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Benvinguts eis patriotes d'Euskadi i de Galicia que han de
prendre part en la importantissima reunió del dia 11 de setembre a Barcelona Nui . h a . unh vella tradició d'amistat 'entre els
baseos, els gallees i els catalans. Però fins ara no s'havia donat
art objectiu poiític i una estructura orgànica a aquestes relaeions. El buit que existia quedarà omplert, i la Triple aliança
peninsular serà la fórmula de cooperació entre els pobles que
teia . :1,-a . més d'un ideal cornil, un opressor comú.
La gran forca Virtual de la convergència baseo-gallegocatalana s'havia desaprofitat en gran part per la mancança d'un llaç
polític id'un pla d'acció coordinada. Quan, fa•poes anys, la Lliga
Regionalista s'entengué amb alguna nuclis patriótica del país
-base i de Galicia, ho féu amb finalitats electorals i amb una
orientació espanyolista. En els escacs d'En Cambó, Catalunya,
Euskadi i Galícia eren peces de l'Espanya gran. La Triple Aliança d'ara no pot-proposar,se l'eng-ranciiment d'Espanya, que aiXel
es cosa que pertoca als espanyols, sind la Ilibertat nacional dels
trea pobles amics i aliats. .
• Noble -aliança la que va a pactar-se per a la redempció de
les pätries eselaves1 Els qui3-ii vulguin veure un impute antiesparyol s'ealganyarau. No són antiespanyols els patriotes gallees,
bascas i catalans, perquè no voten oprimir Espanya, ni negar-li
cap dels seus legítima drets nacionals. Però de la mateixa manera
'que respecten els drets dels altres, es propasen d'aconse g uir el
•
respecte als propis_drets:
El dia que Espanya no exercís sobre nosaltres l'acció dominadora i assimilista que és'lä tradició histérica de la raça hispänica, la mirarfem com a qualsevol altra nació, amiga, i a més
com a nació reina, disposats a entendre'ns-hi per a tots-aquells
interessos comuna derivats de la contigüitat geogràfica i les necessitats econòmiques.
Fins ahquells bascos, gallees i catalans que no hagin experimentat dneara plenament la influència deis respectius renaiXements patriòtics, tenen avui una ocasió d'adonar-se de la vera
realitat peninsular."Que vegin on ens porta a tots plegats la submissió a un Estat que no és el propi. Que facin el balanç del deficit de civilització, de riquesa, de benestar i de dignitat que ens
ha produit el jou foraster.
En certs probleznes nacionalistes - pot haver-hi una certa
oposició entre l'interès material i l'idealisme patriòtic, entre els
avantatges egoistes i la llibertat de la pàtria. En els hationalismes peninsulars aquesta oposició no -existeix. Encara que no
fos pel sentiment nacional, encara que només fos per la pròpia
conveniència, els bascos; els gallees i els catalans hem de voler
ésser serryors.de . les nostres coses, hem de treballar per viure
lliurement sota les peculiars institucions.a
Ve'thci la. bona -política exterior' del Catalanisme. Ve't ací
la bonaapolitica d'eXpansió. Que . vaginels'COlosoS - i. eis illusos a
externa
Madrid d a'CoYadonga.Nosaltre8 asSenyabj-ri eis cainins
de- La CornpYa . i de'Bilba0.
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Aquest és el tito' d'un llibret
q ue tenim clamunt de la nostra

taula. Es un llibret de sübria
Lipografia; en les seres cobertes, hi ha un cui de llàntia quo
representa un plavi i• una bren-

ca cte llorer abraçant-se noblement. En la coberta posterior

s'hi veu undestiiització de 'l'Are
Barb. Aquest glaai halt,
aquest llorer. aquest- Are de !a.

ele

Catalunya romana, el lit oi escrit
en Iletres vermelles, demostren
que el seu autor ha volgut vestir
el llibre arnh una austera pompa
çorbeilliana.
1-autor.
• Dertiosira.
..tot això.
una nottilissima aspiraciii a un
rips ni
eombat sense esga
mes, ni histrionismes, ni salts
d'aerbhat a. a un cornhat on s'estalvia la decoració externa, i on
es fan els moviments precisos i
necessaris: un pensa en els iloracis que pinta David. (luan en-,
rara p is cites no s'havien menjat
del tot la testa purfssima d'André Cheniert aquesta aspirariti
una Huila serena. rl titol . "Conferencies -de combat” eserit en
'letra vermella. porta tota una
ella dr pasmó. Iota una mena de

BIS 'n-Mnarquie , s 'brireolonina
fa tenias, gairebé d'Anca que el
vell edifici de t la Ciutadella feu

ITALIA

Ja fa anya;_en,„el hie.imi de
dor monär4918 - 1 . 9 - 1- 9, un regi

guío explora, oficidsament Teatat d'oPinió del Metre Consiaa
tóri por Concedir Pelan una
grossa subvenció — nó pue. ara
preciaaa .quarits- milions—.
El sondeig, tan', dri el ramo de
ila Lliga com ea el - ,radical, donä all resultat negatiu. i hom
no en torna ja a parlar. ni en

aquell Consistori ni entrimine_
-el de 1920-1921. Fora nos-

all res, sortits . del Consistori
tot s els- que ba-vien intervingid

en la g,eatiú i ort la negativa.
oficiosos, despres d'haver-se
constituït l'Ajunt anient actual
el primer d'abril de 1922. començaren una altra 'regada !les.
gestions. Ara, pera, amb més
tant per part de la Lli-

fehreromantica.
El SI% autor, Josep Maria

projecte de prolongació :de . la
Diagonal Has al Palauv 'retal

ga eom per pan- deis- radicals,
i intervenint-hi persones o personalitats .de foro.. de l'Ajuntarnent.: 'sonso l'aetitud resol la
dels nasfres cornpanys els regidors d'Acció Catalana, que no

ció intelleetnal que presideix

seva presa clisairdinacta,
•En les Conferimeies de Combat. un hi ven elarament tot
moll del pensament i de la pas
sic del .Tunoy actual. La primera
conferencia: "Del . prosrut i de
l'eseevenidor de l'esneelt calati tots els aires dama mena
i de,confeesi4 general, es ha ectu_
frti-èn rti a tiid eanvi tfelS nous
d'escabrianents que l'hin: dut a

gules l'espanyolisme de la EHbarbarismo dels radicals hauria concedit generosa.
Si els p ostres amies havien

:5,792.219' 45 i adjudieació directa de . l'obra al Banc Hispano-Colonial, que l'enllestirä en
tres anys.
dia . que els amenes amics
(ornovett al Consistori,. 2 de
rnaig, hi anava per primera regada' el dictamen. Ells vallen
estudiar-lo a discutir-lo. Un regidor, deis especialitzats en fer
restar damunt la taula Lotes les
adjudicacions directes, fins les
menors de Mes mil pessetes,
ifestä als 'lastres arnies el
se ropasit de fer-hi restar
aquesta `'Vingueren eits suecossos coneguts, el _noble retina a
la plaça de Sant Jaume,•fent
sortir eis nostaaaaaniacs per
ai „. . tltu. s1aa
me... Quan entraren 'a la sala
dci sessions, el dictaven havia
estat aprovat sense pretesta
ningú. amb aquella unanimitat
de que abans pau -Ihrem. •
Sortosament els tràmits. no
s'havien acabat. Tot i que l'Alcalcita l'endema va posar-li el
compliment, tot i que prescindiren, 11 0 r manera illegal, de
cluialci a la Junta municipal,

fet frarussar cl projeitte de subles conclusions que ara l'aguan-

ten . La segarla conferencia, "El
singular arüspex de Castelló
d'Empúries",. és veritablenient
mil conferencia de combat. Nosabres . potser l'haurieni Nolgut
una mica mes asuaviter in rno(ro". i una mica més "fortiter in
re' . El ras 'a:anule cs tractat, no
amb plornaa sine ami) bisturí,
tina mica de passió poiser fa

tremolar la ma i el bistbrl que
talla d'una mollera despiadada.
"Els classics grecs i Ilatins
nostrats". és la ven : de l'entusiasme contingut davant les co-

tintines mes salirles che la cultu_
ra buritaret, és u Ii enlusiesine
contingut dit" en una enlodó catalana d'e cap apeas.
La clarrera'conferancia, "L'An_
ti - Catalunytt". Ilegida fa -tres
mesos a d'Ateneu. es una de les
loes noble professions • de fe
nacionaliSta que -s'hagin fet en-

tre -nosaltres. L'aurliació a l'heroicliat amb .les belIes,paraules

que En Junoy sap evOcar4a,
justifica ahastaMent, el glari
litt i la branca :de llover .simhblica ,justifira - les Heires 'ver-

melles i el lita apassionat i
sligg,est
Admirem i ostimern molt l'obra

d'En j t Moy. p p ritt cal report irna r és veril ablement,
ho .
interessant d"aquest es (Tinterimeies. i de Iota l'obra del seu
autor. AS el gest, el gest, de 'noble va teilt la. (1P rudile sineerit

i

anui Ola a

Cataban-fa, on Int

és por i he eomprometres. i
tot m'in somriiiites:frimnetiMeia.

un gest alai, (Ion -el d'En Junoy,
te un valor patriòtic inapreciable.
. Josep Maria de Sagarra.
MUSSOLINI A MONZA

_

El senyor Mussolini ha
Roma,
sortit d'aquesta capital arel) direcció a

Monza (Lombardia), amb l'objecte d'assitir al .canipienat autennobilista d'Europa, que se celebra a la dita població.

›—Ilsvas.

formAs la demanda

d'exempciú

de ' subhastat. • A majan- mes
de Maig entra. Eassumpte a la

1

GRACIA

Resum de les con
dicions posades
per la C. d'ambaixadors
a Atenes
lairís, 8. — Segons informes

Clomissiú que • no el rescdgue,

malgrat d'haver-hi 'majoria re- rebuts dels cercles periodisliesi
que, inicial, per una instancia gionalista, perque encara hi ha en la nota tramesa a Grecia 'l'el"
dels propietariS irilere'sSiits, da- gebt a la Lliga a qui repugnen la Conferencia ilautibaixadors,
eundia
ta 4 juliol de 1922, , jeiti dor- certes toneornititneies. Ponent s'exigeixen les seg-üenta
.
i defensor n'era el senyor Pich cions:
m it ; Tanta presa hi
Primera. — Grecia retra
que, entrat a la Comissió de i pen. La - aova Comissió proFoment l'informe .1 projeCte ite vincial, després d'estudiar-ho p ers. , al Pireu, a ama divisió
detingudament, reclamant [ola la flota italiana- que entrara:al
la Direcció geaeral.. dels Serveis Teenies el .• dia 27 de fe- la documéntaciti que hi menta- porta seguida d'un vaixell
brer, nia/grat les es:Menea., ad- va, el din 20 d'agost dona el guerra francea i un abre cia britailicaLes -banderes de los tres
dieions, juntes i ponerteies i seu informe. Per cinc .votS
maigrat d'ésser el projecke eco- Ola Ines d'Acciú Catal " " at " n potencies seran saludades am
eanimades.
nòmic riel Banc llispaito-Colo- regionalista i 1111 radical-1'1n' salves de Vint-i-una
part, eis
nial, que havia de fer-ho via- forme, foil contrari, acceplant Per .ha soya
ble, . datat el dls. 24 d'abril, el rl d ° eume' " t " dissin "lel " eg ° - interaliats- - entraran al port del'
dia . 28 ja eslava tot enllestit eiat ''Altres 1-res vocals volaren Pireo sonsa efectuar les enluta,'
reglament.
•
per anar a l'ordre (lel dia. Es a favor de l'exeiul)Cilí.ele
Si en qua,nt a la forma, aquest
Segama. — L'Esglesia Catóque es- tela • tard : l'enderna, 29
d'abril._ hl M'aten les eleecions dictamen de prolongació (le la lica celebrara una solemne ccrimettia fünebre tui sufraga deis
que podien tornar els postres Diagonal és una enormitat,
que en el forts hi ha, com molla delegats italians, a la qual • badarnics al Consistori.
un
marge
ha
sospitat,
y a d'assistir el Gomera gree. Els
Substancialment el dictamen gent
cts aquest: allargament de la subvenció pel Pelan? Llealment vairells de Grecia ancorats
que
"si
l'obra
es
readir
tic
tue
port, tindrit la . bandera a mig
D i a gonal de la carretera •de lilza tal cont esta projectada", pal, e cu . senyat de dol, durant
Sarria, al Palau reial, segons
reas imitarte i els
projecte de la Direceiti: per un avalats els ['un nom prestigiós, tot, et tenips que duri la cerimanta fúnebre. •
cost, pressupostat, de pessetes ealeuis per

Doy; en replegar •Si-da ittt moteix
títol guatee. conferkicies .ctigen
Orados en l'espai Ce (buitre anys
i obeird a tenles diversos, sem- s'avenien aaleixar-ho pasase eaIlant, com avenien d'altres
bla que ara- les reculli i les
gui amb agiten cardó vermell grups que, 'Si laatlägica impea
dol tito! i que le S paraules diles ' t'As, • harten lambe cEoposaiaen la calma d'un Atollen. s'en- s'hi, es segur qa1.1 la suspirada
eomanin apretados dintre d'a- subvenció aadarrers d'any batiquest, el tac les 1111AS a ría estat concedida: Sembla que
les altres, 1 es Ilenein al sturer malgrat la reiterada .demana- nalgrat aquellas iadigarborades amb le flama (t'e la diseraca
.trorn
lInita 1 el esig del nroselit isme. les cédule•,s. arapaffaajtial,e—iitiria
'' Aquest' IlelreVt'dEn-- J nrio•Vt--en eänitire-ird'dedt 7Pee pe fü
els rnometirs' IPM7 111ifi rri a Cata - vitaci6 jardinera: malgrat Eambaixada recaptritdria a ]'Argenmars . té. si més_ no. la importina. inalgaat, malles d'andes
tancia -d'un g p st, d'un gest tinie
entre la nostra gent de lletrps. coses, .mancaven uns dos MiEls que . fa anys que -coneixem licias de pessefes, que Si no hagués estat pels regidors d'Ac-En Josep Macla Juno hern seguit de lluny o d'aprop Irt seva ció Catalana, la unanimitat conmetarnbrfosi III tol1ectn1. ele que sistorial — unint -se als manar-

vida d'anuest borne. allò que ens
el fa nohlement interessant. sitió la valentia seva, la sinemtitat seva,. p serivint. sen se emhuls •
nquestes lluite.S, constatant
el son cernid, lotes les recerques i p ls deseobriments. toles
les provatures imaginades.. per
4rriliar al ra t . c1P1 i i dtt- la
Vrritat•
A la so y a seecia d i aria rle.."Le
' 'Von sie Catalunya - . En Junoy
ataeat els temes quo poden preocupar un ealelit d'avui d'una
manera més elevada. Les qüestions (le Moral. d'Estellea. de
Religiú i d'e Patria. són barrejades: en aquell rstil poli( tsee.
de mutis i ralPes curtes. 'Ami-)
la ideologie (l'En Juli a y un s'hi
pol haralhar ftIllb el Lo d'En • Jonoy sempre smilim que ros bi
Higa Un res-n(4, 1e i una simpatia. De regarles aquest• misten
definidor. gira PI rostre cap ele
paisos que ha deiVat enrera
i una nota sensible (IP color, una
Mica d'e verd poma d'"Amour et,
payeage" (buitre goles de martini ColLtiiil. menen a esmaltar com
unes Ilagrimetes hellug,adisses
els rengles int ne ir.colors de la

encara el dict .amen havia de passar .inexeuSablement pér la
Gomissiti provinc,ial, QUA n'ill-

tre de succedani. La retirada
ron el dia 24, de . gener, i
seguit es dona riman-mal, a un

calgui parlar-ne. Un ' sol 'aspecto
eS él "que ens interesa:1: el 'de
la contribució públjea a aquesla obra, fruit lC rentusiusmeal
del ralead d'algun4amonärq•uics.

nissimasensibilitat í ts1,šou la,
lent d'artista. li hem didmirar
una tenaeitat . .una voluntat i un
desig, de perfeeeió, .completament exòtics entre la nostra
gral.
.Podem estar conformes o no
amb les paraules d'En Junoy,
podem eriticar-lli tal cosa o tal
altra, però la seva continua preorupaciti` cel cariteter intelloetual inAs pur, les -seVes liudes
contfnues amb ell mateix dintre
eis països de la moral i do la
estatica. són coses que donen
una qualitat inapreciable a
l'obra de osen Maria Junoy.
I no és solement la preocupa-

La catástrofe del Japó no perd pas l'actualitat. Passats
els primers moments de confusió, desaparequt el pànic de les
noticies telegräfiques plenes de tumultuoses exageracions, va
es
sorgint la freda, l'horrible realitat. Els primera dies no
dintre
de
la
confusió,
mis
aue
alguges
guspires
de
llum,
veia,
1 encara incerta. Ara es va sabent. Los ruines, ja tranquilles, mostren on era tal edifici. Se sap que un orfelinat frances ha estat destruït per complot. Tots els nens han mort.
amb els malalts;
Se sap els hospitals que han desaparcgut
se sap que a 'Toquio han quedat sense estatge 135.000 perles ruines de Yosones i que el còlera s'ha llançat damunt
kohama.
Però el Jap6 ja hi esta fet a sofrir do la torra i a regar-la amb saya sang després de treballar-la amb la
seva amor. Altres temps han vist aleros catàstrofes, de les
(Mala, el pinzell meravellós d'Hokusai ens ha deixat diversos
testimonia en els seus finíssims dibuixos. El que avul oferim ala nostres leotors es la reprodueoló d'una fulla de panavent sobre seda, degut al gen' del gran artista Japonés.

venció, calla aprontar Ilur .retirada que "l'atleta política" els
imposà per fer-ne . surar un' al-

destinat a Museo, :atiarichtinant
l'anterior projec te -de convertir-lo en palau retial, que niel(laven perque a la L'ostra eiulat
n'hi liag,ués un de palau
Prou recen!, i coneguda és la
iniciativa del 'ene ara • s'esta
bastint cap a Pedralbes porque

litern vist raligramista de Gaynemcer i devot ci'e eard Eran(; e55 de Sales '. ultra thasera fi-

Una estampa d'Hokusai
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HISTORIA EXEMPLAR

IDEES

La tasca de josep
M. Junoy i el
seu llibre "Conferencies de

1.5 Societat de tos Nacions. Vi d
ve”re con/ celda a la Conferancia d ' Era baixadorol

eom calla, posat que hipoteca

pressupostos rinents per valor
de nies de 5, t00.000 pessetris.

ton' la quantitat del pressupost hi serä despesa. "Tot depèn, perla de la inspecció i 1-a
recepció tic l'obra". •
Doixant aix3. • de banda, es
un cae de bona ni tan sols cle
mitjana adniinistració d'anal- a
despendre prop de sis milious
de pasteleo' allargant la Diago-

Tercera. Les- torees manis
gregues renal' honore militars
als cadavers de les victimos en
el moment que S'efeani llar
embareament.
Quarta; — Gi t eeia Mitrara de.
mol-1mM la quantitat cina
quanta milions de tires en coneepi.e de garattlie dels

nal de la carretera de Sarria. .% Monis que »aura d'efe;tuar me..s
al Palau reial, quan tants pro- ; tard.
blernes..urbans,, , eom per exem.-Cluquena i Ultima. — Es no,
ple el dels eeHlarlds, estatt encara nienarä una emnissiú interna-

cense realització? I mentre esta en erecuei6 el pressupost de
la clecirna i l'altre extraordinari ' de 1921, es lògic _per una
abra . que, no considerada urgent no hi figura .d'anar a un
aatre emprestit? 'ES lógica d'execultie-la auch pi;eferencia?

Els inter' essats sentimentalment
o econennieament,, en el Palau

els propietaris a qui aquesla obra els- valoritza d'earejalile manera llurs terrenys, P otiran agrair-Im la Fatalitat podrä reeompensar-ho. 'Eis
iadans observadors manes hi
sabran veure un nou testimon4
que el conglomerat nascut •sotai: Montjuiela governa •subterraniament la nostra torra.
L. Nicolau d'Olwer

d'apaivagar el3 vostres clubtes-3i Cl/
teniu—i els vostres ncguits—si (lee
arribat a sentir -tos.
La testa deis Jocs Fiarais no és
PARLAMENT. DE GRAC1ES una festa pecaminosa, ni ridícula, ni
lletja. Si és cert—i aquest és el raen
ALS JOCS • FLORALS DE
parer—que no afavoreix poc iti g,aite
VILASSAR DE .1 f,-IR
el progrés de la nostra literatura. cal
creme que tampoc el dificulta.
Se. ayores. Senyor:
Que - hi fa que aquí dios uuo hagi
La festa és a les acaballes. Tots hi
sentit tothom l'esgarrifanca de la suhem fet el -ilustre papen. El mestre
Joan Llimona, arnb el seu bell parla- blimitati Qué hi fa que tal negada
alguna donzella hagi posat més atenment, ens ha demostrat un cop mes,
que el pintar no li fa perdre rescriu- der a qualsevol detall de la indumenre. i que és tan lábil per expressar-, taria de la Cort d'Amor que als verse amb els colors de la paleta com
sos de la millar estrofa? Qué hi
que una dama respectable hagi resuamb les paraules, plenes de llum c de
mir les seres itnpressions dient: ai.
müsica. de la costra 'Nagua. La Reitrobo que el senyor tal té, una veu molt
na, tot i saber que el seu regnat és
efinter, no ha deixat tul sol instant atiplada? Qué Id fa que algun poeta
de somriure atnb tata la serena ina- pensi donar al premi que acaba de
jestat d'una sobirana d'altres dics. Els
guanyar , qualsevol destinació miserapostes. d'un a , tin. han pujat a rece- ble?
Al cap d'avall sempre sera cert qu tt
Ihr de les seves mans el premi atorgat a luir inspiració i arnb ven com- tots ens hem reunit aquí amb el premesa ens han cantat Ilurs penes i llurs
text mes pur, mes noble, més gran:
esperances. El poble de Vilassar i els
la Poesia.
seus amables rellogats — els estineés per això que un esperit
metzinat de crítica. corcat per la icejants—, plens de bona voluntat ces
lila, pot encara amb cm tremolor corhan concedit hier adhesió entusiasta...
I aquesta tís, senyorcs i senyors, la
dial dir-ros les últimes paraules: Crítesta que en aquests darrers .terups
eles i a Déu sise!
ha merescut tantes censures, tantes saGarles Soldevila
tires i tantes ironies! Jo mateix, no
gaire.
he
escrit
coses
que,
chafa
(11 1 41, resta es vis eelebr t deis
ment, ito eren un elogi iti una vindid'en envelat.cació. Jo matetx. senyores i senyors.
Ite• tealparlat del Jocs Florals.
Ara,' davant vostre, dins aquest
EL TESTAMENT DE MR. HARnagic palau fet de veles lleugeres, (1)
DING :: EL PRESIDENT
aspirant , la brisa marina que a tots
VOL CAP MONUMENT A LA
plegats 'ens dina la vaga illusió
TOMBA
trobar-nOk'navegan t Vel'S ,1111 sap quina Iluby -ana Costa, ' ah, com cm fóra
ila estat
Noca 1:011:,
plaent de cantar de palinédia. de reobc.et el testament del pros t tractar-me, de dir el contrari del que
(lela Harding..
he escrit fa vuit dies!
Harding deixa l'usdefruit dote
Per() no pite. Els eseriptors, adhur
seas bens, la aevit casa i laMeiels que eme jo ténen la desgràcia
tat de l'inmoble co te calad'haver d'escriure quotidianament
blert el Sell diari "Star", a la
obligats a pensar atub un minisn
sia a muller.
cohereocia. Si ahir van dir Mane,
Harding prohibeix que s'aixeavui no poden dir negre: per un canvi de color aixi viSible han d'esperar, igni cap monairnent a la seva
sepullitiria,m llames hi ha d'haalmenys, un trinteStre.
ver colloeada una Illosa.-11aeanmateix, si no PUC canviar .5rhdio. - •
tadatnent de disc, res no em priva

Full

de dietari

cional., presidida pe'. uti japd-•
nes, per exercir an control sobre, l'enqueata . ,realitzada. per
Grecia,. gmb l'objecle de deszolitio els - respons.ables de il'as-;
sartainaLartavaa:_.•
Paris..81,a'nola de la Conferilneia -d:itinbaizadore, trame- sa al Consell de: la Secietat de
les Nacions i al ta overn. grec,
ret homenatge .a 7.1'n/t esperit
de justicia dala Societat- de les.
Nacions i aireen acta principalment dii Eaceeptació de Grecia,
que si la sera responsabffitat
es demostra donara totes les
reparacions que la Conferincia,
cregui justes.
• Pron nota do la peopesició
de Greeia eue, es norneni una
n•iornissia tEenquesta i (mamey'
les reparaeions i salte:orle de -i.
=nades. . qua estan d'acoret

amb les . inforniaeions de la
premisa. lea quals completa de
la manera segitent:
Primer. — La mes alta su,
Inritat militar grega presenta--'.
rä les seves.eXeuses oficials als
representants diplomätics d'Anglaterra, França i Italia.
Segon. — La flota hollettica
saludara a la rada de Phalera,
tenint les sevea banderes a mii;
pal, els vaixells aliats, eis quals
contestaran la salutaeid.
.
(La informació conline
Mina.)

a tercera'

Converses fil o-

lózfiques
XIX. Hi ha verba que admeten ets
complement ate a (Acostmaar-sc a la
fester) i d'alires que admeten un
(Entretenir-se
complement anth
/arca), per en la llengua moder111111
na existeix evidentment una for ts
a redttir las dues categories a
irr
una so"a quan el complement és un in.
finitiu, en el sentit d'usair-se en aquest
cas 1 tant atub els verbs de la primera
categor'a cotn amb els verbs de la sesena L.;..leastemar-se a 'asimilar ItHei
oud . Cdifd dia i Entretenir-se a dcs.
fer-Jtó.
'Nosaltres' creí= que la Ilengua literaria-hauria de consagrar aguesta tendencia de la Ilengtr, parlada. tan ierta
que no ha estat suricient a centrarestarlala influencia espanyola.. Per ale
havem establert cola a regla qate.tot ini s nitiu en fundó de complerneen no ha
d'ésser introden mai amb la preposiciO
ea, precetlit de la pre- •
posició.en set-ved Ilaeors excluslvament
Per elen9etr. no un completnent sin6
una , determinaciél de temps:- Ea en^
'alfarcik.
1,-er ja
liac.vlo es traAixi,
duirien indistintament per a ferlio.
(,..`costuiaar-se a feo-lo. Entretenir-se
fer-40), 1 en fer-ho traduiria•ta
cerio.

P. Val"

LA

DE

1V1 E'RCAT
BLATS

„ims

Ãr4t -i7•,..aver8
•t i4i8.4.01. a 1 Manta . .
.
'Extremadura. .
Andalusia dar
(Prens en p5sSelos 1 oo
dainunt tagid iingen ,

s - • • • .-•
13 a 4

"
Oil"

10

I/O

Veces vt‘rdos. . ...
Veces estrattaeros
ssrmols,"Almalusta
fssraiola Plata
felpo
TI tus
.
..

FARINES
Fraiea
Mira local
Mirrent local
Planea extra Castella.
}llanca corrent Gasten/.
.
.
llama
. . . .
.
ren, en pessetes szte do 1 00
damunt carro aquí.)

-90 a• 100

Bomba
Especial
Selei•/..
31a1.1.'‘al

do
/de
le
de
. de.

. . .

LLOTJA
• cian i7iotrrirgittii; al ircrilateii 6i1/60

'Paintis

Bell-110.1.
Trenes/

123 a 04 1
21
01
13
17 1,2 " 13'

23

Arras
....

..

tff,
lo

II

.•

. . .
.
. . . . .
(Frena en pas,ates 100 kg. ale adzie'
: tientan: .clarro 10111.)

:61 ""6/2.
51 " 52'
35'" lo
.11 "

o

0, 0 a 115
(12 .. . 41:1
60 " 61
III "
58 ". 59
44,
.

la 1 2

.

.GARP_OFES
Nere I Creia.
. . fin
Negra 5"Insroe liosa .
Negra Castond novit .
.Nogra Maldford,nms .
.
Negra EivIssa no2a.. .
. (do
Mallorea 41040'
(Fruti:, on ralo 42 Lg. S( . 11, SIC da'Inunt carro aqhf.,

FARRATGES
AmI ratt/2S.: speigin, .10; a
Palla Hargueta
Palla curta ,
Palla ./rollvera
Trepadella. . .
(Pre.tio ' en . 40:. .esele;

Mercats
Mercat regulador d'inca
(Mallorca)
Mongetes blanques, 78.
Fesols, 93.
'Garrofes novel, 10.50.
}ligues per a destileria
Figues de cantina, 45.
Figues de bardisot, 70.
Ordi, 27.
28.
.
.
_Civada,
Sigrons, 46.
Blat de moro, 33.
'fclt els too quilos.
Abafcecs, 5 18 pcooetes Caixa.
Porcs,. dc 30 a 31 pessetes la roya.
Safrà a 3'8c, ronca.

Mercal de liías
rtfus ,j7.1•_: hectolitre morcederla pco.o. al celler del colliten.
Informaciö facilitada per lAssociákiO
Exportadors de
de .Magatzemistes
'vins de Barcelona.
Penedès blanc, a 1 . 50 pef:setes.
Ptèe 11,11 ,: c¡t ,-1,;405
Camp do Tarragona, klanc, á 175.
Negro, a 150.
Conca de Barbera, blanc. a 1:40j
Negre, a 1'25.
Priorat, negre.'l1 175.
Vilanova i Geltrú, negro, a 1'40.
Igualada, negre, a 1'30.
blanc, a135.

Alacant'negre, a 2.
Mistela blanca, a 2.5o.
Negra, a 2.10.
Xinbf...atrE,- a 360.

( llaves Ea, S, en et3.
BANCA,

Alcacient de Ileleneió
El juijat de primera instüncia del
districte de Llotja, d'aquesta durar, fa
saber a Ja Junta Sindica , del -Collegr
d'Agents de Canvi i Anrsa i de la Borsa oficini de Compre que ha nord tt
l'alcament de reteuelis de l'obliguen',
de la Sodelat Animirra LIIetriea del
(Inca al U per 100 nnmero

Superior, a 200.
Classe fina,- a 23043.

Ametlla, 228 pcssetes.

Máitxa. Maac, á

Mercat d'ois
OLI D'OLIVA
Corrent , be, a 195'65 pesSetes els
loo
Extra: a '263.21.
llavent - se iniciat una puja en els
mercats . productors, les operación; que
slart vingur km al nostre mercar han
estar a preus sostingurs..

1

BambIa del Centre, num. 6
ITo1;4,,us 22m1 1-1:11 A..

-SUCRES
Segueixen pujant comí/mame/u-, no
veieut -se per ara la -fi , de i lt puja.
Per • al eousuto es emitzen 115 111 segueix :
Me/. de lfiS a 170.
Tereiat, de 178 a 180.
Centrifuga remolatxa. de 173 a 175.
Quebra t 1 . 1 a, de 182 a 184.
Blauquilles, de 108 a 500.
Grauem superiors, de 200 a 202.
BI ales primera refines, de 203
a 20;1.
Tarr;5S ij,. G. Arad.% de 205 a 207.
Idea/ P. G. Anclalusia, de 208 a,210.
Pilotos, de. 205„ u 207..
, ,
Tallat, de 222 a 227.
CAPES
Sonso arribades ni variaciú sensible
emitinnen fans els-"prens d'aquest

01..1 DE COCO
Blanc, amb cuyas, a itio pessetes
els ion quilos. \
COchin, a 210.
Palma, a 19o.
Mercar sostingut.
OLI DE LLINOSA
Cru, a 185 pessetes els Ion qInios.
Cut. 2 103.
Sense color.
, a 2 1 5.

Mercat- enealffiat. En cai:k-es.' a -8 'piel.. neo -per ioo
•
OLI DE CACAHUET
rorrent, a 1 75- pessetes ele 'un 9.
Refinat. a 185.
•
-fet ¡fogueo' tránsacciona, amb
tendencia a la tarifa:
Vagons -arribar en la present setmana per l'estació del Morrot:
OH andalfts, t vagó.
Oii del País, 12.
Per mar han arribar 23 vag000 d'oli

1

CANVI, VALORS

?reas de Colocials

OLI DE PINYOL
Verd, primera, de 10434 a 106.69
pessetes els ion quilos.
Groc, primera, de 122 a 126.
Groc, segona. de 10869 a 11304.
(Sena! ctivls.) Preus ferms.

CACAtis-'
Sense arribades ni variaei,',. en eis
Watts es cotitzen eom la semana passad a.

Mercal de lia'aguer
Ordi, a 1275 pesselcs.
Civada, a 10.50.
Faces, a 21' Z.0.
Pavono, a 22.
Veces a
Preus per 80 Erres.
Blat roig, a 23 pesantes, 55 quilos.
Blat blanc, a 22.
Farina, a 58 pendes els lo() quilos.
Farina baixa, a 43.
Quarta, a 19 pessetes els- 6o quilos:.
2n.lenudet, a lo'so, do 35 quilos.
Segonet. a 8 els as
Segon (60/13), a 6 pessel, els 20
quilos.

Mercal de Vd
Chis,
zona.

I; 25 a 3 7S) possetos la dot-

sSS pessetes.pare/1„
15 a 17 Idear.
.de 5 a 12 ideal.
•
Mamellons, de 45 a 671 un.
Nodrir.os. de /_.3) u 200.
•
2250 m'artera de 55 djuilos.
Fiiruniut. a 20 ídem
L'ivalla, u 30 els 100 quilos.
Ordi. a 29 els 109 quilos.
Pollastres.

Pau Bricail Creus
Agent

de

Canvi i Borsa

Placa de Saura Anna, 11, 0.0n, 1..
Teleton 3520 A
Apartat 328

18311111/111N11184~111fille

ALCOHOLS PURS

•wors•••enearztideill31111111•1111111111a31.1111RIM•3111111111
•
• ,
•

a
a

•

I

I rectificats de 96/97'. Especials
per a Cliniques, laboratorio, lartnäcies, perfumeries

ANISATS
de totes classe s
VENDA A L'ENGROS 1 AL
DETALL

• A.
•
311

ANTICH I

Ronda de Sani Pau, 32.
Telefon 810 A.

Cornplimentació d'ordres
de Borsa ell va.ors al 0001tat i en monedes astrangeres. Intervenció de cuntractes comereials i prüstecs
sobre meta rweries o valors; subsciapeions a empréstItS, etc., etc.

33 a3.8
34 " 35
34 " 31
32 :. " 33
25',"
25 " 26

(de

7 1/2.a
0 . 1 /2 " 7
7, 1/2 "
1/2 " 5
7 1/2 a
"1/3
..... . . . . .

1

R a mbla de!, Centre, 16

FO N DA SIMON

S

1

Sants d'avui : Nostra Dona da la Boom/ova, i Sant Pere Claree, confessor
i missitmer.

Ferniedi, hieda de cuila

la pena d'un any, vuit mesos
21 dies dc presó, accessóries i
costes corresponents i al pngament, a la Societat acusadora de
93475 'pessetes en etteepte
d'indemnització.

Coberts de metall blanc
Estisores per a veremar
i podar
Ramón Roca Mataró

Tot jugant a la • plat:a. del 116i
el noi Manuel de los Ojos Ciruela, de anys, va catire i es
frac•turii el radi esquerre en el
tare superior (pronòstic reser
vat). Després de curat al dispensari ron portat
Illiospital
de la Santa Creo.
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te

Argenteria, 49 i 51
Teléf. 288 i e47 A.

cada clia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, ele
9 a .1-1.

El Círroi Anís:tic: de Sant Llue po
sa en coneixem e nt dels sens associat.•
que demit, dilluns, dla 10, obre les seves classos de dibuix. .

•
Ni

Rambla de Ca)alunya, 41
Telefon 4588 A.

2,

2

Einst . 03 Guat. . 2'50 Ptes.
LLEGITIM
Camises crespó 8
BARATISSIMES

Samerrates crefn
Rumpf
5
TOTES LES MIDES

0188122•••••••222222•Mmi
Orgauiizats pel Centre A. Carel/ de
Sant Gorras/ es farau durant els dies
th la testa major diferente acres d'es-

Sangre

Dr. Noguer

FONOS!

ql

13...e•annaraearawareemliannamemzzaoaaawanat

HEMORROIDES (llorad
Dr. FA

LG UhR

Cura radical garanteda sanee operacio.
Dr, car,oner, espectohsta, ha tracHadat
el consultor( de 11 Rambla de les flora,
24, a le Ronda de iSan', Pero, 50, pral., 1..
De 9 a 10 del matt i de 3 16 dala tarcla

AS

1

FALGUERAS

METGE DENTISTA
medicina i cirurgia de la bucá.lionda Sant Pero, 15, primer.
Dentals
sense
•
paladar, ete.De 4 a 6.

ammultmemolo

D r-a.

• Ex-interna dele; Hespitals
París. Enfernielats de-la dona:
- Consell de- C e nt, 322, entresol.
dele Iltispitals de Parti. Pell i

Doctor Monta fià veneri. Sant Pau, 28, pral., 2.*

ve cnen
ntarna
preneritilCanUo
..nt•ciit

0151

que

LECHERA

per peaaetes 20.500
Agente exclusius

Vare' 1 Bofill, S. en C,
Passeig - de Gràcia, 20

(50r(Out•1,a Al, Sm, PC,
T.T . SEldeOss St Lt
PpaaftaGRAbbUCCola

Una POMA

L'única que substitueix av.antaljosament la '-lid, •fresca 01 1
l'ús domistie 1 en l'alunentac16
1.. franc
dels infants..Easciel
qui en tientan: a la SOCIETAT
'NESTLE A. E. A.., GranVia
..Laetana, 41.-Barcelona,

En l'aeusació interposada per
Companyia Raes i Fota; a de
l'Ebro, S. A, contra J. LI. M.,
habitant a Lleyda, per furt
Huid electric. l'Audiència pro
vineial d'aquella
ella ciulat, e .serilimeia del nift-t , 19,de julio] darrer, ha condeninal Pcxpressat
'J. LI. 31. lier considerar-lo atitor
del delicte que, et.l'aeusaVa,

Preuz
Redimo

A la Gran Via de les Corts • Cata'anos, topa contra tIll arlire - un autärn - •
i Maria Cruz Manin Pérez, de
/Unían anys, que hi anava, resulta amb
la dent incisiva superior trencada.-

!M E TS
DUIXE3
AIXETES
Et f

ENRIC CARDO
Ver g ara rwl

Comic Aa.ialt n-59 za

BARCELON

RESTRENYIMENT

penuntas
anyeras

EL

N171DRONO

remei elleaç, postro riquisslin.
De venda a tots els colmados I drogueries. 111pOsit1 Magatzem E, FonoUrda Sena, CoMert:, 33. Barcelona.

CALENTADOR GlüCK
EN L.03Q.t
P UL'

L'amo del café Principal Palace,
senyor. Martí Ayticso, ha presentar
una denúncia , contra un soci seu,
qual acusa d'haver-li estafat 19,000
pessctes.
Per a comerç i idiomes, Taqui-meca, etc., estudieu, senyor
o senyoreta, a l'ACADEMIA
COTS, carrer deis Arcs, 10. Teléf. 5041 A. La més important
d'Espanya.

pi

85

DT;e,

LACOMA H^d'

B
ei

10010

tiIal

coll usos

deshonestos.

fil6XiM6

"QUIMERA DE ORO" - Sabó
moda "MARYCEL"

et preus minims

PELAI,10

em Sastre -de moda,

G ASCO oi

pel seu bon cort
i prono' limiladissims. Sant Pau,
número 52-54, primer.

HOSPITAL 27 i 29

Assisteix a la fasta de la CoronaCió de Nostra Dona de la
(lleva, en representaeió , dei governador civil, el elelegat .regi
de Primera Ensenyan e a, En Manuel Ltiongo.
a

Galanes Layalanes
CoRTS CATALANES, 013
N1OELES, JOIES, TAPISSOS
LANWARES decoracici, projactes per eminents art.stes
•
En. Virlut n b• n aateurs de trasd
oma
possessió
als
'
Ilat o'ha
DloSICPs ,, PU'Lli/nIS: En Gabriel
Comas cao.i.rer- Guitart, 2t3; . Ert. Manuel López, de
tla del carear • Sollt Crist i 990;
En Josen Garulla,- d'una seceit4
de la :11 1'11 (1 t/zuda • del earrer Balboa; En joacpiim •Palacio-,
mateixa
‚ 001701-13•cirt
na • • altra '001toiti
Na Maria de los- 11e.
yes -Staitz, de la de nenes Cloro- •
leu, • 34; Na Camilo Hernanclez, •
de tla elel- carrer Escotes, i
aBuliilia Bruguera, -de la del
carrer Enric Ciranadós, -17.

1

ESPUNIOS
EI 11111101

Ä

A la Gran Via Diagonal ha antat

detingut pel sometent un subjecte
molt ben vestit, per cotuetre actes

D'aroma exquisit: eafCLa Garza

rodea anda neumatIes

MIREU ,QUE ES

N os ferrän, 1 4. Casa
OMBREL.LES C APE S

t. cura arnh l'exquisIda jalea

RAMOS 9r

ola, 200, pral.

Mug re Aleix Cano Serrano,
de 73 anys, assajava al teatro
Victòria, es (lausä una cOntnsic') lleu a. la par) externadel
perone esquerre.

ACCESORIS

vA

perotul -dret (prord,siie reservat.)

‘tc-?

Especialista en malalties de
la pelol i , cabell. Dire.ctor
oposició del Servei do Pospecialitat de l'Hospital de la San-.
ta Creu.
Conmina de 3 a' S. - Valén-

BANY

LA
B:vtu
t L
jvv;
EEER
I

anys, causant-li' 'contusió esdaptdar,

(beis Hospitals de París, Viena,
Budapest, Basilea, Friburg i
Berlín. llores de consulta: tots
els mal ins, cl'11 a 1, i a la tarda, de 4 a Ii, PlitlIln, dimerres
i divendres Ronda Universitat,
número 31, 1.er
Tel. 1475 A.
Polat . 11

CANEES

humoral, antb probable fractura del

Dr. Duran, oculista

barjo i 011111 rel'.

rom, arranraLla antutnatica i

B A RCF_LONA
•

Sha facilita). a la 71' 1111cit'ii•Ack
ministrativa de Girona antettédents professionals de la que
fOu auxiliar gratuita (Faquesta
capital. Na . Carate Bel.

L'autonnlnbil 970 9 B, al 7I avant
l'Hotel Colonth atropella a Prudencia Gonzälez Saimayo, de seixanta

Boqueria, 32
- tan assoitit en cuentes

•

11:2

IA

SA NS

Villn.V18411.
Portal de

per poasetes 23.5 00
Torpedos sobre ,ehassls
HISPANO - SUISSA
I/A-HP • (s'II/Wats and,

ql

Czrtafcrrissa, 10

ANUA IMPER
- , L

CAMISERIA

CAMISERIA

A la lilas d'Urnuinaona ha estat
detingut Josep Planas' i Vila, per
!mear mknafiat de tnort un "individu,
per qi:cetions de familia. .Li ha estat trobada una pistola
5Cl/Sl cl pernifs corresponent.

VANOS CARDUS

...111•1111111112•11e11.1.1•1,.. 1.1.....,etStiteeter72,

rodes 011114 neunlätles 511ele'llu Ca-•

SECCIÓ B

un guardia tuba. El ciclista s'inoolatita., negant - se a obeir i removent u/1
gran rebombori, donant un espectacle
vituperable davant de la' gestada .que
s'hi aturà. El guardia el cid/ a mui7
tes per desobediencia i per escandol.

JOYES VILANOVAUN,6

1,0 IIP • .3711 1p ats alud l num elecIrles, arraneada ailOMAltea- 1 .ellie"

P. L. A, N A

telleiCEEMIELzmagrammaime.

GASETA LOCAL

HISPANO - SUISSA

1P

de Catalunya

La Lliga Espiritual de la Mare de Deu de
Montserrat u convida a la missa amb ofertori que, en sufragi 0:12's Martirs dc Catalunya, se celebrara a l'església dels Sants Just
i Pastor a les vuit dc dimarts vinent dia onze
de setembre.

CANV , o vALOrio

Oferim torpedos sabes chassis

A Mi

Déu, germans,

pels Märtirs

"MARIENTE"
A. 1 499 A.

/110011, camparen la
QUALITAT I PREU

C

a

Telèfons; 445

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VID1ilERIA, 12
Telefon 1378 A.

ahanne do comprar 1111 bon auto-

••

Pregueu

NONELL GERMANS

32 " 33

27 "
o 26-a :38

1•1113MMEN~1~1

•

NIX

AGENT DE CARVI I BORSA
PASCEIG DE GRACIA, 17

DIrecoló telegrärfra

de
do
de

Despulles d'arras
1:1 0.' dirpunt
11 a 40
carro aqut.,
- 20 21
Cilindre ffarmasse<>
(le
E s calllat
Mentid /Prima'
Poma -rentolatta
ts 3 19.
de
...... .
Turtol de- coco
de
fIlongeten
Carilla /huasa . . .
.10
"
de
11"."' .110 'isst ello
108
a
110
(Preis en rals quarlera de 70 litres
(Prens per 101/
111 1 0 set( darnunt
Mallorca
1-1,1
"
85
•come caC darnt1111. carro aquí.)
•
1101/1./
Prat
caer?
80 " 82
Estrangert
de
75 76
CEREALS
VAGONS
ARRIBATS
C4grons
Moresc runa non
30 1 3 0 31
ESTACO M. S. A.
.le
Moret, Plata tell . .
30 " 0111 I.
15 de mato O (I, Varilla; 1 dir eluda:
Sane
de
-i
Manta.
-0.341 -Extremad/ira
tic
211 " 25 '1:2 1111005 arrngale• altarnates 44/16 tle. ..liSa . 1 - 1 7 • • 1 d'Oral.
civaaa Extremadura
30"
Llsnes arrugats •alfarnatAS 48/ 5 0 de • 105 " InS
do
ESTACO DEL NORD
do
II " .11 1 o Planes arru g ato al 02101100 30, 54 de
laves Llobregat
11 de Mar; 3 de tarina: 1 d'ordi.
1Prett> eti pesaeles sao de 40 kEr. daillunt carro aquí.)

LOS

sil •:;
71 t7)3o
105 Ig /130
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rtümero 3
Ditinier6 4
is egoileis •
Terrerv
yuartes. .

(.See, mano t
.
.
raves 1,4tremea datutda novcs,
Cavuus Extrent,d, Mida/aoja
Favons estrangers .
l'eres :Intuir/1a /•, .
Veces Andaiusta noves

P3BL1CITAT'

BAQUES

,att.pan.,

tina

t2i2oniami.A DE FONTRUBI

1

Francesc Cabrera, de vint-i-trcs
anys, anava mente a una b:dcleta,
quan en passar pel'carrer de la Cera a g,ran velocitat fou rcquerit per

'FARINGOL

Nc. tossiu més. v
Prenet; pastillas II
TRES

J.

ah

RALS

b

ki

GIMA

Batite • FLORICULTOR
• P.

ele

Gràcia, tet

Podeu comprar calçat completament de franc. Espten-

did Bazar. 71, Salmeron, 71
11. sal er
WirRID/A b re. Sortirä
dillum„ 6
larda.-40 eenl ims.
Al - passatge Medolell un cavall messega a rlálria-llartiiillario, di, disset
anys, vei.na' do los barraques de MagnSria,- calasant-li ferides Ileus a la
part exterior de l'avant-braç dret.
Al Oa'.'rer d'Oren:e, davant del ferrocarril del Nord. un gos mol:seg.:1 la
nena Nliracles Sanchis Verclii, de cinc
anys, jasionant-li erosions a la part
posterior de la cuitas esquerra. El gos
fou parte al laboratori
Un altre gos, al earrer ede Salva,
mossegn u Dolors Mestres, de quarama tres anys, causant-li • Una ferida
Ileu a la part exterior de la cuixa esguerra. El gos fugi.
Beguda deliciosa: cafe, La Garza
alettlelk0

VIES URINARIES

Pell-Sifilie-Proatata-Impotanoia
NOus matodes alcmartys de tra o tatueLt sonso medleament al dolor.
PRECS ECONOMICS
Examen amb Hales X.
. 10 pts.
. .
6011-014
"
suttinst de sane • . .
25
Tra(tamcms a V ,0 11i 11/1111313
•
.
POL/CLINICA'. .
Ronda do la I lni reraitat, 5
/prOp del carear Pelat)
D'II a 1 1 du 4 a a.

' fanultes (»sumemos un ei,' ,• • •
frelxen perqui• I al n .1K1NT1101., el wo
smmrs del 010 11eXternunador
Promi-at a . totes hsp.saeluns d'llo
glena. Es ven a les prlactpats drUgUerle5
4, a m'ove. al dospatx, Dnputavid, 250.
entro Ardlau 1 MunIalirr,
la if utual

riioli r1). Pilo dril

S. A,
per a l'extracoló de letrino.

Dirigir-vos per a avisos, Pass&g de Sant Joan, número SO.
pral., i te:efons números 1378
S. P. i 529 II.
ANULES. Llmens particulars i classes
a pteits red/nto. Velar, 7, 0eg0ll, 1lrlf6oca.
61 DE TIARA, a 0'60 pta. lltre, Posat
domle311; colma 121 50 1 1- 3. A. Jordan-'
llana
1 artsmas 'mama La rasa mas nn pnt
trbspanya. Espemalnat CII m23'-Iant
sos r' 1500.00 Exposimó permanent da
mull eras O Pon gravats oleograflea etc.
l'abrir/tetó de marea I amillares.
contraen sensa vialtar aduesta
F. Monttalcon lotera 4' xtmal Portalerrissa,
eme os dese rnrecCat d'y"sos eärreet.... ›'01,exel1, per a regentar
col.legi o cosa. ana/nsra. /Mmillorablex
reterenctes. Feerture a LA
ntUneru 2.008.
MESTRESSA

-

's
,PI.1.111.I'CITAT.

pa/atenga 9 de setembre t923
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ORIENT

,L'EXTREM.

.

a,.

ORIENT

i un gran miting d'afirmaci6
,
PRO)PM ,
„ , naelanalista. Domes portarä un
cinta
amb
Norer
i
roure
de
ram
catearla.
ItUE*EL 'CASAL CATALA
La commemoració de la caiguda
1- • • NOS- AIRES •
de Barcelona sera': enguany, una
El Casal dalalU de Bilenbs'•
Aires ha trems im cablegrama
imponent manitestació del redreadherint-se a rhometudge i encarregant, sigui cinta una corocament nacional- de Catalunya
_
na al monument.
CENTRE AUTONOMISTA Catalanista; senyor retal Vidal da
ELS EUNCIONARIS MUNICICatalana
;
1.1.
Acció
Llohatera,
per
:
:
PALS • -;- - • DE DEPENDENTS
• -•
'az
Loparena, pel Fornent Naciona
Autonomista de Depea- ' lista", i el diputat a- Corts senyor
'II .Cenire-Au
T
Per primera nda,
ega enguany,
del comerç i de la tadústria,
6r;ts
- els funcionaris inunici'pais daEduard Raeasens..
.
corona
de
alors
naturala.
liorarä,uaa
DE LA CATASTROFE -:- LA
La vetlladandra Iloe a • la sala ' qu est ..Ajunlatnent, .d'Arbitris
aratnnurnept - d'En Rafel.CaaanoVa. d'a
SATISFACC IO A FRANÇA I A ANGLATERRA NOUS DETALLS
, a les du de la, indirectes, portaran una corona
ti
e te, del "Famant"
a
ara Junta de 'la Secció - de PropaVIDA
ES
REPREN
A TOQUIO -:- EL COLERA ES
canseal
monument
i, al peu del
vetlla / sera públie.
IUGOSLAVIA NO VOL ACATAR LES EXIGENdaiida Autonomista. encarregada,
Lea entitata naaionalistes loeals ra-. • llar Rafel Casanova.
LLANCA
SOBRE
EL
QUE RESTA DE YOKOHAMA
CIES DE MUSSOLINI SOBRE FIUME
cona de coatuna de complir acinesia
m de flora al peu de l'ea, ELS NACIONALISTES DE MAm etran raada
patrióti ca missió. convida tots els
tatua d'En Rafel Casanova.
TARO
,,j
3 que desitgin acompanyar-la,
:Volts dels grans hotels han que- dat
I'AVENC, DEL NACIONALISMEli:
Toquio, 8. — • Eh primer miEl deiegat de la . .Seepid. de (Continuad() de la irlinera pagina.) ja que està virtualment aca-•
en re ales
a' ea
r estatge
a. cge d e I C entre
des
destruits.
l'alrnirall
Yamadel
Centre•Autono
REPIaBLICA
japonès
,
,
vat.
nistre
.
Propagtinua
•
.
-del
.mati.
vnit
Tercer.—Grac ia es comproL'orfanat francès resulta completa"Le Gaulois" es mostea satis
moto, ha adreeat una mida al
m de DePendents del ektameri:
.
;--0-a, d
illuns, a les deu del veaa'- ista
Dem
met a cercar de pressa i a casment arrasat, morint 163 11e113.
ta Junta de Govern dc la Secció Pre d'Arene del Na ol o n a liatue Repu- : i de la lnduatria, a Mataró:se- tigar exemplarment els culpa- fet que 141. Societat , de Nacions palie en la .qual reeornana
Corre el rumor que el censal ganahagi dprovat la proposietó premolta serenitat -n reä masses, i
baca, de aaant Andreu, anica a faa' nyur Jautna Gusart, ha aoscait
de rropaganda del Centre Autonoles
. afrana. d ,,,,,,. corona al gua faa coa.: nieta ' que el lateal Catalanista bles.
afegeix: 'Hem • de deninstrar al ra; britänic a Yokohama és entre
tni a de Dependents del Comerç i
Quart. — Els delegats de sentada pel senyor Quiñones.
yletimes.— Fiava",
mateix pro ya principi indio sanear que en mornents
de a. Indústria, encarregada de rho- • seller en cap a defensor ale Barcalona a editara uns vibrants manitast JaP.6, controlaFranea,
Itàlia
osat per IW Conferència, a ealamitat i pertorbació •el noble ate., t ge a En Rafel Casanova i deaan couvidats tota els nacionalistas 445. tos patriótias i ettviara . una co- ran amb plena poders la inseXp
1.029 sotraiades sismiguesi
són res- japonés sap conservar ' la pre : ' Iniselä a Barcelona, per aírenté:: : närtirs de les Ilibertats dc Ca- 1-ulgtt'u assistir- hi.
truceir5 de l'enquesta que bau- saber: que els Estats
Osaka, 8.—De 1 . 1 al 6 . del que som,
crims
politie.a
saneia
d'esperit
ten
el
que
deis
una
carena
a
En
Itafel
Catil;.r;ya, fa públic que no s'admetr ä
ponsalides
nur
- el més tard el
LA J. AIZAGONESISTA
les sotaagades sismiques que s'han exll ish ce_ na d'acabar-se
cal : corona uns després de les dotze
s.-moya. El (ir,» sarda
dia 27 del roes que:som, i pre- que es -comenlin en líurs terri- posen les eorcumpstäncies 1 perimentat a la chala 'de Toquio arri-. : — • . a a r . .1a Jovemnt Aragonesista. desitjant
a....
hit.
'
-•
-.`
.
complint
lea
ordres,..clemostrant,
labrara
una
extraordmarjaau3
sentaran
un
informe
la-Con-..
cle
ben al nombre de Loe—Hayas.
s'i Plir el S'eu. de"re -anual, es ''oul'i dició de - aardanes. Una comi-sió feraneia.
Es mostea també satisfet del aixi eh seo amor a la pan."
acabada la . veillada ' natrrtats iaa- 'del ''plan
en assabentar els seus socia que
Acaba l'ah-airar' 'yen-inmoto
Ce re, que serä presidida per les- dimarts. dia 11. anira a Vallvidrera tde
138.000 PERSONES SENSE
c 3regidora, en rapresentaciú
Cinqua.—S'invita ra. a Albania testimoni implifilt que això
posa de confiança per a la Con- insistint en que den regnar cor, LLAR A TOQUIO
incia:ad a Junta, aquesta es persoque, faciliti el control tutor
I Ajuntament, vindrà a Barar el ram que
del
monument
per
a
a
les
sis
dal
mata
a
carear
CO(fintaal entre coreans i japoneferameia.---Havas.
ama sl peu
Toquio, 8.—En aquesta capital regaliat.
sou. eetona . per fer ofrena d'una
les
vuit
portara
al
rannument
del
runa a júltim conseller en cap
sas.
ca; .1-. .r de rhomenatge.
'
Sisa.—El tribunal permanent
na l'ordre.
L'AINBAIXADA D'ITALIA A
seller en cap En Rafel Casanova.
El general Fossuda, governa;
Datara
de justicia Internacional' fixade la Catalunya libre. Demed
Els treballs ale se-te- la de runa i de
PARIS ESTA SATISFETA
--.. - . tota - la nit a'es. tablira un
Pum de reunió; Estació Ferrocarrils
la
Joder
militar
de
.Toquib,
en
una
que
Gracia
tt,
toril a ti de no deixar abandonat el
lamba
aoroues:
i
portaran
rd la indemnitzae
reorganització es porten a cap amb
Paris, 8. — l'ambaixador
de Catalunya.
d'un ban suma activitat, i amb la cooperació
menuffnefit.• yentut Nacionalista, la Lligit haurà de pa g ar. i
ha manifestat als nota inserida al peusal,
L'OREE° DE SANS
deela- de les tropas terrestres i marítimas.
a Gracia que clihiulia avui de la prernsa del
'l'estat dc
declaran
Regionalista i ella Pomella de
EL MITING DE DEMA
representants
Dimarts. din 11, laal rfeó de Sana i
doni a coneixer cense pardee seu país, que. eslava satisfet de: ra que "la protecció ha• d'esA la capital es calcula que el nomJoventut.
Han estat piantats pela carrers uns
temps,-ei acarepta la present noel Grua Excursionis t a "Els Segtelora",
tandre'S fins als socialistas ex- bre actual de persones sense llar és
EN- RUFI PELAYO
vistosos cartells anunciant la vetles deeisions presas per la ConpmtrerniStes. ja que són també de 135,000.
com. cada any a la ruateixa data,
En aun Pelayo ha adreçat la
ferancia d'ambaixadors i que té compatriotas
liad a patriòtica que organitza la Sectaran una corona al monument d'En
nostres".— Radio.
Les ambaixadcs i legacions astral>
ció de Propaganda del Centre Autouna entusiasta lletra a la Cu- LA NOTA FOU APROVADA PER
la
impressió
que
tal
eran
ha
Rafel Casanova.
UNANIMITAT
geres catan guardadas militarment,—
nemista de Dependents del Comerç
miss.iú executi y a adherint-se a
guadal plasitejal laten''sera räcapital
provisional
Osaka
Une
de
reunió:
a
l'estatge
social,
a
lavas.
aquesta memorable diada; a la
ide la,' indústria; per demà, a lee den
París, 9.-1:Agencia Hayas pidament solucionat.—Radio.
Osaka, 8. — Tots els princiles deu ele la vetlla, per marxar en
vegada enearrega que en nom precisa que la nata- tramesa per
de la tala
ELS BANYISTES EMPORTATS
Toquio
han
reFIXARIA
de
I
.
J.
'comitiva
al
'loe
del
tuonument.
Baues
pela
EL
TRIBUNAL
DE
. En . aquesta- vetllada hi . prendran
d'ell sigui portada una corona la Conferania d'Ambaixadors
PER L'ONAOA
as
operacions.
El
gran
dia
11.
a
les
den
de
la
ala
y
LA
INDEMNITZACIO
près
les
sa
Ei
de.
NaOradora
Albert
part els prestigiosos
amb 'una Pinada catalana al •Gracia i .a la Societat
Shangai, 8.—Molts centenars' d'essofert
por.
Barre
de
VIniperi-ha
vetllada patriatiea en bonor deis märcerotes
ben
unaels
l'opinió
de Quintana; Antoni Rovira i 'Vir a
8.—En
Paris,
Peu cle l'estàtua d'En Rafel Ca- ajena, representa
Els documents del Baile Mitsuy tinejants que es banyaven a la platja
tira de les nostres llibertats, la erial
gili i Francese Maeiä. .
sanova, simbot de les ansias nime deis delegats aliats, i informats s'assegura que en el. •han pogut ésser salvats. També de Kamatura han mort negats per
Cu la segilant forma;
es
descabdellara
marca
una
etapa
important
i
eas
que
es
produeixi
algun
desp grt ALS VEINS DE LA RONDA I.—Lectura ddee pap ales patriatiques, d'un poblc que vol esser Iliure,
una onada gegantina.—Havis.
acort entre la Conferanera dann han sofert desperfeetes els
que ha d'esser-ho i que ho sera fina decisiva en l'arranjament
'ti ha unes exeellents
de IOrfeo.
sapsodes
R
banes Mitsubishi, Taiwan, Chaper la eecia
a
sodel
conflicto
italo-gree.—H
baixadors
i.el
Govern
PaliS,
.
Aquestes
dari
pesi a qui pes
pres sions respeele.la idea
sca, el Mane Industrial del Ja•- ACCIDENT D'AVIA010
IL—Parlament per reminent•
bre la gitestió de les indemnit-vas,
raras paraules extretes de la
aada per la Cornissid executiva eista N-Antoni Rovira Virgili. .
pd i el Yokoarna Especie Bank'
MORTS
zacions
a
exigir
de
Gracia,
la
vehement
Petra
d'En
Palay°
i
LA
SOLUCIO
DEL
CONd'adornar iota els baleons de la III —Concert cte saleetes canto ns PaLa • documentació de tele
qüestió sera sotnsesa al tribuMatare (India Britänica). —
FLICTE?
liando -de Sant Pero amb dra- trietiques, per les tres seccions de l'Or- altres malles donen. 'a la. maaquest
banca
serä
traslladada
-"de
Un hidroavió va cauro al mar,
teixa un fort sentiment de eaLondres, 8.--Als cercles ofi- nal de Justicia Internacional
peries de les quatre barres. Sa -. fea. dirigit pel mestre En Nortnand
Osaka, ahí com la deis _Minisofegant-se tres persones.-144
La
Ilaia.—Radia.
dalanitat.
volts
ve-iras
d'aquesta
cials en general- ha estat boa
tenis. Osaka vIndrä in éaser aixi NELS.
bern de
Sola.
ELS EXCURSIONISTES
cintat que es preparen a comacollida la nota de la Confe- EL NOU PARTIT SOCIALISTA
cant la capital provisiónal del
Tant a l'acta del dia 10 com al del
pile aquestes patriatiques ini- dia 11 la Comissió organitzadora maJapó. — Radio,
Sabem de molla Centres Ex- rència cl'ambaixaCtors, cae,- s'hi ITALIA AL COSTAT DE MUSeiaJiVes.
ga inca especialment l'assistncia de
cursionistas que han sarta avui veu l'esperit de moderació i de
COLERA EN EL QUE QUÉEL
SOLINI
DE
LTREGUAT
ers
cliferents
indrets
tots els socio.
conebrdia.—Havas.
ELS CATALANS
diumenge y
DA DE YOKOHAMA
EL FILL DE STANLEY {SALOde
la
riota
provi'
publicac'ó
Roma,
8.—El
Comité
8.
a
cercar
branques
de
llorar
i
Paris.
"GERMANOR
CAT..nLANISTA.
El president del Centre Catalä de
,
París, 8. — "Le Petit Parisien"
WIN ADMIRA MUSSOLINI
d'ambaixador
persional
del
nou
partit
socialista
de
la
Conferancia
retire
per
ofrenar-les
en
hoafaatavidan ha tramas el segiient teGRACIA"
publica un telegrama de 'Cabe, de proLondres, 8. — En una interque
el
conVicte
dalaitaliä
ha
votat
una
reaoluei6.
en
cap
En
ller
met
considerar
menatge
al
consei
leg rama al secretari d'Acció Catalana,
Fasta patriati c a a la aommemaraei6
cedanc'a britànica. ea el qual es dill
viú
celebrada per Newsl
aprovant
l'actitud
adoptada
pel
ja
està
virtualrnent
acabat.
.
grec
En
Rafel
de
Casanova.
a
Rafel
aaherinase a rhomenatge
dels mhrtirs de Catalunya da
que el cólera ha esclatat a la ciutat
amb el fill clel primer ministre
Les condiciono imposades a Gracia Goy ern en el conflicto datoELS ESPORTMENS
Casanova: Dia 10, a les deu de la nit: Sortirä
soeisdc
aaokohama.—Havas.
c
sperit
d'equianglas
senyor Baldsvin, aquest
gree. En aquesta actituds'inspiren ea el- mésialt •
"Iaator Leandra Cervera. — Pro- del nostre estatge soeial la Condssia
Una nota curiosa que deARNTAST. EN UN OR- expresa que es sentia.pesSinsista
FO
NENS
M
160
,
i justicia 4- nat:aonatitateixen cap. cialistas hi venen el • -principi
tat
guaMarapresenti Centre • home n a tge Cad'Araia, Política, juntament amb ato
mostra el gran entusiasme des.
elemental do la •clefens.a dele'
sobre l'escrex.etridarLdis. ri!›eri
,• . _
president."
saaffaa---Patnalaa,
senyors socas que rtilguin arompanyarportat -amb motiu de la cele- humiraci6
_
•Efectivanient, sita ii.tióteri compte,, .drets q•uaI. cap
que a. Yokbhania britänie i que adiniráv5,
Osaka,
aap
llorar
al
de
nl4s-7
.NAC:COSALabataA:
la, a portar una corona
-Pala-a:fa:VEO
Iserseid_de l'honsenatge_als
es in ca- socialista pot posar cap ob- i.a consectiVenea 'de la redest callas- gia de Mussolini en. CosinParac.en .t:ir'U'.-'17.14, es eI.--fxs ,t micyru
'n,r• eta la.--tries amplo mra,
la amb la debitan liertänreä.
•._ Pa n del -ureanebeste-ciel..-eesseeller
dona formulades pel mateix govern jeceid serioser
trefe, han mort cific Cents 'Sabdits esEn
Rafel
Casanova.
gran
nombre
—
més
de
,
dos
•
El text aprovat - fa ' constar trangers.
ITavas.
El • Consell directiu d'aquesta ca p
hellanie; dantatit- alltöra una nlenasaa
les
elite
ele
la
tarda.—
Dia
10.
cents
—
d'esportistes,
que
éS`
intital, que fins fa poe era Ate- Gran rotulada p./lijada:1.
tisif
ä iaacció a lea legitimes exigèneics d'I- que és el prinier cop que un
reuneixen
a
Canaletes
tots
els
Goyern italiä tracia una diver.. „
re tr-.:Antunalmista del Distriete
Prmer: EA poaaria All escena el quagalleta de política eXterior''pel
-aptes, portarais una ofrena al
pOrtints maniobres de lee tea,Als cerdas 'diplornät'es tothom es
III. ''Pl.tga a tot a. els seus sa- dro dratnätic en un arte i 05 vel'S ve
sos oradora. entre _ella j, - nomonument
d'Ea
Rafel
Casarlo.
'jetas
da
declaracionsi
pes
gregues.
rnitjbt
felicita de la räpida solució que 'ha
tis quo vulguin aaornpanyar-lo
mas, censuraren a Mussolini de
a eatalunya • , raprearntat per elements va .
desproveits de förmules-vairei,i no reconZdxer .a.:-..eonapettmeia
Per la sera part els albanesas
donat la Conferéncia d'arnhaixadors.
en rucia de portar la corona a del museo eseartia de la ,asa.
observar
'"qtie
DE
MANvenera efeetuant coneentrazions
d'intrigues.
Ea;
cueles
par'Imes
la
impressió
ée
ELS PATRIOTES
Als
de
la
Societat
'de'
les
Nacions
Ea Rafe! Casanova, signa a
el
°Enlatara
Es
repreaentsta.
sayal:
sense l'energia -que ha flamea- per intervenir coelicte
de tropas a -diversosiloes de la
més favorab'e, decorclant-sa que ha esLLEU
l'estrige social dimarts vinent, patriatie en un arte del patriar c a de
frontera. — Havas..
Un grup de nacionalistas de tat França la nació que amb el scu trat Mussolini, els interesaos
dotze dell mati.
les Iletres catalanes N'Amara (animara
en
negats
EL BRASIL NO SORTIRA:Aegi
Manlleu portara un ram de 'llo- esperit de pau i de concòrdia ha trac- italiana quedarien
LATE.NEU NACIONALISTA
po-"El mestre . D'aguara representat pal
de
la
morta
GRECIA, DEMANA, A ALBANIA
rar al manument. El rann serà tat de ball entuvi dc cercar el nallor l'habitual mar
ITALIA DE LA S. DE' N.
director del quadro escanie, En PautoDEL CINQUE
Mica
internacional.
crisis llorar que a Vinyoles d'O- canai per endagar aquest conflicte
París, 8,.—Segons noticies do QUE LI DONI ELS ASSASSINS
roen Jnliä.
:Afegeix el clocument,•que els
liorn convida els socia de l'Afanen
ris planta mossan Cinto Ver- ha estat la primera nació també que
Rema, 8.— Segons el corres-,
Tercer
:
recitaran
diverses
poeNova
York que, de proceriancia
moviment
revidel
a
lista
del
districte
chaqué'
craprornotors
Naciedi .
daguer en la seva estada a Cota els auspicia da la Conte-rancia sionista del socialismo Rana britànica publica. "Le Petit Pa-; ponsal del "Giornale d'Ha lita" 'a
sies patriallqu a s per senyors socia de
campanyar al C. D. a dur l'ofrena
apiell poblet en qualitat de Vi- d'ambaixadors ha facilita la solució eren que en les eirctuntimeies risiert'', a Rio de Janeiro' s'aCorfd, sembla que el Gayera
"Clarmanor Catalanistaa.
de l'entitat a En Rafel Casanova.
asid. Les damisselles de Man- directa.
nuncia oía:Mimen que el Bra- grao ha donar, ordre al Goverit
-Pe r. acabament ca hallaran algunos
actuals
s'ha
d'aprovar
l'acció
caretas
es
re-coneix
la
Re-unid a l'estatge social, dimarts,
Als
mateixos
Pan han cooperat amb molt
sil no té cap ir-del -raid de Seguir d'Albània de Illiurar inmediatasardanas.
empresa pel Govern, b es lalea rojo mati.
d'entusiasme_ a ila. subscripció. prudanc • a que ha tingut el Consell
ment els assassinS de la comis4
menta que els palana aprofitin a Italia en el cas que aquesta
A CAPELLADES
les
Nacions,
cl
qual
Societat
la
L. DELEGACIO - D'ACCIO CAitaliana.---H'avas..
En mollea casesde la dita vila va saber setnpre i des del primer mo- aquests eadey eniments per acu- decidís separar-se de la -Socio- s'id, militar
.
Entre
ela
naeionalistes
hi
ha
el
pro.. • .
la
bandeTALANA A SARRIA
hi onejarà -ell clic l t
a que
sat'. tal -'dOYficions;-11aVas:'. g
ment
inspirar-se
tant
en
l'asumir
com
past
de
sumar-se
a
l'homanat
re barrada.
prega als socis dc la Delegació
CONCENTRACIONS A LA
dio.
rate.atnya retra it PreXhn dia 11 a En
en ei text del pacte.
El non perill d'Orient
a * Acció Catalana a Sarria, que demä,
FRONTERA OREO-ALBANESA
LLIGA 'ESPIRITUAL
ANCLEPer tant, es considera aquest resulRafel Casanova, portant un rant o coELS
SINDICALISTES
.
de
deu
del
ves
aillufia, a dos quarts
DE LA MARE DE DEU DE.
rona anib dedieararia al pea del san
tat com un deis imita més feliços de
Rama,
8.
--;
SOS
PER
LA
S.
DE
N.
sigui!'
-a
restatge
'social
per
y:',
MONTSERIZAT
racord que existeix entre els dos ormontun a /la Sambla que s a ra nombrosa
CorIn a
einlió
partar la corona que dedicada al darLondres, 8.—A 'una reunid'
Aquesta entitat recorda. a tots els ganistues de Ginebra i París —HaVR9. sindicalista de Plymouth. diyerque a l'Un' ns• .ennelfziofel
la comissia qua per aqtaat motin
. V.1?Canse-flor eit can Rafel Casanova,
Roma.,
8.—Mentre la Societat de
l'india
aguala
cintat
en
',madres.
8.
—
L'agenca
Reuter
concatalics catalana l'obligada) de pregar
araalladara
moní. heróicament defensant
Nacions
continua donant tota la
ha
que
les
firma
la
impressió
favorable
móriren
defensant
la
indacat
pels Mea '
,rtats de la Patria.
'seca atenció al conflicto italo-gree,
L'Ajuntament s'assoeiarà a rhomer
penclancia dc. la pltr'a, i a tal objecte causat als cerelea diplomàtics la nota
LES
REPARACIONS
EO.EA"; DE L1EYDA, ADALEMANYA
I
apareix en l'horitzó internacional, senatge hissant la nostra bandura al seta
el proper dimarts, ella 11, a les vuit, de la Coste-randa d'ambaixadors. —
. 'HERIDA A A. C.
gons assegura boga, part de la Premdels
Hayas.
ama
missa
a
l'esglèsia
balar; principal.
celebrarà
se
"Via Fora", de Lleyda, neordit assa, 1111 altre m4a, scrila que poSants just i Paitor, en la que predicara
EL C. N. D. DEL CLOT
LA
PRENSAANGLESA
,attir personalment a rhornanatge "Pro
sa mi greu risc la pan dele Balcans.
Jordi Canadell.
el
Rend.
Dr.
El
Centre
Nacionalista
Democratie
Londres, 8.—La Premsa anglesa, en
: Gairele ea segur que el Goverrt
lar-ola . 11147, i a l'efecto sortiran de
Catalana,
daa
Ae,ió
general,
comenta
favorablement
la
del Clot. adherit
, ibgeslau ,no ratificara l'acord portat
laayda per ofrenar la coraaaponent
de
setombre,
a
les
10
nota
da,
la
Conierfaacia
d'Ambaixama
dilluns,
dia.
a cap entre els delegats italians i
anona a En RafelCasan ova el preatonza de la 'venta., sortira del local sodors adreçada a Gracia.
ingoslaus respecte Filme, per la qual
'bot tío.
je_ rentitat, En Miguel Roigé; elr
portar
una
coa
pe
corporació,
No
obstant,
el
"The
Times"
(
en
taal
ta,
i
el
cosa; es tem tul nott conflicte de diIncurre En
En. Francesa Terraf a
rona
a
Ea
Rafel
Casanova.
constar
que
considera
unpossible
que
solueló.—Radio;
e: retan, N'Antoni Bergós i Massö.
cago Tribuno" a EMsseltiort ha celeEl dia 11, a les deu del veapra,
dubtar de . la competència
DE BARCELONA es pugui
Berlín, 8.—E n . l'ordenació presidenRoma, 8.—S'assegura que 'Mussolini
PATRI.A.
brat una entrmista arate un grata In- '
baara una radiada patriatica, darord
la Societat de les Nacions en el concial relativa a la incautació de divises
está
disposat
a actuar amb energia
dustrial alemana, el qiikt ha =airesL'Arenen Nacionalista "Patria Liba amb el programa araiiont
estrangeres, s'estiptla robligació
sollte la siteaci6 de Fiuiln] ultra desgracia al pont de Can flicte italo-grac.
pertal
de
retat
que.
a
la
ama
manera
ae
veure,
praga
aatata
ala
simpatitzants
dal
per
patriatia,
aa
plasaataaie,
dal
fat
r
El "aforning Pose ' fa ' notar amh
(er remesa de tata metan dc , valors esrne .
I'annaa auto a adqadrint tintiaaupremadatriate VI que Se servelein assistir diDrag0,
Bansoma.
satisfacció qua les. iclaciOn entre la
trangera i de rnetalls preeiosos.
Aquests darrera dies la qüestió
cia mundial. Elogiä l'actitud tle - reXérmana vinent; dia 'onza, a les onze
vis
senyors
Rull.
poosics
Conferancia
erAmbaixadore
i
la
SoLectnra
confiscará, .en profit de
a do, quarts de vuit, foren
adtir.
GON:efll
El
greujat i comenga d'enrohustir-se la
Ue ,diva
digné
q
•
Ruhr
i
eit
tramas
a
la
del tnatf, al neutra estatge eoeial CaSerrar.
eictat
de
les
Nacions
continúen
essent
Castells i
auxi'iades, al dispensari da Sara AnrEstat, els béns que no hagin estat
idea que l'ocupació de Ce-rió no ha
de eurt termini Aleman y a podre eadie,
sanovas, 75, per portar an objecte d'art
amistosas I cordial Aquesta harmoEl seayor Paliarles, president
drcit, ducs dones d'uns seixanta any,
declarata i castigará amb la pena de
estat sima una mesura preventiva per
sonso que aixó sigui una humiliacia,
al, mhrtirS ile Fila ( esl ä ttla d'Ea 'ta
nues( Centre, clourh l'ande ami) un
nia
indubtablement
ha
de
fer
possible
las
guata
no
pogué
declarar
(leautora
-de
declauna de
treballs forçats els
-fia
Ja- que. Alemanya necessita mineral actuar d'una manera estratagica sobreel
Casanova).
l'arribar a una solució satisfactòria
discurs allusin.
gan al gravíssint estat en qua es traracions inexactesa--Havas.
Mutua cia el momee oportú, amb
francas‘ i larmatt citaba alemany-LA JOVENTUT- NACIONALISTA
del confrete. El Goma anglès, alLA JOVENTUT NACIONALISTA
bara, puix tenia fracturada la base del
Berlín, 8.—La Comissió monetària
fi de resoldre definitivarnent cl proaaaba ist—cree (tate hacinan/ dini• 'comprendre la naces-
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11 iume ussorgeil

La

Enèrgiques disposicions de
Stresemann per fer diners

Darrera hora

OBRERA " DEL POBLET
:lana a les cinc de la tarda. tindra
. tival patr i a t ie a l' A
Fanuaeiat fea
orga--tenoNacilsVrdgue,
nitiat par la Joveutut Naeioualista
Obrera del Poblet.
feste promet revestir aaraeter
g ran asamauimant.
Ea aapraseutara "La (ancas dele caCoropletara el programa una
tanda de ballets per l'Esbart de Dan'
saltes Ya rdaguer ; un .concert per l'QrK de ' l'Escala, Chorál Martinenaa, que.
taa encertadament dirigeix N'E. Bota
ser.
Tal :. Joaen t u t Nacionalista Itapublicana Ira urganitzat per a la diada da
aatarehre úna solemne ret Ilota en contrnamoracid de -la, data en
q ue Catalanya perdé las sesea Ilibeta
bata
Rrendrin part a l'arte els aanyors
3. Solervirena, per rEstat Catara";
lovtot Riera i Puull, per la Uni6

La Joventut Nadoualista celebrara
enguany la patriatica diada nie l'onza
de tete-miste ami) parlatu a nta, prenentId part diversos ordors crataaia, Cata.
lana. 'remad bi haurä / s ardanas, que
nutran a aarrec d'una bona 'robla.
AsseAmb cl mateix motiu la dita
riatid organitza una visita aolleetiva
per al dia 11, sortint damnesta en el
tren de las 12'14, visi1 aa t al monta
ment d'En .Casan ova i tomant a les
dues de la tarda. Promet Asar ben
concorreguda.

EL CENTRE. RADICAL DE SA.
•
E/-Centre Radical. Calala de
Sabadell es prepara a sollernnitzar la diada de l'Onza de Sei.
tambre, arlib important s actea:
entre ells hi - figura una visita
collectiva Delelbs, •"una
trinaré teatral arntr le g obres
"Mestre (llagues*"
"Joan

arana i raltra, anornenala Catar'na
Villamor, vidua, domici;iada al carrcr
Sant Domènec del Call, /aúnas. 3 i 5,
tercer, la qual preseatava una tenida
contusa al parietal dret i fractura da
la c i avicula i era:talles de ~cal: cestat, de pronóstic grav ; saitn. Eones portarles a l'Hospital CIMic.
Aquestes ferides se les produiren
caient en passar pel pont de Can Dragó, da la link/ del ferrocarril 1.1
Nord, al mate : x lloc on es proclui fa
poc el lamentable accident qua cost à la
vida al nostre malaguanyat company
se-ayer Buxareu,

in non mort
A la una d'aquestit miatinktla, al
Taró Parc, caigué y a cable damunt
el nen jaume Olivares.
Portas al dispensari del correr de
Salmerón, el malaurat nen morí en

arribar-hi.

trament, ha ciè
sitat de conservar les relaciona' amistosas cata rumia:en a Itälia.—Radio.

ELS COMENTARIS DE LA
PRENSA FRANCESA
Paris, 8. — La premsa francesa crea que la clecisid presa
per Conferència d'ambaixadors és justa i equitativa, car
evita ferir susceptibilitats entre do . s grans organismes de la
pan.
Din que aquesta deeisió sa-

tisfà les justos. exiganele s . dl--talia i satisfä al rnateix tempe
el legitim amor propi de orecia.
La majoria dels „periodistas
rail] eideixen en est imar que
que seria -del tot estèril rePrendre a Ginebra els debate
sobre la qüestici de competaneia
en el confliete italo- grec per
part de hit Societat de Nacions,

del Conselt ecoraainic de rIniperi ha
aprovat una resolució • en la qual sollicita que siguia'reduides :a un mínimum les despeses ocasionades peeresistència passiva. a la Ruhr,
Al mateix temps sollieiten que sigui a ug mcntat el capital del Baste de
rimpera—liaaas.

NOVES PROTESTES ALEMAMANYES •
renresentapia
Parlfn,
manya a Londres, Bruaaelies' I fia.qtis
han rebnt ordre protetittO d eiisn'a
i riljáurnsa-tneasicfuol
roalitzats per l'Alta ComisSiÓ' ¡in:Jabada eu els territorio ocunatae•
El Gavera alemany ha deafarit'que
considerara ama a nuls a fi ne," nedne.

naments.-7Rmlio.
DEOLARACIONS CONCILIA DOe

RES D'UN INDUSRIAL ALEMANY

Parts, 8,—El eurresponeal del "Chi-

ciar-se ben abiat conversos que flan
d'ésser favorables per a tots dos paiS(18.---IIavas.

blema.—Radio.

BELGRAD REOUTJA LES EXIOENCIES DE MUSSOLINI
Londre a , 8. — Ala varetea britana«

LES REBEQUERIES
DEL GOVERNA 8AX0

8,--Amh motin de lea
diferaneies que existeixen entre
el ministre de la Reichswehr i
el presiden del , Consell sux6,
senyor Zrigrie ranehtler
Stresernann ha re- einmal la presència d'aquest . últim a Berlín.
-L,If a y a a,

CONDEMNAT A MORT

Dussehlarf, 8.--El Censali de
guerra d'aquest cap de pont ha
condemnat 15 mort a l'estudiant
alemany Rabe, que el ella 4 del
mes passat llene una, granada
da mit contra un destacament
de caçadors a peu, que acabavu
de montar la guardia a Stalhof
--4davag,

s'assegura que el tio‘errt de Belgrad

ha tahutjat, aegons es dita, les exigartalas del presid.ent Mussolini sobre la
qtleatió (Id alunar.
Ala eer ;.:tea allata ue es té cap notif(S.1111/pte.—Hava5.
ta/1

IUGOESLAVIA «MANA IJAR.
•ITRATO« DE SUMA
barts, 8.-1tderint-ce a la qiiestilo
de Flama, "Le Matin” dlu que se-mels
que el Grete-rolle iugoeslitsla ht data rmat al prealdent Musaolial qu e tehig
el propaalt- de sol-tiritar rbitrege
(le SuIaaa per a la dita
'1

lis.

-rr

DlUrnPnge. 9 ¿le setertibte,1

TiVillniiTACUFAT

CRONIC A
SOCIAL

La Política

eti4

-

MEItt,X14)-LOGIC 01!:

CATAL.LJNYA,

1:bel
46-A:S Ést'ta. rdb re) de,'
L —ElITHACIO ATMOSFERICA' 61111WIRAL e LEtel
2. —ESTAT fl TEMPS A CATALUNYA A LES 8
7 DEL MATL (Obaernacions d'Europa, Nord d'Africa i
DEL MATI. (Observacions da la ..larma meteorológica ea-

'CATALI".NY A PETITA'
rAttäntic, rebudea. per :acarea -ames fila);
La Jortertut Nacionalista, 4. Lieyfilena. enet4icaile4'40 itemfoa)
DE L'ATEMPTAT DE DIJOUS.
Confirmen les altes pressions a les costes occidentalti
fet Jet'. uno !larDi bOirem a la Plana de Vial; i cal ser a tota la
da
d'Europa, produint bon rampa mes anal, re! salvo! 1 bolreta de Catalunya. Les moldes san particularment (os-ga tirada.''''"Catalitnya
--!-MORT DE- L'AGREDIT
rtls a Anglaterra, 0mal de in Manea». I Alsheia. Ifes baltea a la Cerdanya, vall de Ribes, 8,garra i al Priorat,
petita", per ACter rePartiela el dia
A !la 011nioa del doctor Bar-.
saa son a Eseändinä ylaçarbbkendencia a tasen :e go' a'
,LtendiMeattirii Mínima ha estat • de 29 graim • a Flix 1
trina, on fou portat, ha mort dc sartabre.
Llevant.
Boquetes i la mole/ma de 7 graus a Ribes.
:41 cornearan:cid l'a ha la ¡legrada
Ramon Mentó, encarregat de la
següent:
fhbrica d botons del senyor
"Via foca...". Lleytla.—En la !liaJaba, del carrer de Sach de Roda, que fou agreda dijeiis. a la da' de I"Onze dt Setembre, bo'i
larda per l'obre r Pasqual pe4. naijarit els terdrtirs que. en 1714
difinsänt les tatimes Ilibertats
aa ha manifesLa Casa l'Hll
11.0 he ..eeri, que es deglids Ciitaluitya; et'recartieni, Ileydatä, ''que•
ta
selmanada a Pasqual Dols, la' terki Pätria gran es la' Catalunya
petita",' i acaba dient, anib grosses
oom ell digné:
(Palco-si Visca la • lhibertat de ; la PiDEL BOICOT A LA
tria.
-CASA SIN GER
VISITES A EN DELCLOS
del
Reunida la seueló Singar
Avui, diumenge.. el ' Casal NacionaSindical de la Disteibtinió al seu lista del districte 'sean visita el cost/acal, i desprhe mani- pany nacionalista cnerczmiat 'De/clös
Apees.
felstactons dele companys dele- i Dols.
'
gats Del Comith d'e vaga de MaSortida, a dos quaKti de ;toa de tesdrid soólite la situació del con- tacid de,Sarriä.
Mete; s'aeordh declarar la vaga
Es. prega Fassistända _de tots eis sodimarts si la .Companyia no ríe- di del
del Casal.
repta les-bases presentadas pel
•
Comith de vaga de Madrid', fins
la: Lyrontut Nacionarnsi
.Tanibg
dil l ems'a Fa nit.
El Sindical de la Distribucid lista de Terrasse visitan. aquest pareco arta a tots els treballadors triota enctircerat.
3.—VENTS SUPERIORS A BARCELO.NA. (Sondatge& de l'attnimf era lijara a l ee 7 del mati)
arrendalaris de la casa Singer.
LA CONFERENCIA D'EN
Altitud, metres:
150, 000. 2000. 2000. 3000
que :praatiquin e] ms rigorás
PLAi 1 CARRERES.
Direvei6:
WNW., IV., W., NNE., NE
inM
- etal negant-se a pagar ei els
a lailit el diputa a les Corts
Dijous
Velocitat metres Per segon;
2
cribraders es presenten a fer
4,
4,
7,
10- •
Narcís Pla i Carrrres
tfEspaitya
efectius eis pagaments.
dond, a rAtinen Barceloní, se gana
EL ZONFLICTE DELS CHORS
de les- conferències organitzatics per
OBSERVATORI METEDEOLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
DE TEATRE
¡‚Esquerra Catalana. Tractà el Mina
Horca d'obserearid: 7. 13 i 18 horett
•
am
i
socialisme".
'Solidaria
Miaus ahir, de.spres d'aca„Barennetre a zero i al nivell de la mar: 760'4, 7062, 76579. — Ternaümetre sea: 23 1 , 252. 23'3. — Ternaernetre
Digne
que
tant
l'una
doctriva
com
lbárlala fundó de nit del teatre
numit: 18. 185, 187. — Dumitat (centjasimes Ile saturaciö) : 59, 52, 62. — Direcció del lent: NE.. 8., calma. —
O6mic, la Societat-de Choristes Tättra velen donar a la societat actual
Yeloctitat del ron en metres per segon: 3, 4, 0. — Erial del cal: seré, quasi ocre', ser'é. Claree de núvols: eaa g ora. retirar - . el -personal a tina mejor felicitat 4 justicia' el somula.
aquesda empresa, per no accep- cial-bine ha sol passant de la propietat
Temperatura& extremes a ronzbra
indiCidual
a
la
coblectica,
1
cl
solidarislar
les
bases
presentades.
261. —Minima: 15'9. — Mulata arran de terna: 148. — Oncillaci6 termonaitrica: 10'2.
Maxinia:
Tempeme', en eta-vi, lo sol aconser,iiir progreAle teatres Eldorado i Aporatura muja: 21. — Precipitarlo aiguosa, des de les 7 horas del din anterior a les 7 horas del dia da la data: O»
lo ben esta! acceptaCes les pro_ sivainent, eoincticairt 'per on rs
miltmetres.
Becorregut del vent en igual temps: 00 quilbmetres. — Observacions particulars: (miaja.
pugui i • SC72Se negar la propicia; priposicions del personal del (Ices
i per conse,güent funcionaran vada, que cal generalitzar.
Examind les dues doctrines, 'dient Oflit
normalment.
Junta . de govern del Collegi d'AdvoTTi VETINGT.IT PER BESSIS- vientres la socialista ii0117-1.3 a cena umi- Llobatera, Adiad. Rovira i Virgili, i
ca, la soliciarista 'es a mes moral i juperlen!
l iceEn Rafel Closas i En Ra- 1 E
cats, que ha d'ésser la primera latefill -SE - A ESSER ESCORCOricVca. Mirä despris les asseciacians mlfOli Ciad.
remada en la tasca depuradora. desLLAT
existents, mostrant-se cracord 720112,'S
BARCELONA. —Sessions ¡unís d'informar rttrbalment 1 promdPOCS I 11fAL-AVINGUTS
Abands d'ahir a la nit, al ca- allth cl COONTOVViS 117E. •
tre fer-ho per escrit. s'ha rctret i lia
Maree Nicolau. "La Flarrer de Eontrodona, del Poble
El divendres hi bague una reunió laE/ conferentgant fan arriO apll,elit.
negar la sera collaborariö, foreosaSec. un agent de vigilancia
muliansa al Centre Radical dcl Poblet.
ma" -drama en quatre ac--Dijons tindrà llar la terrera de -les
inent ben fonamentada; i pels paseaacompanyat d'una paraba de la canfcri'lltite del scionr-Pla i Carteras. Tot just contencada, csclatä :tiza cridbtas de Charles Meré, t radissos del Palau de Justicia es parla
g uardia civil escorGollava ele tractant de "Salidarisinc" Lacte se ria ensordidora que acaliä en una veducció de
Marque'.
de molèsties i actituds que donaran
transeunte.
riicrble batalla campal. llaguen-11 d'incelebrará a les deu de la cenia, a ¡Ajnc. A nosaltres res ens estrany-e,
Mareé
Nieolan,
l'apassionad`a
La parella va donar l'avis que
tervenir-E
forres
de
seguretat
i
de
la
teneu Darceloni.
artista, .que fa Iota mena ele puix que no hem cregut mai en aguass'atUries un enhjeete, i com que
El con_ferenciant disartarh sobre *El ,gutirdia rivil, i el comissari senyar.
provatures per arrelar Cifinif i- tes tasques ennoblidores deis organisen comptes d"alendre el requedoble fonament filadificn-jitridic del Manzanera ,suspraigire. la reuni,l.
vament a l'escena hareelonina, mes d'un Estat caduc i corromput,
rimara va fugir, ii dispararen
El molbt de la diseärdia fans l'ex•
salidai-isnre".
i que amli'una voearid aposteu- que comencen ami% molt de soroll i
dos teas deis quals .sorlf
pulsij d'un, trenteno de socis,1 que, semai se.sab com acaben, o acabeM-ient
L'APLEC AL. VINYET
lira bulla per obrir espai al tea.1-Fou persegnit i detingut prop
[mas l'arder del dia.que es. tractava
tre eatale, ha comenent la sera víctimes petites.
Ultiman:cut sItan rebut les següents
del carrer de Marques del Dued'eravar, lots •els sorbe Inicien d'estar
ro,
pausada primerenca, unan eneaadhesions;
inscrits el mis del "Partida Rati"cal
Igratstut Nacionalista de Torelló,
r o eñ elS esee.naris hi ha aquella
L'individu es din Fratteese SoEs/e go!", acabdillat'pel senyor LerGer Doncel. de 42 anc-s, vidu. laccatut Nacionalista ' "Actuacir, roicr, 1 mantenir-ne la disciplina pn- pols 1 aquella frariteeil4ilat
Pels infants del
natural d'AirnaCenes. No se 7i
l'est in. Fin primera de les se"Patria Lliure ' Ateacs NacionalisIflica.
La Unió Internacional de Socors als
ves sessions. MerOe. Nicolati, ens
Acció Nacionalista
leeb6 gap arma gti te ettree4ent,t la
Pc1 que 'l'Y mur, el setiyor _Lerrour
Infants ens`prega de fer paliques le%
'
a - ta 'Jefatura" - de
Agrrepaebb•.
d'ef'DiStrietefl iréOf'eueu,ust orata ni je,r als radieals'. P fTe elli71. 7 7Pa_011re de gran
_ pass:a a presons militar-e Perse/mota/3- nacionalista
libe ras de n3ti liti ti .or re'nent, Ifu, dramb d'aUliests que es que tant de lié fa en' favor ' de la inmah sembla que en voler-ld dele- *Sempre Avant", n'e Borges Blatt .
fancia desvalguda deis paisoo flagellats
nir iritent à desarmar el guardia ques.
fan a París' dinfre"la fradicid
per la guerra o per nitres calamitats,
Ji causa danys al vestil.
del melddratha sentir/len! a1 i
no
pot menys que aisecar la veu imELS DELEGATS NACIONoves rel g i oses que 410 tiren abre ti que pro- plorant a l'escoltar condolguda els ga. ' EN LLIBERTAT
porrionar'lluirdent
artistas.
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. Ha retal. posat en _Alibertat
PELEGRINACIO AL SANT
Dirdre . el set/ g enere, "La Tila: tadas d'ango l xa que honren al Jap6
D'EUZKADI
milers d'infanta que lian quedat orles
Franceses 151. Arin, que com a
lila" de una Obra feta flash gran
:CHIST
DE
BALAGUER
prevenció fou detingut. abans
de pares i de llar. Ultra el gran nomPer assistir a I•7S rt'unions de rana-.
valentía,amb
pos,
estalvi
de
(pies
i,
ml
i 17 del que som)
d'ahir en arribar de França.
bre d'infants que han mort en el simanada "Triple Alí a n:o" la " h -manDesprés dels detalls que hem vingut ¡roas i arrib l'anima del que;
nistre sísmic han de més desgraTairibé- ha esta', posat en lli- dada 3a Pata - ha designar el sea conrreix
alió qm4 '14 e/11PC' mane.
donant
compte
refcrent
a
aquesta
pehertat'Ad'elf Buceo Garcia, que
senyor Frederic Zamora. .
Confliefes entre l'hoine de nrin- ciats encara, els que es moren cada da
legrináciú.
hi
podem
addicionar
aquesfea detingut per ereure-se'l
Del Partit Nacionalista Base vía.eipis i l'horne que, Viu a Pols. per manca de pa i de llar. Per això
ep inp]iss át en l'aelásinat dd Ju- ¿ron. sis dèlegais, aconzpan:ints dat/res tes notes com a complement del prola U. I. de S. als I., constituida a Gipeirologis dé lord, angles i de nebrajlença
Ph aralläh, ocorregut rally 1918. cinc o st' nacionalistes bascas , de dot- grama:
al latín sencer un suprem
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s
a
ta
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.
amor
maPrimera. La inscripció dins de BarEl jutjat ha çGniprovat que no
elan en favor d'aquestes pobres ríea., cspatadantzaris.,
ternal,
sentiment
Misma:
Ilagri1/Ines,
hl tingué cap participació.
Lea Comunió Ilationalista Basca. que celona s'allarga fino al dimarts de la
inef es.begurlä i xivarri , danconS
setmana que ve, da II.
Els :- donatius s"admeten, agraint-los
té comunicada la seca adhes'41, no ha
,A LA PRESO
nas
i
Aixts
fin
(racial
Segarla.. La Junta organitzadora no
co nora de les desva l gudes víctimas, pel
participat encara els 'Votas ,del:s seas
Ahí'. arribà Josep Pleon Maramb
veristne;
sind
,
arnii
respon de l'estatge a Ba'aguer per als
a Catalunya i Espanya de la
delegats. S'espera que ho fora d'un
tínez (a) Vall'adolid, reclamat
cerrant efig ies, tirant al delcgat
U. I. de S. als I., En Lluís Gertrch,
momea' a obro abel com la "lunas- que s'inscriguin mis tard.
pes haver mata! tonos aneara a
dret davaril de s les : si tala cion, - correr
Tercera
llores
de
sortida
del
tren:
Roger de Lltiria. mini. roo. pral.
l'agent de vigilancia-Je:91'1s Fer- dado . Nazonaliste Galega.".
dissabte, dia r5, a les sis, per als de Versernblants.,gastant nna lita - Barcelona".
Entre els actos que es preparni per
nudz Alegria . Ingressä a la
Taima de rniting paseada sic
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a
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de
la
tardá
per
als
obsequiar els rastrea germans en ideal,
.
preed.
moda. necio anant sil cor
els patriotas gallees i bascas, s'ha acor- de Fosa.
gran pilblic 'are]) oir aplom oue
COMISSTO MIXTA DEL
dat of cric-las est N'a, que l'adrä !loe
cs g arrifa. La trad'ucer6 de "La Exposició InternacioTREPALL A BARCELONA el inateix (tia Ii de satembre, a les
Flama" li fa nerdre bona part
Havent la Comissió Mixta dei dura de la tarda, al Ilfetropalibi Hotel
nal del Moble
de la seva gThria original; 11
Treball en el Comerç. eicordat traque-0a citad.
traductor és un literal que sens
igiml - que all ves anys, una art.(loen
ir: e•ap lothern, el 13 del
Just apuntat aquest projecte„ s'Un
El tinent d'alcalde del districte VIII duble i g nora les beeeroles del
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acorapanyat
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del -e establiments inereantils
cosa terinct d'assegurar cae serä va
vamenl, l'Exposició InternacioNo ds nas l'obra . a 1 16 ene val
!a barriada de Vaticana. Ha
d'uranít, eis dies de la l'esta major art.- innIt concorregut. Site fixat per
nal del Moble i. Decoraeld d'Inla nena dieser admira!. sind la
pogut acons.eguir reseddre renutjós plet
de- th'S barriades d'aquesta rinal iii ;gd'a de la patriätica diada, a fi
El forçós ajornament
interprelacid eme li donaren la teriors.
entaulat entre trferents prepietario
tal: és preví', als -comerciante i
dc facilitar-IL.l'aseistMchz dAs
senvora N i eniau i els Senvors que ha ofert la inauguracid,
_industrials de $1. Gervasi eme t'alistes de les comarques catalanes, la riera de Vallcarca, que eselevenia
ha
eetat
apronta', Pels orgaGiménez. Gn i lart i'rumellas•
tia °listada per a la construcció de la
durani els dies 7 al 14
ouilts dels quals ia es trobatan O Ecirnitzrolors. per donar-li _mes lluiMaree
Nicolau
agnfh
de-riel
en
clareguera
.
a
tina vía tan important.
.etus queden aut oritzat s per lau - relona.
vin el personal g o, de C1n, i P71 ment, permetent larnlid . als exTaitibi es fa ver cana(' d a 'a 'n e
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per Ter les sa y as remeDISTRICTE
nova via oberta desscea , de la mont del Tirillas , forrarles. plors oil'eers) lampe
a les nou els pertanyents al
ses en millors condicions.
En la ¡:-augural de l'Ateneu Nado.
Remei; podent apreciar . a l'ensems el reir e ele rithiii rinornents
rara d'ilinientaeid.
Les instaba viene hrtiefiques
cadissime de Lendrosa.. En Guinatista del districte V pcularan cn el liastimes estat del carrer da Nostra
han estat confiadas' a intelliREUNID
lar t va fer rl sen :riersonntge tot
Miiing de propaganda nacionalista que
Dona del Col] i la perentOretat de
El Sindical Lliure.Professiod'uno nora. annl hrul al i gente artistas catalans i estrantindrä llar a Id vit del 13 de sciembrc,
l'arranjament ¿'aquesta.
n -4-inetatlergic, celebrarle re- el; prestiOiasos oradors d'Aceió ( aIntroit• En Glittimaz va ,resullar gers.
Fitia / inent,' va posar-se d'acord
A totes les "exposicions unini ds avui, les. ()el" del mati, al
un lord irnpecable. agnafitant
talana Ventura Gassol, Manuel Carrasel propietari d'una finca dele carrera
earrer de Guardia, 1 4 . pr trae- ca i Formiguera, Massó i Llo- de Sant Camil i torrent de la Farigola, 101. l'aísle' m'irisar ami) una cien- vi-resale sha 1 ingul, gran cura
d'intensifioar l'emocid arlar d'ae rg treptes gent ale.
eia de gran aelcir..i En Cumelles
reas', ll'arri Esteva, l'alai Vida! de
per tal d'eixamplar aquestO curven.
tistiea ami) la celebració d'aren el san tilfiell íssituu paper va
tes -eulturals sense deixar tamARRIBADA D'ORFEONS MAevitar els arribe ele canee en 'Un
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1.r.oRgtahrs
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leca:, a una discreta amsnital.
mantingud
registre di ee
Abur al lamí arribaien de Palma
Tele .aquests detalle han eslat,
arel duran t iota l'obra.
r
Mallorca els chors OrfeZ Repu°Aludíais i ressolts ami) gran
e, de
blica,Balear i Orfeó del districte V
anead, a les diverses dependenacompanyats dels regidora d'aquella
cias I installarionS cPaquesta
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ciutat, senyors Antoni Coll i Júliä
Ferretjons, i de gran nombre de 'Socia
dan/blues entitats.
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Femen rabias al moll paf regidor de
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Barcelona senyor Capdevila,- doctor
e Vidal
i les jalltC s de diverses entitats
• II de setembre da 1923, a 183 dues de la farda ...e chorals.
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A dos guarra ¿otee (eren la visiY
eof... , ta oficial a les (ases Consistorials,
o
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essent rebuts pel senyor Capdevila i
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o pel cap de la guardia f cerbnonial, sew:
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izo nyor Ribé. Entre el senyor Capdevi
=----- rP8I1 del coberl: 18 pessele3 —,--?..,
i els representants de S'alma es-la
?
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canviaren paraules de saltead& i afecee„
5, te.
Els choro han cantat sota la , di-cc...
Per a inscripclens a les Oficinas d'ACCIÓ CATALANA, :1!
cid dels respectius trieStres "Gista caTrafalgar, 14, i a LA -PUBLICITAT: demh,dilluns, fina a les
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talana" i -"Mar 'ina47 ile Mendelssohn.
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La I na r cció deis Pi nuaa'i s
1-la inusual cap a Madrid el magistrat senyor Avell6n, que va venir a
fer una inspecció als Tribunals i jutjato d'aquesta eiutat. Malgrat l'extensa nota oficiosa, hi ha molt poca
confiança en el resultat de la inspecció, No és IlurtYä 'el record de l'anterior lespenció, que no tingué' mis
resultat que ob -d'e causar molèsties
innecessàries als funcioneris i
i ' criixer la desconfiança pública. sense remeiar res:
Aquesta vegada äqüeets' triatoS resulfato s'han tricot: Durant /a inspecció han eStat distingides des del Mi.
‚misten persones afeciades per aquesta
inspecció o pef alires fetes fosa d'aAPI- as) s.-est reas 7.7,7,77.1:71

Exposició.

Moviment maritim
Vaixells entrats
l'ailebot cspanyel -Hermosa Beatriz", de Palma, nruh eitrrega general.
Vapor cspanyol "Medianas", de Palma, amb ehrrega general i 301 passatg e rs. Amauta m'oil de lee Drassanes.
Consignatari, Companyia Transmedimere/Mi.
Vapor ~lis "Pizarra" de Lleerpool. amb Omega general. Atuarrat
mall da Sareelaria Sud, Contignatari,
Mea Andralt,,
Vapor espanyal "Aranpla Medi",
de Spezin, en last. Amarrat moll del
Morral. C e n el enat 'ar i . Malla

La Diada de la Llengua
Catalana a Caldetes
L'EXPOSICIO ESCOLAR -:- EL MITING D'HOME.
NATGE 'A LA LLENGUA CATALANA ALTRES
ACTES PATRIOTICS
Ahir, tal com estava anunciat, se
celebra'. a Caldetes' la Diada ele la Llengua Catalanal
Tots els actes patriótica , que conofinjan el prograttiaede l'esmentada festag assoliren un veritable exit,
A un quart dii dotze arribaren •a
Caldetes eis oradors de. "Nostra Parla", que harían de prendre part en
el miting dlhotnenatge a la !lengua
nostrada, els senyors Dominar Pallerole. per la COMi5S16 de Propaganda,
i els illustres consellers de l'entitat
mayos Martí Estere i Manuel Massó i Lionesa.
A restació foren rebuts per una
nombrosa comissió dels nacionalistas
de Caldetes i acre seguit es dirigiren
al Casal Catala, per tal de reunir-se
amb les altres personalitats que collaboraren a l'acta, i efectuar la inaugunació de
L'EXPOSICIO DE LES ESCOLES •
CATALANES

Aquell Casal que només fa túr any
que esta convertit en temple de l'ensenyanea catalana. oferia un bell aspacte El nombre de trebails escolars
que hi baria esposats palesava dopientment la tasca intensiva que s'hi
realitza.
En un any d'assistir a Vescola catalana. es dur a tenue una gran obra
organitzar aquella exposició on tots
els infanta. des del mis petit de l'escola fías al mis avantatjat, tenen una
prova del seu amor a l'estudi.
El mestre, senyoi- Narcís Coma, flan
molt felicitat dels r visitants i encoratjat perquè segueixi la seva tasca
dagógica i patriòtica alhora, amb el
inamix entusiasme Me fins ara.
EL REPARTIMENT DE PREMIS
Després d'unes escaients paraules del
senyor Argimon. president del Casal
Catala . de Caldetes, començà ei repartiment de premia als nens de l'escola, uns llibres per a infante. cedits
per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. El senyor Miracle. que-cluia' la representació del senyor baró de Güell.
lliura als nena ala corresponents proLES SARDANES
Abatas del míting; la dobla "NoVa
Harmonia - , de La Bisbal. donar una
auelici5 de sardanes, que foren bailadea per una ,,ombrosa colla d'entusiasteil* la nostra dansa.
A les dotze. i

le-jardí, ca-

menea el ,Ing.,_rrafirT",74-.iim.r49na''

llama i dhomenatge a la ;lengua cata,
lana.
A la taula piesidencial, que era posada sota un arc de flora i guarnida
assegueren
de drap I
senyors Argimon. Coma, Valed., Guisant, Pallerola. Maynés. Miracle. Massó i Lioreris i Martí Estere.
,Obrí l'acta el president del Casal
Cata% de CaIdetes, set0,-or
AUGUST M.
Anules : El 1/len discurs serie molt
breu. Notaba he de .dir-ros, en nom
del Casal Cabila, que ens sentim honorats de qué arel hargin vingut a
Caldetes a glossar l'amor a la nostra llengua, aquests dignissints , patrieis del nacionalisme entela.
Tota sabeu la tasca que ha realitzat el nosh: e Casal i aquesta és una
ocasió avinent per dir han alt que
en la tasca que -realitzem hi caben
tots els catalans que sentin amor per
Catalunya.
L'amor a la llengua serva el misteri de fer la germania de tots els
catalans. i manis per això mereix el
nostre homenatge -més fervent.
I ara; disposeu-vos a escoltar la
paraula d'aquests henetnérits oradora,
als quals jo. en nom de tot a dono
la benvinguda mis cordial.
(Grans aplaudimeins.)
EN DOMENEC PALLEROLA
Catalans • de Caldetes: Jo us felicito amb tot l'entusiasme. peroné vosabres, avui, sentiu ralegria d'una doble festa major: la festa majar de
la vila i la festa majar de la Mengua catalaimle•
Nosalties hem vingut a Caldetes
to ehe guerra. vingut a calar - hi
un foc espiritual que faci cendres d'aquesta tradleiil que presenta lä vostra
vila com un poble espanyolista. Les
flames de l'entusiasme PatriUtie destruiratt moral/neta aquella aristocräcia
(Hilada, aquella Pristoçracia de temporada que ve a Caldetes a escarnir la
rostro catalanitat. .(Aplaudiments.)
Cal que vosaltres posen el vostre esfarç nuisitu en avonSegtrir-ho. Cal que
dentostreu que els eatalans de Ca ldatia. que ja en neixer lis ha besat l'ale
de la marinada d'aquest mar riostra de
pau i Il i bertat, sc¡o Isons pan-lotes.
Adoneu - vos que cal aquesta tasca a
Caldetes. Posen-hl tots els rostro -entusiasme. Purifiquen Vambient catara
ele la veritable Caldetes dels catalana,
i allavors m'apar que la mar serl Inés
Ilava 1. més clara i que el mirall de
les seres aigiies serii eloqüent a yergonyint aquells arietierates d'ise'n,
dient-los indignes i. ridículo. (Grau
ovació)
EN) , J. CUIkART
Jo 1/l'honoro. arillo s Caldetes, portant la représeniació eu aquieta Ñesta
transcendent de fAssoc¿adó Protecmra de l'Ensenyinca CM:aluna.
Jo he assistit, no fa gl i re. a la inauguraciS de l'exposieló 4e• treballs de
Ca!alaea atel
acre;!

sat Nacionalista. He pogut compra.
var . que •els esforços els cluiga
tots :rel2Mn i donen fruits eseelleats,
Es de l'escola estant qué.s'ensMys
als infanta., en l'edat que es_troben
disposats a. ' la millor
la ji„
n'a a seguir. Jo ,nee.orde,
capte del gran filia-of Lluis,Vives djee
que cal que l'infant tingni idees clamo
de tot des deis primers an3-s. j.hose
ha de convenir en qué. aquesta SeCessitat evident només pot assol ir-Se, a
Catalunya amb l'escola catalana. A questa escota és el fonament sOlid on,
de bastir-se el monument de la•noita
Catalunya Illure.
Parla de les concepcions equivoq
de certs catalans que no saben (n'ah
prendre la valor de saber parlar i,es.
criure la prCpia llengua i acaba diem:
El català que no vol
s ésser ,catalá.
pot tenir dignarneni cap altra nula:
nal i tat. Es" converteix, en un ser etg.
preciable. (Xarelorosos 'aplaticliment„;.)
EN LLUIS VALEHI.
Un dele passatges min delt
llibres sagrats diu que foil 'el verb
allana que fossin fetes toles les coses,
Aquest concepte elevat tildan tols
elogis per a la ;lengua.
Parla de- in tasca pm cal : a Cataurrya , dient que éS a base de dignitat
de petits heroismes de cada dia que
s'aconseguirà exits en la Iluita perla
Ilibertat.
Acaba dient: Catalans de Caldetes.
¡o us convido a aquesta comunió d'amor on tots du bona catalana hi cabei,
a aquesta croada de reconqueriment de
la suprema dignitat nacional. (Gratis
aplaudiments.)
EN J. FLOS I CALCAT
_Amb entusiasme immens Ilegeix una
bella poesía d'elogi de la 'llengua catalana giossant la necessitat d'estendre
la creacid descoles nostrades, En are.
bar la lectura és . Ytictorejat aquest benemèrit fundador de la primera esrela
catalana.
N'ENRIC IlAYNES
Arnics: Aquest aCte que cillbrem
avui ultra' un hothenatge d'amor a:4a
llengua catalana. eSdeVé un ach desgrenge per les Ofensas què rep ,traquells que no tenen ' una petita lneikó
del patriotismo.
,
• 7:
com que cosed el voetre ¡tibie.
vüliOl";.parla.r-ros d'aquella tradició que
us ¿cien que ~--ita Caldetes cota
un >hile espany.
A Caldetes, a gans, n'hi hacia dues
de tradicions: La d'agite/1s ftfis de
Caldetes que per - l'interés materia/ p
del benefíCi- que - elS'pedía dur le;
boit ¡fat
la :convivencia i'' la' birreja
Aquesta rhent destruida. Nomis
da. Valtra, aquella tradició que jo:roldria qualificar -de ridícula i que parla en castellä per una falsa coneep'ció de Varistocrficia,- per diferenciarse' del noble, parlant un altre itliontz.
I mo yerren que encära fanel
ridicol 1 que s'esposen per al día de
demä a qu'e - el poble. reivindicat
consideri cota ca tranVs .porqué Parle'
uea Hengua . estranya. (AplaudinInts.r
Acaba dient que aquella (' seola
Miami le.stida atril) i'esfore dels eatalaris que •stimmen la dignitat de .Cald,
tes ierkeztülqw.r d'aquell foc eßpültual
mío esso lieee fer triomfar. (Dra.
EN MARTI ESTEVE
Diu: Jo no veill PifIal auiarganivas mes,- apresta tradici5 i Mista P.genda que ton/ una tare ha- caiga:- damunt de la vostra vila, .sense que •-re s !tres iti tingunu cap culpa.
En./ Pian, Mes aviat. de dur-vos a :a
nleiW.risi
fet ciotiis per aquestS
de ç'aide,;. d'Estra4l. Pon aquí. .-,

templapt nquesto mar' de la, flash,/
que ltIaragalt enucebi_
•
d'aseriure el poema
dO Na la &amena filia de r:
(ale nenitta, li n ,mitalüria, l'h.-T(4 d'Ir.
ca i donara vida O0V7 on.parla carahina a les figures immortals*de - hi. ame.
na epopeia homriea,
Un raes
.3faragall. ereat
platja da 1 :alI,s d'E-otear,/ redime:,
tots els auys de temporada dialc
esborra rota la tradici4 de "ea , [,/•1
de Caldet as
Ifouotem la 1/eng-ums catalana
(s tal coro honorar la nada. Asile eli,
inicis.de la nostra nacionalitat
dais l a naixenea del parlar catalanes:,
Quan Catainnya la rica da tetes ko.riqueses i la mitnra 'catalana 4, arel,

la fea/u-esa, la mes alta entre lea d'Enropa es tanilx, 'aman la llengua nostra assoleix la miisima-asplendrinresbal
et;spole. quan v4nen par Catalonya
AIS iPS faSen.: i 55

exii ikrair4-.0 1 3 ;4,-

va rOnpobritit :se, miqurG
preeisatuent, la naoi,S ceitta <sha amla
• $ell impari i arriba als ' aeles d'or.
aleshores la !lengua unstra msent
abandonada fino esdevenir rairet4 tiengoa exelusivtunent melada i„fitinbaht,
Catalunya comenea una rcualiel4 a interal, ven mseendir la seva p,',iNeues
ea' tots els ordres i alashores, emt
senyal que Munich la ,:ara albada ele
rflats estatua, pranen vida nora 1 siM
rl vehiete d'una eivilitzaeid pie acune:,ca o que es rotroha. Otalt aplaudir/mía Is.1
1 afial'. no its salameht rs t)i.t1InusitAquellas naeiens, eatmeees ale
de ROssi i, algunas de les quals des rle
Pare el Gran havien perdut l'as es.
crit, tornen ara a la llur independens
cia i la tasca primera dala tomes
es,erertr Uníde prafessie
s-limítate nseienals, recrnar,t le perla
prapia. fino i tot algunas Cegadas per
v a gh%ria i

precediments de, laboratori.
r!-

1111;ra

▪
LA p ugiefe..

HSPINTS
FUTBOL

Parid internacional leen!
•ÉL STOCKS LADIES S. C. BAT EL
F. C. SPORTIVES, PER 3 A O
: Ahir se celebra el primer deis par•
femenins que a beuefiei de la
:Cooperativa de Cases Barates &hacia
d'efectuar al eamp vell del Barcelona.
Nosaltres ens hadern imaginat veure
en els esmentsts equips, per la llar
qualitat de cese, que desmereixeria per
complet de la. nostra afieiú, per tal cala
ja Ye-socostumat sts les limites de seas:tejó, però- tense que la nostra truaginaeió fas fallida del ,tet. heut pogut
veure i admirar un han 30c. especials
in put en l'equits zene bentost
se li pot observar una mareada cuperioritat al francés.
En la primera part les angleses
sepulten un esplodid joe. obra de Na
Redford, d'una bonica passada de Na
Wagg.
La resta de gols foren entrats al
aegon temps i per la mateixa. Na Redford. que as distingf notablement
les altres: e! primer ion el resultat
d'una boua combinacid de l'ala dreta.
passant la bala Na Wagg a Na Babas
i aquesta a Na Redford. la igual es
cuida d'introduir-la a la sarsa ; el sogas l'obtenen les angleses tirant una
falta grey , de la 'i gual se'n (Mida Na
Redford.
A les franceses els mancó enhesid;
. no obstant. gairebd podem asSegurar
que en el partit d'arni es rehabilitaran
i podrem admirar mEs bon partit, encara, que el d'abir.
Els equips eren integrats per:
'Stocks Jadies-S.. C.: S. Spooner, F.
,Gooper, L..Catvoll. A. Derricott, D.
ooper, F. Britger, Wagg. Balas. Red-

la Martí i marcant el quart gol per

.

al Barcelona i -,rdespres.ed'un ine .11(1riesite }me itinlitities n'aria ;N'Ara/1/1bn.•
Pa t'ate - 121 fi del partit.- .

j

ESPANTOL, 1.—
.SANS O
Al earan ele Saus es jugui aquestpartit, en Luis d'un bon nombre de paA_ la primera_ pita hem riet nn
joe per part l'Espanyol, el qual ha
atacat amb mes constausia que la Unid.
17i n an tn e t em p s s'aeonsegtel l'arde gol
de la tarda, essent-ne l'autor En Causales, d'una passada
(anals.
, El segon temps ha canviat per complet la visual de l'eneoutre ; -el Sano

Els Espectacles
amizzermantazazwanimuuminnitinniiimimmoinit
•
La super-joia de la UNIVERSAL A

ESPOSES FRIVOLESi•
111

.• 13,ARUELONA BAT EL JUPITER PER 4 A 2.
Ambup Die a vessar tingué lloe
abir aquest encontre, que havia despertat un grast iniqrqs; _
;. Sota l'arbitrat g e de N'AraMintrA
s jlóitel 'Ottnite: 115ars. Calvdi*Reylle'rmbert, Callreó, (',umbau
Gil, Martínez-Se-2i, Ventura.

Sotillos

Gimeno.
lél Barcelona: Plattko. Coma, Cartilla, Torralba, Sanao, Blanco. rin'a. :Martí, Samitier, Aleitntara i SagiBarba.
Comença el partit amb un atac
lischn del Barcelona, notant manca de
P reciaid -en el rennt. De dos escapades que feren els jupiteristes marearen
Os dos gola; el primer fou fet per Ea
YeAt o -rd, aprofitant una bardes passada de Gil. Al poc temps Sarnitier acolo
cegueis l'empat, de resultes d'una córner .que tira Viera. EI seg,on gol del'
änpiter el fea En Sotillos, a conseqiiéneia d'una fallada de Torralba, arabant aquesta par. t_anib cl resultat
2-ei -1 a. favordel..Vapiter.
A la segoua part continua l'atar blatt
gratia. El cenos gol del Bareelona
En- Santitier aprofitant una falsa
't-tr•lirla
--El flItIteiX Samitier marea el tercer
aPrafits¿at un centre d'Ah:Antara.
•
Atar jupiterista davant la porta de
Plattlio, que Coma es cuida frallouyar
el perill; escapada ;dan-grana i ast
d'Al antara, que ta al pal, rematant-

gant Saló KURSAAL

_

Exilt•verital. espdiitani de
LES MANDOS
ami/ el srui difieil 1 verillós
tt Tourbillon" de le mort

ano%

so/s
velero-no pot fer-se un una idea
del Sell bellte 1 original trebell.
Segueixen obienint grans &si/si els

VAINES

Les 4 Uessems, Fred Silvester i
Cia.,. igs gainnasles riles ponis del
film: Yarnarnoto i Kayeschy, jopoilesos; Les 4 Maryland; C Fontanaa; Chassino; The Strekay; Tire
Arques, et,. entrad,- ronnqnrs p nns
ramosos elessins parudistes t
eals Germana Ferrosa, Navas i
Gerome, Silva i Kodak

,

1 Sessions d'Art
i.' Alerce Nicolau
Prirneii}'. tie- tät;;, .i- ,clirector,
- kblik grAtiiiii
nuarts..de :cine_ Nit, h-ires
quarl si:dé '6tif:iitits4...ee• sant dean1ret3::ekektre zatfes
: dp Pera n'e% . ii-eiMe ,Gtiarle'..s
-: Mi3r6-, 4 rtuliico-gi e '..1- .l ' 14a r

!que!,

Dissabte Isit, i diumenge,
tarda i nif.
GELOSIA

t+44414-044+444+44+44.44+4

GRAN CINEMA DE MODA

quarls ilirio:
I. LA CASA DE SOCORRO
lj LA PATRIA CHICA
ni. TOREAR POR LO FINO
IV. Fi de testa musical
a caen, dels eininents tentirs Vicens Palop, Rafael Ser/chi. i Cajeta Pehalver, 1 lelo c oil- brats herí
tuno J. Font i Blei Lledó
:tal, a dOS (Mari!, de den:
I, EL CHIQUILLO
I/. TOREAR POR LO FINO
441-.—LA-PATII4A CH4CA
IV. FI de festa musical

- Avill,-diumenge. ar da i nil • exili
rien -.bleidsnovpAru
Migues dels doctors l'hornalla i
lianniann.
L'ALCOHOL RELACIONAT Afea LA
SEXUALITAT, LA CRIMINALITAT I
EL VENERI 1 MANERA DE
GUARIR-LO
patrortnaries pe; peesident de la
'Republica Austriaca
Próximanont debut de la estepansila tic. VUdieVII I grans lispertaeles
SANTPERE - BERGES

pels, mateixos artistvs de la tarda.

04+44+4•0+0•044444-ede+4+4+

Excelsior
M'in. Matinal d'inize ti ti ti
8 i 9 La reina dels gitanos, El
número 813, Harold policia, Nicomedes jardiner, El gat de la
mala sort. Nil, Signoret Fanny

Lear,

Teatres Triomf i Marina

urania pairiälic en tres ;teles i en vers. del tigorós
poeta Francesc Garata
. que s'estrellarit
11 1. 1111iiii .i 1511111mm -11 1 -

e

444444444444444+4414444+
.1vu l diiimenge.
t i , larda. .a les

dr l'orne de setembre al teatro Victbria, sera
publicat

Tm Bou 315. Esdeveni-

L'ESCENA CATALANA
;tic sor(
1»01eiN
ha Valdrit 10 renl tui. Atlministraei,3, Tapineria, 1.

ment de
1,, gr;indinsa 1. -..1ertt en 4 actes
Carmen. Protagonista. la emiIlent contralto Elena Fons i el
colo,,n1 lenor Vicens Sempere

nu5444>ree,O4W

1 LA RABASSADA

X

i

Hotel -..- Restaurant -- Atracciona
still acetre , alnind. PrOgranla en- *
clsador. Temperatura ()enea:8a.
I Ilabileetons Gran confort per a fa1 milies. Servei permarient d'autocars

Gran Cinema Bohèmia

lene,

sió

dos

LA REINA DELS GITANOS
1 i est p2na tte l'ittleressatit
film
L'INSTINT MATERN
1I+41.44-6-14.1•444-44-eisesleie-e4,444-s

terminis. Pianos estrangers

de matricula de

Pedró

Walkyria
diumenge. sessId matinal de
11 a I. AVentUree de RObinson,
1X 1 N elsisoin, L'esposa moda':
La casa de dispeses; Combat de
boxa; Sky contra Alilles.----- Tarda.
El blanc vIvent.—NII, La filla del
masover. — DenA. dllbm.s, No colla
d'amor; El venJador.
Mut,

DOLOR
extern
Laboratori M O RATÖ

Medien en! chis

PALAU TORDERA
INIIIMMINW112111131113111111•13B

8 in. a 9 n.

1E1111111
PELAYO, 58- Te:ef, 3303

Vidrteres •d'art 1 Estilan:os al foe sobre viari' 1 cristal/ m -ti g res i
tlis pisas 1 corbats : Baldoses, balesetes, gravats, bisel:os i miealis
Ctsanitva, 32, ont,, Corte- SePniveda
BARCELONA
TELEYON 5.1S;Si :A

EL CARBURADOR
EApanyol de socarre]
i, a .11 -13, millor que els
estrangers, té dret a dir.

Monumental -

Calma i a Pacte
cura tota Mena de

7, 8 i 9 de l a O. Hores

"IRZ"

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant. Aunttini.
i ti i,
Tigre, 27
Avui, diumeng(i , tarda i ull.
grans Milis de socielat per la
renomenada banda Venus Sport,
que lan cm-Triad:unen, dirigeix
Ir l mesh . ° En Donn, itee POI1Slt,
QS1ti onant-se els ballables segilerd S:

Fox-trot "Pecado de amor"
Pericon "Saturno"
Ono Step "Font damals"

IRIS
EI

PARK

ball mes cómodo i

S E flY0

renlile3seve.5mitgesdese
cH

çetteee.P

Resíi tt55[3.1 5 vESTO5DECOLOR,DP
LLAHA,SMAICOlawCASA iLLb (0,,SE5VA
or,T=7.4?, Innern-417.
1.5\ml a lates 1(2s droearkr
0,4 o cts. puslittes..,

AUTOMOBILS
11111111 11111111

1

11111111111W

CAMIONS

OPEL
Agents:
"Unión Comercial Española, S. A.—Rambla de Santa
SACnica, 7, primer.—Garatge, 8ruch068?, :

vos:
La ignorancia, la indiferéncia i ranobis me, fan
d'Espa'nya una nació

d'esclaus.•
FABRICA A

VALLADOLI D
78

1••n•n•nn•••

Valii•MIIMMilnM.M.3111b

LA PUDA DE BANYOLES

OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Lea Seves nigttus dutiS/1/11diXed UIt tinas 1.11)e a Europa. Per
als herpética, escrofulosos, pretuberculosos, artritics, catarrosos t avaribsics no tenen rival, essent, ea aquest últim sentit,
substantives do les d'Archena.

Nosaltres el venern

PREU A PARIS

9.550

a les

REORER.
TUBA. Sopars a Pes.
el 111mb
terriasiiit Es.
inerat servei "[miaus
verdura Esnecialitil/
ea bannuots
hoxa, AL/S
contra 31,1I/G0

6+,:•4444+4.44++4+*+++.4-^

EI LMARIOL

Ar

Anglès
Francès
Alemany

PISTA DE GEL

L'INSTINT MATERN
i la segona i ültiniit jornada
de El rei deis trinxeraires.

1

1DEMA

GRAN SALO DE MODA

1s11:, diumenge larda i nil, 4
Estrena del grandins film

HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIÓ

Carrer de Santa Anna, 4.
(Peop Rambla)
1)+8.4.1.0.044-veelKvIreve+>0444...-.

PROGRAMES StiLECTES

,,ee*eeelhee,+#4«p}e+.41,44,

PIANOS, AUTOPIANOS,

PARC
Avui_ tarda , tioneert
per la Renda-de

Palace Cine

!

5 HORES

CASA CASELLAS

RIG9LT I 13IllißENFI

PARC DE MODA
Aviti_ larda: sardon,:,
pite/1111,1.11 s . Tarda u nit.
ENVELAT MONUMENTAL
Grans halls. Allnallidbus de, do la
plav,a nl Latalunya. al "I'nr,", Park
- D'anules Illts a la maitu:uta

Estrena de frs 8 i 9 ,jorna

+e e.

t tot timbal! de /aboratorl. ES reI ine t a les .

-6204 G.

TURO
PARK

Avui, dittmeiii
rtget .in g iran ses

1

AFICIOPi ATS A LA FOTOGRAFIA
Revela , de plaCirleS t petlietiles

, CLASICO

di

la (mica ae lessepo (Josepets), del [madi:, per imana. Te-

DIVERSOS ---

43

F. C, BARCELONA

Vendes a

+44444+4.1lee-tme-yee44+44-94.4

`~e÷~4.444-044444e84,6

(1111SHIGH fliEll{S

1

Hotel Restaurant Verserlles
Obert des de les cine
del mau a mina nit
,, rivei de cohen 1 a la carta
Coberta de rSo pta. endevant
liabliations per a temporades a
fireu s erOnOrnICS
Algna de: Mas Gulndsau
Caml especial per a autornobt/3
Telefon 7 H
Fropletarlt Juan CO I.C10 Vantle
VEIISA/LLES)

644444444+1144444+41.84+eird

.

s„,..›..14,-..s.--4,......4-...

s'inauguraran
les classes de

iN;1.7i: n so n-b joi; ìi 8:
La reina dels gitanos, fi i 7; La
bella jugadora, El delator.

4+.44.44444444

Claris,

Preus: Llotges, 15 pessetes; Tribunes, 3 'peasdles;
Preferimeia, 150 pesSetes:
Goals, 1 pesseta; General, 1
pesseta.

LES PLANES

m44+e+.14.$4444+144-344,4444.1 i.
Gran Teatre Comtal i

PELS NUS1 RES FILLS

.4¢...• ••• -•... ^--

I

•44444.444444444-4-4404.9..ffl

4444-4.54-4444+
•

FVMAR

aplaudida Danda-Orquestra."El
Delirio Musical".

0s,1Pveninwnt,

RESTAURANTS
/

PAPER DE

BALL

des de

Nou

TEATRE CATALA

•

per la sempre ovacionada i

e.

Av ni, diumenge, programa totaimont diferent al Ilaltir, gran matinal de 11 a 1: tarda, seSsin
nma: L'escarabat sagrat; El quia. .4
dia 066, por Totn Modo,: L'assequranca de vida, i quinice.—Nit estrena del Programa Murta, L'espectre
del reputad, bien°, per Enid liennel.
Irrte de gran nrontamilies. Eta tres mosque
Lora, I rr Douglas Fatrbanks Ares •
, p cualles Antes, com no s'ha proJeetal &i cap altre cinema).

-

-ele gran

entre ello. Vacances de Meciste i Flor de (oc, mil lita desiljaf, artista Frank Mayo.

Saló Catalunya

±

Diana-Argentina

do,

Tclit ftill I 37 1 A.
diumenge, preerania
Ti rda, esiiiena del 6
gran
episodis
La reina dels gitai7
nos i Nicomedes can-librar, riarni o R ciC gran broma: Directe de
Paris, SellSat-tiottal drunto interpretai„ per 1;1 bella. artisda..Clara
Kimball; El delator, cOmica
(n i es parls: La bella jugadora,
enlació de la gran ;utist u Gra( Darmont; Chantilly, variaI at s U. tOt es)rene$. pro-

grama

.-.444-044+11.44,44-414444-e-14+4„,

•

Telèfon. 1079. S. P.

-

saInclabie d'aquesfit ciutat. Avui,
diutsìcn g u,

Cinema Princesa

TEATRE COMIC

Avni diumenge, g ran, fulutintt•
Comiat de te cornean ya. Tarda, a

re.e+eefeseiee+eeeseeeteet
eeeeeet.44.044+~~
&an Teatre Eennyof
. DAHRER

-- a tes 4 de la tarda

Corts Catalanes, 722

_ \ \III, clittnien, taiidea:.¡Itis

Gran companyta ilrtca de sarsuela.
opereta i retostes. dirigida pel
— primer actor Enric Baut —

/

Dense, larda, a dos quarts de cine,
matutee 0 . 0111 a!. — MI. a tos den.
Tots els dffluns, dijims i diese/Res,
matinées.
InJous vinent. 3 grana debuts, 3.
Lee 4 Barrellas; ets formitiablet
Robbins, 1(1 irles Cinmies, i /a gra .i
i Rumie Les 7 Titto Riffi, saltailor.s.
_Es de.SpetAia a como/a:torta.

CAMP DE LES COXIS

Nleiges 1111 C T 11

99
Fes
"Secietat de
sa teva 11711ael'
aquesta Ilet fresca i riquíssima farà que els teus , fills disfrutin
de - plena salut i robustesa.
. 12.1s biberons que amb la llet LACTA . , fresea,...pura i
es prepara també per les criatures de pit, han- fet inneces-sries les (lides a Barcelona i altres poblacions com Badalona,
Terrassa,, Reus, etc., on s'envia.tamté .aquestall-et

44,44444-64.44.e.44)÷44444+9 i
Teatre Barcelona

454.4.4-944+49+4.4.4444444444H

60 Pollastus Median 60

F,C• TERRASSA 1

Es ben. be Vet el que prenen?

Demä, elinuns, tarda, El niño judio. Nit, El barberillo
de Lavapids: •

Lohengrin, pel gran tenor An-

diumenge. tarda, a les (pitare,

contra

Preñen riet?

'
tarda
a dos qiierVedgNit
a uyg---ztem:'.,
3-15 a in
siva 1101 inestre
EL. BARBERILLO DE LA-

•

toni Saludas, Entina Viñas t pm»
deferi'mcia a l'empresa s'enearregarii del pa-per • d'Ortrucla la
eminent Elena Fons, secundant-la Joan Valls .J. Ros, R,
Sial aller, 30 eboristes. considerable augment d'orquestra, rica sastreria, decorat
assaigs.—Dimarts, Otelo.

i nit, a les den, programes extraordinaria, rOmpostos de les mes
sensactottais atraccions.

ststsaetonat

Tens

,

grandiosa Opera de Wagner

CINC EQUESTRE
Oran compant-ia internacional ecosbatica. eqUestre. cAndra 1 musical. Director; Mr. Ventura Causas.

creador

•

tressa Pinnies. Coties, cavalls
en escena Nit a les 9'30,
colossal representació de la

TEATRE NOVETATS

•

EliA)ORADO

Gran codyieyta dáki_r_Suela

de VON STROHEIM, s'estrenarà el dia 15 a l'ele-

—TEATRES--

enibe,n-Retaatilt, it. Ribac, S. CotBroquemond, Genty, Pnisois. Hueso,
ldonive.

..4444444+.4.4.."..+644'

LA FI-ANIA

il l1111•IEE11111111111111111•111111111111111•11•MMIIIIMIE11111111111111/111ERVINIE
i • Ilicard Fuste, Fionti, Pura • aboada, Oviedo, Serretti,
Calvo, chors, ros de ball. Mes-

:4iotrd, Slainer. E. Bridger.
.."*Sportirks F. C.: -s. Gruelle,' S. La-

EUROPA-REITS ESPORTII:
lineada del Reus Deportiu baria
'de.Cpertat torça interés, pel qual mullo
ercarap dels <amojona es veie l'orca
csitacorregut.
, .I.Turopa, que presentà anequip
frllAte. no ens convence en la lluita, inleressant-nos force el joc del Reus, per
sera fe i entusiasme que posareu en
• Iluita.
renultat defiultiu fou un empat
'R.-tres golS.---e

s'acreix, dominant el contrincant, endurint-se, perd, marcadament el- jog,
as l'extremAllaveri-tai'de retirar' lega,
mal En SherlSa.'
Res priotie no s'aconsegui en la
degeneracid jac¡:•pilis arriba el final i el marcador es coi:servil a un g>ol
favorable a l'Espanyol.
Esmentarem, pel sett bon jaro, de
l'Esa:U:ya Saprisa, Sanahuja, GonZAleo, Trabar- i el porter, i pel Sans
Oliveres, Feliu, Rini i la rutila defensiva.
be al priL'arbitre, senyor
mer temps, perd poc enérgic al scgou.

Dj9gt...p.g.e..9...oz,Sotembtetts

a

francs

8.595

francs
completament equipat

L'AUTOMÓBIL MÉS ECONÓMIC DE COST . I ENTRETENIMENT

• Agent: AUTOLOCOMOCIO,
•

S.

A,— Ra m b l a d e

Catalunya i

90, -- Telefon 422

—

FUNDA? L'ANY 1871
BatsiIlerat 1‘ . nEerwanea o g rial. collercia•
da i IlitIrr) Gestid de matrtoula. prime.
ría. Gomero. r ;it•ren. Interno.

XX3M2Z.31:4

CONSELL De CENT, Alti)
ROGER DE LUMIA,' 49
DIRECTOR: Limenciat itt ?Notar

LA PcriniciTAT,

se.remnro

,

Obséqui del dilluns dia 1

CASP, 17 19

GRANS
va AG KTZEIVIS

5 metres cotó (Cotó sense , os) per 5e50-ptes..

(davant del Teatre)

FABRICACIO PROPIA

ENGItOS I

DETALL

lo

144

59

99

.9

Gran STOC de Mantes de llana tarades 1 bones, a preus molt reduïts
Liquidació de 500 Edredons, miraguano i , ploma procedents de la temporada . pnssad-.
Tots els dissabtes obsequi d'artistics g:obu3 als nens
.."

Els dijous venda de retalls, restes dels nostres tallers
menewasimeseenemeemminaneezzarizezziemestizieszerienewee

mzeziweBoc

MAQUINARIA FRIGORIFICA
A

1

N

III il n

I.
e
PER A FABRIQUES DE
e
i CAMBRES FRIGORIFIQUES aa n lomi eo
ESCHER WYSS Y C. :

ZURICH

• HOTELS - RESTAURANTS - BARS .
CARNISSERIES - TOCINERIES - LLE•
• TERIES - FABRIQUES DE X0CoLATS

MAXIMUM DE PRODUCCIO
FRICORIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA

•

AUTOFR1GOR "
" AQ ''''''
A LA

1°"1-

....... . ........

"NAVIGAZIONE,GENgtLEE:,ITALIANA”

e1

Vapor Duca d'Aosta, el 13_de-setembre

ti

Pssa. Maffalda, 21
19
Duca degli Abruzzi 29
t,
Vapor GIULI9 CESARE el 19 d'octubre

CATALA.NA
.111.111.11n-•••

ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSE9
Ccmtra la Pèrdua de Llerruers Riscos Locatiu de Recursos i de Paralització de • treball a cau. sa d'incendi
Fundada en 186::
INSCRITA AL itErtis-rau, DEL MINISTERI DE FOMENT
Domiciliada a BARCELONA - Rambla de Catalunya, 15 i Corts Catalanes, 62‘,
Capital subscrit: Pessetes 5,000.000-Ca pi t a l desemborsat: Pessetes 2,000.000.—Reserva Estatutaria: Pessetes 1,000.000

• Cap a Centre América i Sud Pacífic •
Vapor BOLO GNA ([oreu) el 23 de setembre
Vapor

Sinistres
indenniczats

Primes

1872
1882
1892
1902
1912
1922

261.105'57
-129.1818G
884.12047
1.800.5.33.80
2:812.598'35
1!5.2t32.328 -J7
Autnrilzi-it

.
i

Reserva de riscos en cure

1.161.79861.
8.6(31.553'88
Ja

lte,crves estatutitria i per a
eventualitats

nen bitllets de ferrocarril, i informen a mplament sobre
viatges a

"CHIC

de Banque pour l'Etranger et les Colontes

et

SIMPLICITE"
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' Amb higiene 1 precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra masiuresa.Combat itz l'obesitat pel régim
1 l'zxercíci, eslzarrcu Ics arruer cs amb massatjes locals;
pero sobre tot, eviteu els cabells blancs o grissemts, primer senyal dc la vostca decadencia.
Veieu amb quína atenta vigilanria els hoirtes 1 dones
rivals vostres, conipeliors vostres, miren els vostres C4
bells, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada dia sentireu a
dir: -- lías vist a fulano? Es fa vell: ja te cabells blancs.
En quant a les dones, mis observadores, mes coquetes,
mis presumides, la situació és pitjor: Doncs a defensar-se, a' resistir! Fora 'Is tells blanca!
Al primer cba1I blanc doneu-yos uva tintura de
Aigua d'Holline, la tintura prozressiva 1 científica per
excelencia. Ningú se n'aclonara, ni 'Is vostres íntímS, perque '1s vostres cabells agafaran llur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us farà picor, ni os surtfranzrans, ni us Lazan neuralules, ni
teniu que temer per la vostra salut.
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GRANS EXISTENCIES'
PREUS BARAT1SSIMS
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es un tónic del caben que dsturara la seva caiguda, ;ara
avencar el seu creixement, li CiOn5r3 finor 1 suavitat . Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta 'oció, les senyor
res poden procedir al pentinat, cisat o ondulat.
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De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les fArmácies
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AIGUA d'HORLINE (tintura progress iv a per als cabells
blancs): 6 - DEPILATORI (atrio I 'flor enslu): 6. - POLVOS (molt
adherents): 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. - AIGUA
5. - BATHOL
DENTÍFRICA (en COmpeirnits etervescents):
MONTRY (sals minerals per, a banys de peus): 350- SANIBEI.
350.
(comprimitS al bay•rhurn, per a regenerar el cabell):
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Tot aquest mes es liquida un Stok
de calçat per a home a 18 4 50 pessetes i per a sen y ora a 6 4 75 Ptes.
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Tcla mena d'operaciom

100 models i un patró retallat, per 1'50 pessetes
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Revista de modes de París, amb traducció caa diana

d'.A..s5eguranc0s en 2i3 de juny de 1923.

CALÇATS

GENERALE
SOCIETE
-

Sant Sebastiä: Oquendo. - PamMona: Le.
-Les ofic-ines . de Barcelona, Madrid i Sant Sebastiä, ve-

55.020'13
291.13758
G11.8101
809.18786
1.36:119137
2.000.00000

83.53196
146.275'85
294.70782
5315119G
937.33211
3.955.112'6,5

128.281'01
125.322'82
310.88'1'28
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SICANK ellTifi el 25 d'octubre

Per a informes dirigiu-vos a ITALIA-AMERICA
Barcelona: Rifa. Sta. Mònica, 1 i 3. - Madrid: Alcalà, 47.

SItuació 1 desenrotllament de la Gompanyia
Anys
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gol'
des:
hormigueos,ruhihita
de
tacto.
o:clos,
biz'os de
dos (desmayos:, modorra, ganos [recuentes de
dormir, adrdidie de la memoria, irrItabeidad de
carácter, congnetiones, hemorragias, ,C2fiCCS,
dolores'en la - espalda, debilidad. etc., cksapart.
cen con rapide::. usando Esel. Es recomendado
por eminenciaS tardicas de varios paises; suprime
el peligro de se; n rictima de una muerte repentina.
no periudica nutiza por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan e
las primeras dosis . conlinuando la MTiOria hasta el
total reStablecitnierno'y lográndose con el mismo
una existencia larra : cr^ una salud enridlable.
- VENTA: .Sega12.;.i.a. flors. 14, Barcelona.
y principales farmacias de España, Portugal y
Aintricas.
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EARCELONA: GIRONA, 112

Angina de peale. Vejez prematura y
demás coternleüldei. originzdas pon la » .5 .. erioeseleroaid e alpert•.on
Se enran de 1,11 modo p y leLla y radical y si
' evitan poecompleto tomando
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Ei qdilograms mensuals
Irellgrentnible a deanodrita I malalta de l'aperen digestiu, tuberculoso.), endoses pel trebell, disgustos, etc.
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Espléndida exhibició de mobiliari modern presentat per les
cases més importants de Barcelona, d'Espanya i de l'Estranger
Exhibició única dels tapissos més notables de la Casa Reial i
del Cabilde Catedral de Tarragona. Presentació de les més valuoses col.leccions de mobles antics del patrimoni artístic espanyol: arques, "bargueños", taules reconeres, cadiram, pintures,
miralls, porcellanes, cristalls, canelobres i lämpares.
Instal.lacions de la Secció Retrospectiva .d'habitacions completes, dels segles del XIII al XIX.—Presentacions de maniquís vivents, guarnits amb magnífics vestits de l'època, que donaran a
aquelles habitacions l'aspecte més fidel de la realitat,
Exhibicions tècniques amb presentació deis mètodes i procediments establerts en la indústria del moble.
Biblioteca composta de més de 6,000 volums, a la disposició
del públic, per a l'estudi de tot quant fa referencia a la indústria del moble i l'art decoratiu.

Grans festes d'art. - Inauguració del gran teatre Grec, primer
a Espanya, pel gran Borràs, eiqual, en unió de la Companyia "Teatro Català Romea", represe ntarä la tragedia 'Edil) Ref. - En
hotor a Barcelona, la Companyi a de la

COMEDIE FRANÇAISE
de París
amb el gran Sylvain dirigint-la, vindrà expressament a representar a la
EXPOSICIO DE BARCELONA
una de les més notables obres del seu repertori clàssic.
Grans concerts per la
BANDA REPUBLICANA DE PARIS
i la
REIAL • D'ALABARDERS DE MADRID
i la
MUNICIPAL DE BARCELONA
Concurs de taules adornades

Presentació de vint-i-cinc vivendes humils, demostratives
Filarmónica relació que cap establir entre l'art, el gu.-it i el confort, malgrat el seu medie cost.
Interessantíssima instal.lacióde la Companyia Transatlàntica:
un gran transport marítim a l'interior d'un Palau. - Camarots,
Menjador. - Fumoir. - Jardí d'hivern. - Sorprenent realitat.

Exhibició de mobles joguina
Gran concurs de crisantems, oue adornaran les installeions
Concerts per la
Simfònica, Orquestra Pau Casal s i els Orfeons de Catalunya
Més de 10,000 executants
Grans festivals populars als jardins de l'Exposició

.Sumptuosa presentació de la indústria francesa en una de les
sales del gran Palau Industrial: Gobelins. - Installació de la gran
fabrica nacional de Sévres. - Riq uíssima col.lecció de mobles artístics Lluís XIV i XVI. - Guardamobles de l'Estat francés.

Abonaments amb dret a assistir a tan magnifiques festes 2pessetës

Menor."
ownliMIA

Gran ball de gala de beneficencia
Jocs :infantils, ara obsequis ì atraccions
Sardanes, cobles, rondalles

De venda a tots els establiments principals de Barcelona

