorota i Taboada,
diva, i el divo, lema, Saludas.
Valls, Floto i, Berratli, Oliver,
Calvo. Ros. ehors, ros de ball,
11 XAS a escena. Ltu111 ‚alls i
NOSil,
Dee(alieions noves. Prens: Llolja,
pessetes.

IN
ILI

Triquitrac cowhoy I Passeig cenit. aran, "silo do
la inrniosa ioniiiima Per hayee •e.,
I.
,,,,, ,peria i ja per lari'1011 .0 de11,1.1
., • ; nn ria Lipoma 1 de /a Intimesp,1/01/1:t n I, A:0p') e t ,• t ,,,, EI
re, deis trinaeraires, dividida en
i mes Jeeleeer, reoresentant- Se, le

5
I

ist,

LA FLAMA

Avui, ijos,
du esp1.3eiompleT 2U11 .2 fot tameut ,
--.__--- debuta l'eminent
p oni rallo Eli . na F, 'ons anda lispe_

u

GRAN SALO DE MODA

te de gran

Merca

..

:
s:

113

PROGRAMES SELECTES

.-0-01:44-041,44,044.144.1144-164,

i

effp.,.e.,

w

Palace Cine

nutaques de primera einisse. 2 pis.;

segcina.
SOs fratiques les
Mires loe:Huata
Nil, a dos iplarts
f. TOREAR POR LO FINO
II. LA KOZA DE MULAS
.1
crean,
Antonieta Fuentes
Estrena /I.. Ist sarsii, la en od
aen •
tres
LA CANZION DE LOS MINEROS

a

a
d
gie
ifs
e,
.-o

n-• rifle.*

POSTILLON DE LA RIOJA

actor

mutuunumuummumummuumenummumuunumummu,

Avill, rhjians, tarda 1 nit. Granc pen-

ALEGRIA DE LA HUERTA

Primer

Ilausanuumuurezzuuzzoinumuumizonauzzuummui
ci

/
número 513; la ImIlienla t'Alinea
Triquitrac cow-boy; fluteressant
111111 Pet, haver vial, per Vlethria
I I I' I NIIIII,I , N I I N II joinattes del
srandl os 111111, ta i o ia rinsanald i/ ra nra La reina des gitanos

pel notable tenor genynr
II. P e r primera segada en laineiö
de larda, a e tnarit el gran tenor
Gelate Penetrar
represenlant•, • lii ,arsuela en Uy:3
EL

13 ,‘RC[..:.LONA

n • annes. ecina estrene,: Les ro,
,i gMOSI'S
comedias Paseen° aeri I El

SIC ,,,,,/,.

St

a la rná

e

opereta I revistes. diri g ida gel
- priMer actor Enric Best LA

llum del día

. Gran Cinema Bohèmia

TEATRE COMIC

5555'. (1110115.

SECCIÓ E3

Gran Teatre.Comtal i

64-044-!.+40-04+44-04-644.44+04,4

I.

CAMP S

13
ca
ra
ta

Telefon -1588 A.

dels gitanos, 1 i 5,

+4+4-44+41444-44.414.44+4.44e,

1

a

Rambla de Catalunya, 4 t

L'últim reventament, Robinson
Crusoe, i 6 episodis; La reina

Id de les
nemen.les ii„intiflipies cle/s
I s eetors 'l'hornalla 1 Iladmann
L'ALCOHOL RELACIONAT AME LA
SEXUALITAT, LA CRIWINALITAT I

GraIN comp,avi a IlrIrri

RarnbIa)

rís, Una periodista entusiasta,

innen

GUARIR-LO
patroelnade, pel president de la
ttepühlica Austriaeta
tiem5. divendres, 1 isla els dies, a
la tarda a les cine, 1 a la mi, a les
den, prOJeceid de les interessants
pc141,,II,r,
VENERI I ALCOHOL

5 NORES

CASA CASELLAS
Carrer do Santa Anna, 4.

13

Teatres Triomf i Marina

1 .1,10, dijalI AeN.hiblr

de

Manuel Rocamora; Octavi Saltor;
Manuel Marinello; S. Roca-Roca,

•

....,,,,,...,..........,- ...,.........- -........,,, - • ....--......
$

di . jims, 6 i 7. Le Reina dels
gitanos, Vacaoions de faaciste,

Gran Teatre Espanyol

XXIV.-Número 107. Geografia

Catalenya.
juRAT QUALIFICADOR
Manuel Folch ¡ Torres, president;

a

A
A

/ AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
Revela . de "platmes 1 pe1.1Ielllies
I tot trena') de laboralori. Es renal a les

.1vui. dijons. El directo de Pa-

Diäleg d'A-

XX.- Número 142. Cant d'esperança. L.: Amb la cultura física i
l'esport, etc.
XXI. -Núniaro 204. Perfums de
Pàtria. L.: Les roses de Sant Jordi.
XXIL-Número /20. La pro fi tosa
tasca. la: La de l'A. P. de l'E. C. XXIII.-Número 44. El cant
l'Amor. L.: Flor del Cel.

NÇA

e44444+Ee4.1-+e,'. ,:e.'

t4,11.6•04444.444.941e4144-04~4 1,

XVII. -Número ud. La Parró-quia. L.: Domus Dei et porta coeli.
XVIII.- Número 43. De l'alta
muntanea. L.: Fulls del rneu al233.

PAII/ n 1

i Cinema Nott

Perfum.

bum.
IX.-Número
galiu.

SPOaTI-G iJ F '

Club Na.ació Barcelona

liada, por

711+•••••••••4n•••••••••••••••••••44.44

Flor Natural. Número 203 Con-

X.-Número 246. Elogi de la pubilla rnasovera.
NL-Número 23t. Poemets. d'un
•
dia d'abril. L.: II.
X 11.-Número 2 50: Petita elegía

WATER • POLO

111 1, estr e na del Programa 5)11
L'espectro del capotad:. Mana. 19.
a prees de notilltroses fandMIS: Ele tren moaquel.ers, por Don slas l'aimanks (tres inr . 111141 , 5 J1111senrera.

Diana-Argentina
Excelsior

notan,. IItjou3
dIssables, mi/linees ii$peeials,
lous, trea originale debute.
tlf..99tätt
eonlptadtilla

•

a

.3

enntra

etontis parodistes t
•

Yamarnoto u Kayesohy, japionesos,
C. Fontanas; Chaseinof The Arques;
The .Strakay: entra,f),
tItterilt
Germana Ferronis,
Nävas i Gerome, Silva i Kodak.

jugal. Sense lema.
Englantina. Número Tm- Poema del meli retorn. Lenta: Salut, vinya cncisantl
% . iola. Número 4 0 .-Balada de la
Huna de Marta Sense lema.

ntad.?

t •

Eseiilleil a do Llevant,
dii, endres, dia 7, a
les (100 de las vetlla, repetid()
de Pexit, assolit el ditneeres
Segon mateh int nrn n e ion n 1

Cairel') de París

60 Pollast p s Diredini; 51
d.• Fred Siitrestert Lcs 4 Marylant't

EL

rient. L.: Interpretacions.
IV.-Núniero 125. nuca cançons.
L.: XX.
V.-Número 1[9. Glossa. L.: 11 y
a longternps que je faime... etc.
V 1.-Número to. Corranda. L.:
De Caramelles. •
VIL-Número 2o9. Caneoneta frivola.
VIII.-Número 214. La carta de
navegar. L.: Glossa.
IN.--Número 126. La donzella
enamorada. L.: Perqué vas tan de-

r

•
átac i

Normandl, Exposicled infanul,
ehmlea. Urna. La mea entrama-

rexit deis

segur Ix

Regionalista

1-Número 4. Serenata.
H.-Número 14 1 . Caneó estival.
Lenta: Nit a l'alta muntanya.
I II. - N úmero 247. Estels d'O-

,44.444+.4444.4444444+644

ELS GERMANS FERRONIS

ramosos

VEREDICTE

PREMIS EXTRAORDINARIS

PE Mor

ti, dI.Pp Lea, I'estrrna La ibis del
t.,ror, por IftIOCUIII 1.1Ia I
El t
proner preml, entero% del 11151 II
1 r
w,Ipp • e,
Penanegra, per MaE

,Inns grans zenetins d'henil, d.r.lr, ç.r;p;
novel 141, NI
moda I tres grans debuts, tres
LES MANDOS
dificil i
..turbilion- de la

-.-„ettózonaziarzatemsanowausanamsonneemeimameit

PISCINA 0: N. BARCELONA
rel1+044494-044+eie,~

que venia Preeedit l'Iris de Sans, al
camp del F. C. Maullen hi conCorrotgué una enorme gentada per presenciar
l'encontre. Degpreg de forta linita guanya cl E. C. Manllen per t a o,•entrat
magistrahnent per Curzis. L'equ'p visitant és el millor que ha trepitjat el
terreny del I , . C. Manllem Es y untoreja que dilat e dc poc n'Infra el Sam-

.- ESPORTS
i

-•TEATRES.-

E. C. Maullen. Donada la fama de

-

reintiG: estacin de França,
443 del m'U.

7

PUBLICITAT '

Q111 f.0 TE, 110 va
Ol 110 V1111, s'arrailli
Treballs d'impremta
i anides de propaganda
• lea vInt-l-quatre 'hgrEa
Ertbres comercials a O 1. .$. EI)19.
ra P er de barba a 5 Os. la rIMIIITa.
4011arlS Vet1t18, pu , a Calma.
mis ',desoir; un."
Inurimient, rebut, rIta. a 050 pessotes un.
Vanas Pay-Pa,v, amb imanen, MA.
M'e /YAK en/mitos asSortita;
lutbo/ 1 batuques teten:Anea.
a 100 peäseMs el Enler.
SItialEs •torlatn,
anuncl.
a 101) pessetes cl tunee.
`t'urges pialan-nades a 3:1 pessetea
el mtler.

Carteres arnh b(tlIats 01.8mm
JO 30 Peseles Ola mula.
1 un nene II d'antelea
de gran noratat.

LA SUD - AMERICANA
conts t2ATAL15ES. 350

8ARCELOPIN; -

i

▪

▪•

vanifilarad

MARE

Si ELS VOSTRES ' NENE?, ES MORrN, SI SOFREIXEN RAQUITISME, SI NO TENEN AQUEIX ASPECTE ANGELICAL, QUE ES L'ENCIS MES GRAN DE LA INFANTESA

•

VOSALTRES EN SOU LES CULPABLES
Tots els vicis de la sang poden curar-se facilment a l'edat infantil; més endavant costara molt ms

°• *.

PURIFIQUEU LA SANG DELS VOSTRES TENORES NENS

TRACTAMENT5

Unes cullerades deis

Un bebe ab i alegre ES L'ORGULL D'UNA MARE
transformen en pocs dies els vostres fins, fent desaparèixer en ells tot senyal d'escrofulisme, raqüitisme, debilitat, mal
eolor, tumors, grana, furOncols, angines, deformació de les conjuntures i una munió de mals que afligeixen els petits

------ incomparables —

AD111.7C ELS NENS

MES

REBECS

HO

PRENEN AMB CrtIST

Demaneu l'interessant fascicle "Pàgines de Salut i vida". S'en via de franc
Casa Central: Granvia, 18, Madrid. ----Despatxos: Vilanova, 7, Barcelona; Pintor Sorolla, 13, Valencia

1
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Vertriouth "AQU1LA ROSSA" es el millor

gra
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u

CALÇATS

NOVELTY

•

SETEMBRE

Tot aquest mes es liquida un Stoli

1 - PLACA SANTA ANNA — 1
ag
13°11111)(4a
"OPALINA"

Revista de modes de París, amb traducció castellana

ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO
Demaneu-la a tot arreu, i al seu agent per a Espanya

ALBERT IMET

UI

()BERTA DES DEL PRIMER

DE IYIAIG A 30 D'OCTUBRE
Lee Seves ai gües constitueixen un. bous únie a Europa. Per
als herpètics, escrofulosos, pretuberculosos, artrfties, catarro-,
sos i avariösics no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutives de les d'Archena.

DR. BOADA

Vles urinàries, pell, Raiga X,
Diatärmia, Rambla de Catalunya, 31, I.er, 2... De 2 a 5 i de 7 a 8. —Clínica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

les aigües de la u la
DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

LA

Ek

-3BIBBBIBRIallmartmafflogym

IMK

VI DE TIARA, a 060 pts. Bife, p0441
dornIcht, co/lita P ela. J. A. -10/daca.
Tiana.

r

AUTOMOBILS
- -CAMIONS--

0111111

I PELAYO, 58 Tm, 3303

AGENTS:

"Ilniói (munid Espailnla, S.1.

garantla de
LLETRA u HIPOTECA
MERcADERiEs u AUTOMOBtLs

VIES URINARIES

Orarais de (ores nasses en metalls I fustes. ItadIpesa en els encarrecS. Corts Catalanes. 643 (entre Bruch e Llúrla),

Nous Inétodes alemanys de trae ta-

(Entrada 1,er l'esta=
De 12 a 1 i So 6 a 7

,...mnerearrasissesramarmara,.._.
Unica, casa per a
Calçat bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13

mec: sense medlcantent nt dolor.
PRELIS
Exornen afill) Rai a
10 pts.
03•914
halvarban
Analisl de bang .
. . 26
Tia:clame:11s a preus Itmitats
PUL/CLINICA
Ronda de la (Inireraltat, 5
tprop del carrer Pelat)
D'II a 1 1 de 4 a O.

g

Garatge - Bruc, 160.

Calma i a l'acte
cara tota mena de

SEGELLS DE GOMA

Pell-Slfllis- Próstata-Impotenela

SANTA ANNA, 5, primer

Rambla Santa Mónica, 7.

ULNIARIOL

PASSEIG DE L'INDUSTRIA. 14- BARCELONA

DINER

DOLOR
Medicament d'ús extern
Laboratori M O RAT

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTE111A, 6-VIDRIER1A, 12
Telefon 1378 A.

PALAU TOR D'IRA
0302e0101,

111111,1113191V11111111•11111111111111t93•111111/WIEWHEMPIIIIHNHISHECHHEIEMIHBICIIIIIENIMENIIMMIIII

DOLOR D'ESTO/VIAC

23..1...agrrr
232-12 c

a

MAQUINARIA FRIGORIFICA

I malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL

o,40 eta. pastalb...

11[111111

PRODUCTES HORLINE:
Aldea d'Horline (tintura progressive per ale cabells blanca): 6..
Depilatort (actlu 1 inofensiu): C. - Polvos (rnolt adherents): 2'50.Crema (evita ¡co arrugues): 2'50. - Algua dentifrica (en conoprtmits cfervescentsb 5. - Hathol Mootry camera/a per
le banys dc pecti): 3'50. - Sanea (cornprimIts al bay-rhum pee
a regenerar el cabell): 3'50.
Dtpädi general: Establimenti DALMAU OLIVERES, 3. A.
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ZURICH

PER A FABRIQUES DE

ROSSELL

CAMBRES FRIGORIFIQUES
maxcAurn DE PRODUCCIO

•

FRIGORIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA

•

•
• AUTOFRIGOIR

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmàcies

:

F

HOTELS - RESTAURANTS - BARS CARNISSER/ES - TOCINERIES - LLETEMES - FABRIQUES DE XOCOLATS
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fan devenir formosa, avellutada la cara; la pell
fina i agradable, suau com la d'un infant. Els
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Es la reina de

Els POLVOS dIORLINE

RAYAVATt

100 models 1 un patró retallat, per 1'50 pessetes
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"CHIC et SIMPLICITE"
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de calçat per a home a 18'50 pes.
setes i per a senyora a 6'75 Ptes.
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AUTO PILAIN, gran Marra francesa.
Non. Carrosserla Torpill, Barat. Casanovas, 111.
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ANUNCIS, ROTULS, FACANEIS 4

1

OBRES :-: TREBALLS CoiSTIL,

LTD.

ANGLOS

CASA CENTRAL : LONDRES stela CAPITAL I RESERVES: Mes de Lliures esterlines 13.000.000
.tursals: Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, València, París, NovEl Y ork (ga g a), Bradford i Manchester
24 Sticursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai
ESPAIOSOS tiNIIGATZEMS dintre de radi, a la disposició dels nostres clients š del comerç en general

C.A.k...71C7Mffl)

i 5 11 E

idalliarnallill11•111•11•111••ImmanumitingasulimammutalealuvezEM9nnatiNGI513331511111111Maelnlailafild9339911111155M121:1111131113tillaill1311112111111111351•12111233123EMBEIIIMEIZIOVIMIEBIIMMMEZIMIIIIIIERIVIIIIiff

u
a
a

lia

IVIOBLES--

u
re
a
a

•

sueeEssoRs DE DO

illustaminilliwwwwwinimmiumnimunininnum
E TALLERS I SALONS DE VENDA : N
ill i
m
3 Carrer de Sans, 114 3
mi
2 BARCELONA — SANS Ea
H 475
a

El

.

O'

ill

IRGOD'II

GRAN EXPOSICIO

g.

iiiiiiiimilliimminuicionimininennuernilioniniliniiiiiii

•
III

:---..-.

IgParchada, núm. 19 Eg
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La nova organització de fàbrica ha produit una gran baixa en els preus
SXEMPLE : Tots els mobles per un pis, de pessetes 5.000, 10.000 i 20.000

els podeu adquirir per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

VENDES A L'ENGRÓS I
NO

DETALL_

tenim cap sucursal ca

cioltric de la citan', por beneficiar els nostres compradors, puix el que cstalvicm,
acompauyat del que permet la importancia do la casa, fa que paguen' madre amb un 30 per 100 d'economia

Disponible: 150 habitar:loas en las quals combinem pisos des dc 2 . 500 ptas., compostus dc Dortudori, Merijadur, Sal,
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TAPISSERIES I•
—•
g
ABITACIONS ____=
SUCUR.AL:

de. tots eis modele que es fabriquen
PREU FIX
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En l'Exposició Internacional del. Moble ocupem els Stands núms. 33 i 36 en la secció segona, 1 27, 28 i 29 en el concurs de la casa li u in il
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