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conjunt

regionals

que

existeixen

a la

ara sembla que

tingui punt

a

fer-se

perdonar el

migrat

regio-

nalisme dels seus nous inspiradors i a demostrar que és espanyolista per damunt de tot.. Dones el "Brusi" trbba que la
funclació del "Casal Catalä" de Madrid és una nota simnätica...

ner a Espanya.. Per. què.? "Perquè - diu - és el reaultat dels
corrents d'harrnonia que s'han anat formant entre el centre. i
• ',sala
a a t" . A se
-ur,a de les regionS de rnés característica personeirt•
ate no és una sucuaSal p-olítica del catalanisme militant, i tioba
que els catalans del "Casal Cataiä" s.-5n aquells que ea troben.
moit be dins Espanya.
No sabem quins són aquests nous corrents d'harmonia da
que parla el "Brusi". En els darrers temps més aviat hi ha
hagut corrents contraria. Els catalana que resideixen a Madrid
han d'estar dins la çonvivencia social del poble macIrilenY. 15-eret
no hi ha cap necessitat que abdiquin de llur fesomia•nacionari
imposin com a previa condició als socis del "Casal Cata-ä" un

. espanyolisme obligatm-i que estä en desocord amb l'actual estat
cresr,itrit de Catalunya i amb l'iiic-al rrt.',rim que. avui alvania
s
isaielarnent en la consciencia del nostre poble..
.- - ' - - Es catalans de geogredia, quan nó passen d'oixb, sóri no
ps germans, sin() més aviat uns parents Punyans
.a a . d'aauelle
ea',3ittn,-• Que ho són també pes l'äi-lima.
'
E'
, s nacionalistas
..
hataran
. üpassar per clavant del "Casal Catalis" cle Madricl guaitant-lo
eora un rebrot anacrimic del vell regionalismo humil, pintoresc i
gearitlic, que a Catalunya és, ja fa anys, una CDS2 mort, i
enterrada.
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COSTUlf S POC RESPECTrOSOS

re, ••
e,,I1,.

:ts de l'emperádriu Eugenia
, rsser venuts a l'encant en
,:abliments'més coneguts de
Les robe3, les sabates, les
s pella eis flacos i les plo1-,értanguercu a la muller de
'II, considerada la dona més
i seu aimps, slan dispersat
a raure a les mans d'una
,- lleccionistes llaminers i de

rei:- .

:•irtistes enternits-si és que

1.c.r.:.',

Plisa
as .
2ta-r- ta--",::-.

en,:.,. ha bonapartistes.
s.
,n s.,m, le:xovar de 1.D.P,r.a•:•
ha
venut aun l'encant.
estat 1,onten
E,.
angiesas
detailat
r; e les principal:, peces que

.. i s'arrisquen a kr constar

is
-1
C,,
It, •:•
li'':

,aterials i colors dcls ves•:,Iment "seer:tcd Cl/(12 and
:locie.rn taste". La qual cosa,
, precari coneixernent cle Vanm'enganya, ens dóna ente-1 gust dels Rüstrds modis.,t més exigent i afittat que
• l'arly 1870.

Tz.--

. I,,
. pcgut lkgir que algunes
.. es mes esp_endides, que
i'''''s'',a imperials espatlles d'Eu-

ii•a,,

Montijo, estan arnades i
as - deslluides. En conjunt, la
•-inseca d'aquestes reliquies
Yak,•-.r gaire estimada. El que
le !l'hl &mal és un efecte de la sur,n -:
gestas' que exerceix darnuut nostre
4uri,ola hisibrica i novellesza ye
wiltà llur mestressa.
as io,,,,da de vende, eestits i para_

nrstits de casa, va esdevenint geneni r•n.re
n
'.a. gent
de gran categcwia.
A'-is els herens de la "divina Sa-

, tali7 han yenut al més dient un loé-

de létt d'objectes. de mobles i de robes que pertangueren a la trAgica de

- imr

Tothom escriu correctament

1es formes r.zotem:ques del subjuntiu:
no hi ha por que riints'ú escrigui freni en 11:-,c de prengui o cloi en lloc de
cl,qui. Perä, en el present mateix,
no és rar de trobar prenc,m o cloent
usats en llbc dc pre ligue ni i clogue ni.
Aixä prové del fet que les &es. primeres persones del plural del present
de subjuntM Són id¿Mt.:ques a les corn...3pwierits
de'. . p.- esent d',•..d.u.....m
''-,'• en
.
la ;truntnsa majoria dels verbs. (Velen
que hi ancu, Quan hi ancrin; Ilavors,
en
aquells
verbs ena qué
aquelles
difereixen
cragaests
causa
d..taia c.
Irfe-

ré:tcia en els radicals (velaritzat en
aquelles: prengucu; pm ea aquestes:
prcneu), la n•cnt tencl-:x a usar ics
formes de l'indicatiu en !loe de le a
del subjuntiu (prencin en lloc de

',miguen!).
Quan anem a t/.5ár una priffiera o
,o,
l , • l, sl• vas pa, , p ma
,. , , e„-r.-:
_o.,1 a o,
rem a veme qtuna forma revestirla

el verb . si en lloc d'estar en plural
estigués en singular, ens sera facil de

determinar ea cada cas la forma del
plural que ens cal emprar.
Eis v,.„Ii„, ap,,,,,,...„ ei p.a„,..¡,,s,
la torma
apreneu és correcte, puix
que si canviéssim Vosaltres (plural)
„ r) cl.Irtem
'
Tu aprens
n _ Tu (s:no-ula
-- franees.
• - ha
--• ambduts
'
proposicions
el
el verh es1:5 en indicatiu.
En Voten. que vosaltres apreneu ' el
franci,s, !a forma aprcucu és j'Icorrecta, pulx que si canvIéssim Vosaltres (plural) per Tu (singular). diriern Valen que tu aprenglüS ei franas. Si el verb estä en subjuntiu en
aquesta proposició, ha d'estar tatnbé

subjuntia

,,

en

'

°P"n°1"

,1 la
_,..ven
. d'. or. E.,1- rearflr:S0r5 del mar-

es Robert de 15..lontesquieu, literat i
nele de Celia nissaga. també han cuital a treure prof:t dels seus llibres,
manuscrits i epistolaris...
Aixi) sera
• molt chic per:, als pelas
legesos ens fa. ' un ' cert malestar.
Creie nt que desdiu una:mies del reslacte ci„ cal guardar a un difunt de
la. :fat,,T
-ida, aqueu. costum de preci3112•r:le a sendre en pública subhasta,
' a so de tabals, les robes que dula
ä sobre
fa quatre dies. Nosaltres mds

avist

ces inclinem a fer un piadós

reptirtime ni entre p.--r-YUIS,3 66q5•.14:
''•:'
dtti

en aquella, en la qual,
ferma apreneu

r-.'. la,al' . ca l canviar la •
id inchcatiti) per-la forma aprengueu
(de subjuntin). Valen q;itc vosaltres

el fran"s'
P. Fabra

Es clar que si provkvern de fer un
encant amb els tenis,. les sabates, la
levita j el jaquet del difunt, en sortiriem amb les mans al cap. Els pe-

,,
tits buriles-,us h ein d''es.se r dis cre ts trr
lores.
.

Garles Soldevila
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lletres

deis centres

.

'''It,,,

Carnet de les

ta?ital d'Espanya. Resulta una manifestaeió de pällid reaionalee pinterese i geogräfic. En aquestes conclciona, un agru,arriest de catalans ve a ésser el mateix que un a•gruparnent
Saragonesos, o d'andalusos, o de murcians. El resionalisme
autèntic esbori.a, el sentit de la nacionalitat distinta. La geopila s'imposa 'per damunt de räninia.
El catalä geogräfic, si no ho es també per l'anima, no és
un catalä complet. La terra, la geografia, intervé poderosament
ea la formació dels pobles. Pecó la terca sola no fa l'heme. J'a
diu el Genesi que quan Déu creii del fang el primer horne, li
donä l'existència insuflant-li resperit. Els catalans de tersa, eis
catalans de fang, no poden presentsé-se com a catalans totals,
p2rqué els falte. l'esperit eme dóna la personalitat ais homes i eis
fa distints nacionalment dins l'ampla varietat de le:, - reces
del món.
El qui es vulgui convencer millor de les orientacions equimitades del "Casal Cataiä" en té prou amb llegir A commtorig
' - '.-- que la seva fundació ha suggerit al "Diario de Barcelona".
Aquesta fulla, en la seva nova etapa, resulta eneara Ménys
essencialment catalana que en la seva etapa anterior, perqué.
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' A Madrid s'ha fundat un Casal Cataras En principia ens
sembla bé que els catalans residents a Madrid, o a qhaisevol
altea població de fora de Catalunya, s'agrupin i s'organitzin.
Perb crelem que l'orientació que a la nova entitat madrilenya
ban donat els seus fundadors és equivocada. Han cornencat per
establir que la política quedi exclosa del "Casal". Heds aquí
se equívoc. Tal con; interpreten la política aquests SenyOrs,
s'eaclouen de fet el patriotisme nacional catalh, que per tots
els fills de Catalunya ha d'esser, no pas una branca política,
Sed' el tronc cornil de la catalanitat.
EI reglament, el discurs inaugural i els primers passos deis.
direetors del "Casal Ca.talä" de -Madrid, fan entrar aquesta -en-
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EL NOM DELS PEIXOS
.

MANE 1111 INICIATPIA

A Fempeu Fabra mateixos artistes occidentals
,
.
prescindeixen del valor estótie
"Una de- les coses eue inte- dei
UNA REVISIO DE LA POESIA
EL S FTS I LES IDEES
.
peix vivent. Nonnés 'la sen.siresseh •mes d'anima 1/ostra es
DE VERDAGUER
pintors
bitlitat
agudissima
dels
saber el norn d'allb que a cada
. Entre vis qui, malgrat les de- ! la constituci6 tespänyola, cilio.
. . IV
moment 'despeina la nostra extrem-o'rientals ha copSat i ha capcions satenes,
desconeix el fet de la nació ea,arnb versta.
compres siguen valor aistatic.
Unida que més caldria dir-ne ta/ana i es informada de l'espee
: : "*L'.4311t-I-L'AMAT" atenció. De vegades anant pel
1 entre els noms dels peixos, tossadecia, se gueixen
• •
•
• unttari.
•
• Aixf,
•
• no 11• va
rit,
pero.
món trobeu una flor que fa
en
creient
• L'aleiforia de• "L'Atnic i l'Amat"
j•E spanya gran, es de Ilei atri- pas del substanteu "Constitaí.
P assa entre els
. . el aue
molt boniC, Veieu Volar un oceli passa
que presid a la mística .ulliana, planava
noms
dele
ocells
i
deis
altres
o carMinae un insecte que us
.„
_.,. _
ció". sin6 de radiectiu "espahuir rds governs o a yo que va...• dels ma-damunt les "Flors del Calvart , de Jaanimales La Fantasia
conseqüencia cine cal
clia Verdaguer. Unes paraules de san conspletament.desconeguts, tiners Isi ha fet de tot. Troba- gament ne diuen I•el rógim cen- nyola".Ia
treure'n es ben clara, pese+ molt
R. Lull obren aquell "...libre de consols' , i sense saber com, d'una mane- set]. noms, d'un groteSc pujat, tralista", la hostilitat anti-cames •hrdua ,que tfarrencar ei
ra instintiva, pregunteu cene es
talana, potser avui únic aglutidel nostre poeta..Algunes de :es "Flors
altres pocassoltes„ sense sus ni nant del pobre espan,vol. Volar- nom d'una plaea•
diu
aquesta
flor?
b
com
es
diu
de Calvari", uns- quanta poemes de les
bree, perb hi trobareu d'on v-- destriar sota aquest respente
Pele catalans. en l'ordre na::
"Eucaristiquei" -i Unes a tres cornpo- aquest, ocell? I una vegada us
nen, que ne les podeu selacio- l'estat i la nació és una bella siena! la Constituciti espanvola
han (lit el nona sembla que ja
sicions pubEcades ea 'diversos votums
nar
I:IIIII1
caP
/nés
Paraulat
Paheu descobert una mica les inmanera de perdre el teruPs•
no ha fet &inó seguir l'esperit
són agrupades per Caries Riba. 1 al
raules
La variant més sorprenent. de
• . ,
anlenes d'el-mis
• ,
• i de misLmitats d'a quOla vida tan e.de la monarquia absoluta. Fou
damunt de totes d:es, el tito] de "L'Ater', d una gracia -nicant 1 re- la tendencia a culpar d'enernis- la Inonarquia espanyola qut
tranva
a
la
vostra.
"Aniat" du u u n altre cop la sugmic n.,• t.
,,,
acp,,olio
finada, corn si fnssin dirtade2 tat a
d'
En. sabevencé i tractit C0/1-1,pale do e,:on,_:
- "re•
., el
,
.. - nona.- Catalunva
,
... .
.
,
,- ,
gcst.va alenada d'aquell geni del nostre
--; el . no/
'' cat a I ana.• "II a-,
planta 0 d aquel] ocell, vosai- per ia N eu o una sirena astuta gins" espanyol. és la de veure'n questa la Na.clu
ctistianisme.
o
d
'una
ner
i
a
•
il
ta
e d de 1 a .
'
una
hiendo
pacifieado mis armas el
. aceentuaci ó sot a el sisteina
tres uo us en adoneu, pese tina
En aques les poesies Jacint VerdaJo
nue
m'esti
un
e
en
poble
_
constiluelonal. lis per M'ab 611.': Principado de Catalunya, toca-,
i altre, ja formen part del vos1 gucr ateny "la fase més aguda de l'exde .la costa em pordanesa que, damunt el coltega regionalista .ha a mi Soberania establecer
' i
- me o_
'
I tast . L • amor esdevé més fort.
I si el. t re, ce r•C1 a d• associacions
pel
meta
gust,
Ss
el
secó
més
hern visa emesa pel senyor Ya- Gobterno en el", deia Felip V
tellacions
talles -vostre•
,. es !enea dmtre
. poe,a
Fonade del Cor
, - ..,,,,.
, s,' ' de
-, ,•
' ,1 ' f.
cleiieat del rean, Vaig a la pesca Iles i Pujals, la Mi-dativa dr en el Deeret de, Nova Planta.;
: divi, JeSú3 havia ofert el sm cor-i la u'Iuens' i llns 'ne''s \Tosa" a-ec-d'aquestes Paraules misterio- 'substituir erren de la riostra La Constitució té aquell article,
tes. Saber el nom d'una cosa,
' „„a „s„. e, tes „g,„if
ses, plenes de Ilum i salabrir, i
el lloro de "plaea de la
simbol de r unitar-isme cepa-.
det Calvari. I el pa i el ,,i de l'Em..a.- és fixar-la i donar-li vida din- cada vegada que. sé un nom nou terral
Constitució" pel de plaea de Ca- nvol:
"Unos mismos . códigos
tre de"l vostre pensament. In
.rist'a. són. cada cop, el minn culós saregirän en toda la monarquia",
norn eS el más impartant„ el ' d'aquests animalets de formes ininnyne.
crifici. L'Amat i-s el e,ii,' ,:e tmes les
Hern de dir coas ens plauria cosa -que tampoc no ds cap no-.
mes suggestiu de la cosa, 'des- . ägals i abourdes, tots esmaldisscrts. Les "Flors del Calvari" yo'tats de pedres vecioses, ein cine en lote els nobles de Cata- vetat en les relacions d'Es-pas
l'm .terlir nV,ssió doizissima. La Provi-, .PI:S:je- Ye .tot Faltre•
semisla..aques.es
que soc auna..esmicaa més
lunya una gran plaea. el mds sitya amb Catalunya. El -Comfrea
tm.e
tes.
It. en. parlar d'aquests non-is,
eä,,,ia. és el refugi cl-ls pc•bres. deis
due. d'una manera encara mes
. fens plorosós:
1. (-1_/ . muele earrer o el pasgeig, princi_ 1 . 2,,-71
na oralment. que cm referesixo a, e i 1-1
Ela dóna el vi. llesca
s
roques
que
son
un
trosset
pal
dugussin el nom de la pä- brutalment assimilista, formu-•
'" pa. para la celta. Fa la fo-,... el sol als noma populars que una In- t
e,
lava el mateise prineipi; "Hay
d
r
inefable
de.
la
no-tra
s
pätria
•
-i
tria.
Yoldriern,
per?).
que
el
du'
• •
' t ei •11{Tencia
-"
- héscantactors
-- El.s
f I tre9or.. la. mr' sica..
anomma ha una, a de la nociva anima.
guessin "de deba", és a (In., en ,que reducir-todos los reinos de
totes les coses vives de la nai e's d. etractors no fan sinó acostar-lo
Josep fflaria dé Sagarra la boca del noble. no tan sols, la Corona al estilo y leyes de
turalesa. Si estimen la Nostra
rii-9 i in.s a l'Amat.
per manera ofieial, en una pla- Castilla",
1 "L'Arik: j l'Anat", a./4,,,i, d,,,,,,, terra. i teniu un e-sperit afinat
ea de marbre ensranxada a la
La Constitució és responsa-,
, nil'stica eterna! Peri, •••,,,é l'unv Vera- i curias, sentiren una necessiparet. No calguéssim tal-1-MS ble de l'esquarterament provista
lat de 'conaixer -el nom de totes
roer ee F,'7,11 T.,•,1! Aló elle. en el
Les
aernaus
g[gallis
artes
nosaltres en el felitxisme eti- cial. En front, perb, del govern
les coses que exalten i ornen
ser:tal erieíS de Mdlorm era -„nei.,
Horn té de Londres
noves tequetista deis espanyols. A.vui d'aquestes "provirscies" hi posa
el vostre patsatge. Si estimen
xe,,ca i rememb"-am-nt" de I'Amni-..es
-- unes diputacions que elegides
la vostra llengua, si sentiu una Partieulars sobre les aeronaus crue la piara resa "pla Ca d--'1'.la
d"nt'llec‘"Pr'.-1 1.1 el no'l'a A''' F3Irero".ess
mena de fruició, passejant i gegants de les quals el- llocrts Constitució" -al' poble t.-seas:lela niel noble de Catalunya, ens han
La re17,i6 én.tré "L'A....s;., ;
.
e,
dient-ne,
coa/
aban.s
"plaea
Ma
•
• l'Amat", tan simsle. 4.m-te més "re- entretenint per la- bopa les pa- nent de vaixell Dennis Dirney,
l'actual Mancomuni,tat;
dut
rentes de la vostra Illengua, com membre del Parlament, ha con- .lor• plara de la Vda. placsa de mentres que la Catalunya no
membrament" que "coneixenc:a".
aqueSta
mai
etc.;
l'EsgaSsia"
apacebut eris plans. Aquests
esouarterada de l'absolutisme
-un vi prestigiós,
Ship-boy , sí- msttéssiu
`. tambd .1a nenessitat de rells són destinats al trans- tr,•,ix norn tradicioual seg,uirà- borbbnic era regida per una
' sentireu
' conSixer com reacciona la vos_ port aeri que el Goyern anglas dosant-li si la nova Placa din -Real Audiencia", que presidiMigrat da pel Capitä general i tota'ella
tra :lengua davant d'aquests es proposa d'organitzar entre "Plaea de Catalunya".
reser- noma.nada ,per la corona, no po•
essers vius que us alegren la Anglaterra, Egipte, l'India i horne.natem! Psr qué no
• tisser mal- cap altra cosa
' e 1 nern .d e C at a1 l'Ya a sma'
• • •
G-aseta
dia
- - I*la. ,Aquests dirigibles
.‘ar
sig de saber Austra
mirada., Sentireu de-.
qual que un instrument. del despode
la
--com reacciona la liengua cata- secan entes vegades mes grans roya urbanitzaci6.
mai mSs no podra separar- tisme espanyol. '
LA CONVERSA ' lana, com arnaneix el seu pe, •que els transports "R. 34" i ja
.
- En l'ordre individual. la Coas
salo? I sobre tots per- qué no
llur
capacitat
serä
de
5
milions
tota
la
i
de
vOcala
i'conSonants
clames barcolonines 'te' ' Les
ct,-, pesas -cúbicas. Llur 'Hervida l'en lots els ainntarnents. abril tibieF6 reconeix uns drets als
.eGra
totes
los =clames ' del • s',Va' Frheia: .•;1-aWeai Pe'... ban'ion, una cettta inetinaeiö a • tejar anúell. ocellet i aquella sera de • 230 metres t diur dih- algens Ja be bp.ts fet. de posar chitadans. que la monarquia
' T'en'
i podran l'asean i el nom , de la„nació
o lar del serve•' domestica Tat
,„ absoluta negava ale SellS süb, ,,,'tunt,
Planta': guilles coses han día inetre .de 36 metreS
"veaada
?-.,sr
'
••
n.,m.1
(7‘,7 dits, i que han fet possible l'acarnb el- ent'i poi"' 'ah ',.tnl'.rat'a
..pedriern
arribar a dir aquelles plomes delicades i transPortar 'de 120 a 150 Pas- les
eres, su s, un
tual ressorgiment de Catalunya.
(Te en.certS medis, aque,sta in_ agiten retanat de fintes. .i flors satgers, a una velocitat mitja unaearre
bella p.aca de bronze r
Sense' Ilibertat • de prenisa
e inacio es tan mareada qup da le fantesis del noble que ,!es de •128' quilómetres l'hora, ul' de
•
die
avni
ton,t
' t a t. 11'lel-Pm
rreunió
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.
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el
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.
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Un hom compren i disculpa
mena de grästa les anomena rer prop de 5.000
I-is- •
'
- la Ilevor raciona
sense escala. La durada del Pnblo• i encara gaine'bé sernPre
Catalu asa
,:',s mestresses de casa PS
que
amb un reos orecfs- i concret
'
•
ers
espanyol
?
ta? Reus de lesa majestat se•-,.
delectin deserivint les m'anteles per diferenciar--les de les altres viaige .entre l'India i l'Egipto
de
nom
el
Cert. l'arrenear
i disbarats de llors subordina- que se li assrmblen o que hi nornés sera de 31 hores i hom
riera to/s els patriotas. La III-.
des. ,ae la mateixa manera que . tenen algun nunt de ronfacte. Podra anar a les Indica en "Constitució" de le plaaa prin- bertat de CatalUnya es una for,
entre dos advocats, entre dos
menys de tres diez. Cada pas- clPal deis nohles, hom Pot fer- usa de sobirania nacional, ina
Jo no m'explico pas una äniimetges o entre dos arquiteetes, rna sensible. sense aquesta rae- i satgers ' disposarä &una eabi- bo ‘-'.0.nt 1-tn arte cri""Penden- comptitibie. per tant, amb els
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hauriPni
principal tema de la conversa.
La histbria iiei segle XIX és
immbhiis 'o belqugadissos que rant on podrá. cómodament en- IntS els nacionsdisies
Amb tot, és innegable nue al - ens aenn-tpr-ven en el carni da cabir-se fine a 75 persones, ittt- d'aplaudir-ho. si no era. peria
:Prou eloquent pa' a Catalunya.
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gunes clames ahusen d'aquest la nnstra vida.
tra un ' fumoir" qua sera curn- un cele isnlat• ei al matn'x I;Its inicis ele la nostra renaixena
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l'artroben, per es itar qua Isevol lamM de 1^!'''' les 'ales aa"SiS.- constirucional•Comeneada en el
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SETMAN

Batiera tingut una .selmana
bursätil arnb aparença de cesCimas nodrides d'operacions.
I de que, cense sessid el di-triarts i el divendres 1, com a
dissabte d'istiu, sense sessió
ahir, dissabte, la setmana bursätil s'ha vist reduida , a:maja
setmana i les operacions s'han
JagoinbOlat per consegüent.

Apart d'aquesta caracteristiCa d'aparent activitat. el to de.
Borsa ha estat, com la setinaza,passada, de millora general
¡de valoro.
• Dele deutes de l'Estat, l'In'terior, en les Series petites,
cloent A, B i C, a
71.50, i arriben a marear un
avene de mig per cent les SerieS 7.-E i F (de 25.000 i 50.000
pessetes .-nominals, respectivales . quals registren 71.10.
a dsser, si fa- o no .1a,
äg
nal la diferencia en puja de
• l'Exterior: Series A, B-1 G. elouen a 87.20. A 86.80, nomds
arab millora de 0.10, la Serie 1 ) ,
i .a 86.10 les E i F (de 12.000
a 2.1.000 pessetes, respectivament), les quals divendres de
-la setmana -anterior cotitzaren

..„44 Amortitzabie del - 5 eer
passa aixf n-taleix d'un quart-Series A, B i C
reg'istren 96.65.
El Tresor, resigriat dintre el
pärany, aquesta setmana s'atreveix a aixecar una mica el
cap-cc-un es diu a I.3orsa: clou
• a 101.25 ei de venciment al gener pròxim 1 a 102.10 el de ven-el-Me-lit al febrer. Aquests ven• ciments (que no seran tals
venciments, sind, segurament,
*prórroga
seran
0I-De l'una classe de Tresor
a l'altra hi ha la diferencia de
klós" . •.iriasos cupó. Aixb -bo
Unzan per" donar una explicació
de les cotitzaeions.
..EI:Tresor veneiment octubre
e yriguany, continua ofert: s'opera un par 'sota de la par. a
99.95, amb capa de 15 d'orlabre.
Els Ajuntaments del 4 i rein
sostinguts 1 enfilant-se d'alguns . octaus.
EIS -de*I'Eixempla de 1899
passen de .94.75 a 95.75 en pelites partides, per deser renovate ainb-moliu dele poce que en
'daixa existente l'avancadissiana amortitzacid. Els dels 6 per
'100 de l'Exposicid pugen
.per cent i segueixen :ArdidaMent - - l'avene els Bons de la
.Reforma. els quals si eren tracto-11s. ja millorats a 82, acaben
eollii3itäi a 8 .1 1 fine operats
a 8-4.25.
.Bn l'agrupament de Dipulabions es fan operacions de les
velles a 79.25, cense alterar el
eatiVi; perdent un quart, a
77.50, de les naves de la Serie
veuen sollicilacles les de
la- Serie B, per substituir 1110,11s amortitzats, pea) no en
surten..

Mancomuntials ni pugen
- Is1 , baixen. Les partides importante es fan a 73.50 i les pelees partidos es paguen a voltee aAlgunes.transaccions de Cal' xa (IP Crèdit Comunal, a 73.50.
-. Les Adules del Bono Hipoteeap.i del 6 per cent que a canvis M'es • baixos abonsegnien
havent arribat a
112 lii reposen 1 s'hi atrofien.
• De 101.75 a 102 continuen
fent ,--se regulars partidos tant.
de Nords com d'Alaeants del 6
. per .cent. Sdn excel-lents Valor8
Pe r ó paseant de la par es mara-gen. En canvi Avancen notable !ment el5 Alaeants. de la E. del
e• per cent, que si feien 86.65
.aeaben la setmana fent-se a

contradietori en
j 'agrupament de ferrocarrils
l3 per 1004,
Perden quelcom els /larde
,, Wimera i segona Serie, les
„Painplones i las Prioritats;
-Inés -se ,soßten,en ele, - Maeants

no
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Frenes . • • . .
SIliSSOS .. • • •
Belgues. . „ . ,
Up . , • • .
Lies
tures. • •. . •
nolars. ,,, ._ , ,
times. . . . •
Col*Calen . ., . .

PER SUMA

primera i segona Serie; recu-len ele Andalusos; en canvi les
Lleyda i Reus passen de 68.25
a 09.50.
De les industrials minora un
quart la Barcelonesa d'Eleetrieilat del 5 per . cent, 98.75, oh
la seva N-ales:id del 1900. Les
del 6 per cent, meses en 1920,
no es manen de 94. Explica-cid
del canvi de les primores: l'amortització.
De la Catalana del Gas, les
del 4 i mig, de la E, passen de
73.50 a 74; de 93.15 a 93.65
les del 6 de la U, i, contrariament, els Boris de 92.85 a 92.35.
Las Aigites del 6 que feien

100.75 aconsegueixen 101.50.
Els 13ons de l'Energia Elec,
trica del 6 de 91.75 i 92 avancen a 92.25.
Apenes s'opera l'Electriea del
Cima. De 334 (carvi que portava
ja 57 entere de puja en una
setmana), arriben a 360 (abonant,.se 26 entere mds) les accione (le la Companyia .Hispano
Americana d'Electricitat, emp eces maj s que aquí des de lestrangee, i aquí obeint. a cälculs
de paritat.
Les acebos de Tabacs de Fide . 232.50 que registraven, registren 231.
Les de Peninsulars de Telefons al .5 per 100 fix, reposades de l a . regular agitad() en
què s'han vist, i per ara clavados a 88.
En el rutile de fi de mes, si
deixem a part la puja del Metropolitit Transversal que abur
=tí aconsegueix 170 - contra 163 la selmana paseada i
arrencant la seva reacrid des
de la .caiguda a 135 que havia
sofert - no bi ha hagut inleres
El Nord i FAlacant volea posa), peu en el gran") del 68, pan)
rift113 tot

I rlwrnil desig, ban
abandonat la posicid.Clonen abir mali Nords
67.80 1 Alaeants a 67.75. lp
fa una rara operad(' d'Interior
a fi de mes a 71.
Es cotilzen Aigües a 120;
Colonials;a 07.75; Gran Metropolilä a 150.73 i Sucreres ordinilries a 33.50. Les Ore-pees.
(pie en lla sessiö d'ahir metí no
han iingut colitzacid, segueixen
aclofades ale volts de 18.50.
Dtltuius inalf, en la próxima
sessid, a les den, com Os d'exrepeló els dilluns, tindran
les dobles. No les ere- im de
cap manera mAs caros que tttl
mes- passat, perü tampoe tindran res de baratee.
Les Ultimes operacions en
moneda estrangera que reunim
abur /naif, a punt de sigilar
aques t a crónica force];
France francesos, 41.35.
Belgues, 33.95.
Suissos, 125.10.
Dòlars,
Lliures esterlines, 32.16.
Liros italianos, 30.65.
Mares 0.001.
Corones aust ría qiles. 0.D95.
R. Surliiach Senties
Dissabte, 28 juliul 1923.
••nn•n••n•n••n••

NONELL GERMANS
CANV' : VALORS : CUPONS
Rambla del centre, 16
SIMEMI9131•13113EMMEIF

ALCOHOLS PURS

rect f icats dc 98/97°. Especials
per a Cliniques, laboratoris, larmäcies, perfumeries

ANI;SATS
de totes s'asees
VENDA A II.'ENGROS 1 AL
DETALL

A. ANTICH I
Ronda de Sant Pau, 32.

Welefon 810 A.
1~1118Inm~

curaca Plata, de
i45-es Mallorca. de
a y es valenc n a. de. . .
.
Pasee I Navarra, de.
ra yes Llohregat, de.
. . .
, "
Castella 1 Manxa, de.
Leirm e Andaiusla noves, de
Extremadura, de
" 41
Caves estrangeres. de. •.
andaliisla sur
.5 1 " 35 lila F- 3 ,0713 Ins dtspOrUbleS,
FavOnS flns 71QU'. de
(Preus en pessetes 100 Es. sense san
FavoriS • . alarme. tte
faVOItS Pg Franger de
damnar vagó origen.)
Censes- Segarra. de. .
.
necees Andidesia. aoves.
•
BeSe'eS esirunge.res,
FAEINES
Cesses verd,s. .
.
de
turnia),, 'iudaunisua le.
Corea, de
Escamo Ma -roc
72 a 73
Extra local, de. . • • •
6X 1 1 21166 1/2 M111 es piar/8er; de:
Corrent Id.. de
.11111 • pais. de
e3 1/,a6i
Blanca extra Laslella,
Erbs, de.
64 a 65
Blanca correas C astella, de
.
63 . 63 1/2 Taus. de.
nana, Ue.
. . . ..
.. .
. .
.
42 " 43
•
(Prens chi Besseres sac de 100 kg das
intuir carro acial.)

Mercatdolis

de Barcelona:

Pe ned ès blane, a. 1 50.
Idem negre, a 1,10.
Camp de Tarragona 'Une. a 1'75
ldem ídem mugre. a 150.
Corles t le Barbariu blanc, a 1,40.
ldem ídem mugre, a 1125.
Priorat negre, a 175.
Vilanova i (leltrú /legre, a 1 40.
Igualada suegro, a 130.
irtorell Mane. a 1 75.
Maaxa Idatu . , a 135.
Alaeant m ug re, a 2.
Mistela Hirma, a 250.
Mistela negra. a 240.
.Moscitell, a 41.90.

Impression de Colmáis
SUCRES
Havent els fabrieants viole u preus

elevats quasi la tota)itar de les seres
existeucies, el mercal es imanara uirviös,
degut a les difieultats que presenten les
transaccions, escassejaut algunes clacses, la (Mal cosa fa que se sostinguin
els prims quo regeisen.

40 a 41

Segones, de. ......

.. .
Terceres, de
Osarte-s, de. . . . . . .
.
(Prens en pessetes nos de 60 k g. timan;
carro auul.)

20 "

Menut (prime), de
Segonet, de.

P.) i• 29

Numero 4, de

15 ” 46
47 " 48
39 ”,40
45 " 46
" 63
,o " rot

ea

Guises, de. . .

CEREALS

...

"

144

83 " 14
75 " 7)
72
73
70 "
.... . •

le-re-lis en pessetes 100 Es. amb saz da

munt carro attul.1)

35 a 34
834

33-" 31
25 " 22

" 27
26 " 21

LUCHE
EMES

b

n " 19
17 11 18

,

115 a 133
( 10 "

EAHHOFES
Nipre, de.
...
Negra %/triaron nova, de
Ne g-ra ( lastelld nava, de
Negra Mataren nova de
Negra 1 roja verla, de
Negra Eivissa nava de
Mallorca nova. ......
de
(P e- c his en rais 42 e--n. sense sac damunt
carro aquO

36 "
45 "

A rra5a
Bomba. de.
Espe,al, de.
r, et.u . u . de
51atu.at de.
tiell-ildeb O,

Tretn.at

310 3115
6e. ., 67'
63 " 64

ae

Alfals primera de
,x1tals segona. de.
Trepadelia

7

• ..

de
Palla cuera. de.
Cuila crouvera, de

Palla Min.-aleta,

0

7 11°

6 " 6 h11
S " 1 111
4 " 4

"

de

" 61
" 50

(Ereurs en pesseres 10 ILS. damunt carro

52 " ha
25

Polea reinolatxa . de
Tostó de coco, de
Fama 1110050, de. . • •
e • •
te- reus per i00 Es. ardo stia . damutnacarro at.,-ril.>
,

7

aQW.)

°esputes d'are»
Farma. dc
...
cunince (farinasses), de. .....
t.svatuar. de.
. • ......

•

-

••

•

•

• •

•

CC "

• ....

27 a 15
28 " 20
36 • II

an

..
...

,

31 " 31 //2
:la 17 30 112
I'
" 30
2 •7 " 28
30 " 3t.

•

YASONS A MA N

Mangotes

•destella, de

00 3 95

Manosea, de.
Pral. de ,
Estrangeres, de..

• • Eftaci6 hl. S. A.
1-9 > de : blat:
de l'anta;
rave,
ESTACIO DEL NORD
6 de blat, 1-n de l'atina.

leus
.

: S'I°5

-(Vortsii ,"•7

..impressió gsneraj:
El mercal d'avui se ! ns presenta amb Boquee y ariacions regir-a g,atechi:: pis
inateixos preus d'ahir en la major part
d'artieles.
En l'edició vinent parlarem de la qüestió que olla plantejat en el cotnerç de llegums
i d'algun farratge amb 11101ill
d'un Ileuger canvi d'opinió entre venedoes i compradors.
Tampoc poden-1 cleixar pascar per alt; . sense informar- ne els nostres Ilegidors,
del que suceeix amb les cases en.
ealTegades - del teäfee en aquest 1rI,ili. Efe nostres comerciante han hagul dii . pagar unes quantio g es
desposes amb motiu
de la paseada vaga per g3JitereS' diposi l ats ale
S'Ita arribat a l'extra:al que, en al.g,uns casos, lee
despegos ocasionades siguin
mes .del doble del eaior de. la Mercaderia: la qua( cosa csdevil.
nbüs
censurable.
Caldria. dones, que se seguís l'exemple d'alguna Cornpannyia ferroviaria que nr hut cobrat,
res, abso]utä iti c.nt: poi con-

e opte

--

Pest

oc asionarles

neretitrnai r (!sur :1 3" il
iti.a it; i'c igel it t zrsätsf.'dei
per la vaga O. alnetnys. realuir
tenint en compte•
paraula en aquesta qüestiú.

ipncreaiitornrielft'itit'jsItsqurcalglo°snld'os-t
perjudieis sciforts per tots.

La .funta i el gIOIfl le cerealis t es It. , 11 1J11 .

Puerto Rico buco especial, de 010
a 020.
Puerto Rico 'almo superior, de 515

jpsaaaaarmaranaaudausulasiinazatiansammairm

Mercal de Vicli

BANC GE CATALUNYA

Mas. de 1 a 1.425 pes,e4,, !d dotzena.
Gaiiines.
Pril• a.25
Pollastres, de 14 a 20 Ídem.
rle- • 9 a 12 fulein.
51amellons, de 4.5 a 70 un.
Nodrissos. de SO a 221 un.
l'atares, a 0 . 21 pessetos quilo.
Xuuixa. a 21 tivartera de 55 quilos.
Enramar, a 21 ídem
Civa1a, a 37 Besseres els 100 quilos.
Or -Il. a 14 ídem idern.

Puerto Rico Disimula. de 545 a 555.
Caraques &secretara i similars,
550 a 500.
Trillats extra, de 515 a 523.
Puerto Cabello i Corre-ato, -de 510

a 520.
Santos nominal. de 000 a 000,
l'ales/Mane, de -170 a 480.
l'asirles, de 455 a 405.
PIT 11S per pessetes els 100 quilos.

BARCELONA
Rambla deis Esludis, Id

segueix:
ttuaiaquil Arriba, de 500 a 400.
flan Balas, de 375 a 385.
Sara Teme prünera, de 000 a 000.
Fernando Per , primera, de 115 a 325.
Idear ídem segona, de 300 a 310.
Ole- ui tercera, de 215 a 295.
Meta fulero quarta, de 275 a 285.
Cami nes prhuera, de 500 a 510.
:ídem segona, de 420 a 430.
Preus per peSseles 4 . 10 1 0 0 Mine?.
CANYELLES
Cenan extra, a 780.
Iden milpero 1. a 680.
Ideo] numero 2, a 055.
Idem titiritero 3, a 1110.
Idern número . 4, -a 1l25.
ina, a 350.
Rasures de Ceilau. a -140.
Preus per pessetes eis 100 quilos.

Anuncis Oficials

AGENT DE CANVI I BORSA 1
PASSEIG DE GRACIA, 17
..........-entac

'

A.

CAMBRA CUIRASSADA
Iiimensions i preus
H

de

lloguer

eirSt: •NYAL-PESSETES

AMPL. EJN[n. apat d
en Cm en e- inI iuueto. en dtn. cut)

MODEL ALT'

1 ulular

ii

1111113rs

3 tlrul.iri

2.--

10/.-

IM
IM

in

a

A

1

C

25
25
je-

Li

II

25
:11
ii

53

sur

oit

53

10,075
33.125
67.5 7.1
153,115

30,50.1

su,-

110._

1 , 4

._

Io _

tse,t:».- •
3150,-

AGtNCIA núm. 2: „ Sant Andreu, 146 - „ S. M. 671
AGENCIA núm. 3: „ Satinarán, 111
„
G.184

kün1111 &ME Peix

DeStitiatis , a 100.

Teléfono 1230-1231

COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS CAIXA D'ESTALVIS - BANCA BORSA - CCPONS - GIRS - CANVI DE MONEDES - DELE'
GACIO DEL BANC HIPOTECARI D'ESPANYA DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS

• AGENCIA ntim. 1 Correr Crau Coberta, 8 - Telèfon Fi 667

Cree superior,' A 860.

1

Apia( de Correus 563

Els impostos stitt a cárrec del Harte

PEBRES

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6

a

NYA, S. A.

Singapoorss Mane. a 675,
.
Idea, negre .a 000.
Pennug
a 590.
Tabas,' Jai/Jalea, a 500.
Preus per pessetes els 100 quilos.
: CLAVELLS ESPECIES

Chaves 1 Ce2, S. en Cta.

a

FERROCAPR1LS DE CATALU-

En l'anundi pablicat 'en 21
de l'actual, per ontissió illVOlo p liiria va deixar consiguttr-se que 'el . ci_ipö' núm. 1 de
les obligacions al 6 per 100
n . moses pi . aquesta Companyia
en 8 de tonig de -192..3, -es pagara. lanth.: tI . lest . nficines del Sindical. de Banquers de Barcelona, carral' Eerrän,.
pral.
Barcelona., 28 de juliol
1023,-11 Director _gereut, F.
Fraser Lawtun.

ilion A, 561 i 562

Direcció telegráfica i telefonica: CATALON1ABANK

CACAUS
Continua el mercal bastant
seguidt Unos .preus a mis ele
niereats. En el vapor "León XIII" hall
arribar 1.100 saco de procedencia este limera.
Poilern entibar per al consola con/

güents:

Moka legitim, de 605 a 615.
Semi Moka, 1 -forrar i africaus, de
580 a 590.
Puerto Rico Caracolillo, de 815 u
625.
-

30 " 40

Cigrons
Cale. . . . . . . ...
Manes arrugare atrae-natas 44/45, de
clanes arrugar,: alfarnates 48/50, de
nlancs arrugare altarnates • 514/54, de
Manes arrugats atlarnates 58/60, de
Manes arrugass alternares 60/65, de
Peloas. de. .
. • • •
Llent(es, de. . .
. . .

fa "

Cegó, de. ......
,
Creen en rais q uartera de 70 Idees seo.
se sac damunt carro aqut.)

CA 1"

Ha arribar el vapor "Len XIII".,
portant per al nostre port 8,355 saes
de procedCncies americanes
Els preus segueixeu, amb poca variació, afermaut-se en algunes classes, pudent-se ' indicar per nl consum els se-

Número 3. de

Momee canal
Moresc Plata nazi, de
Nloresc Plata vell, de . .
Oral Extremadura 1 alanza.
Ordl Plata. . : ..- . .. i.
Clvada EXIrernadilra, de... .
Clvada 1- 0./ a, 1.12. . . .

3/

....... . . .
15 " l3 1/4
39 a 40

(Preus en pessetes /00 ks. atab san datount carro uqUt.)

DESHILES

Mercal de Vio
Preus per gran i hectolitro i mercaderia posada tI corlee del colli ter; inforunau43 donada per l'Associaehl
Magatzemistes i Exportadors de Vius

O

RATS

Mercats

OMS DE CACAIIDET
Corrent, a lee.
'Refinar, a 115.
Prens per peine-reo els 100 quilos.
Arribrules de la setmana per l'estada
de: Morrot:
Oli andalds, 19 vagoas.
Olis del país. 19.
Per la ruar loin arribat 71 vagons
Soli andalüs.
En queden a l'estarle del Slorrot 5
vagons.

III

MERCAT DE LLOTJA

Del Finent de la Materia
De- mit. ditlun. dia 30. a dos quarre
de deu de la s'orna, el Foment de la SabIteria colebrarh al seu local social,
I sean, 3(1. principal Tassernblea general ordinaria. en la qual, entre airees
assumptes de rehuir i corrents de gran
inter¿u.s per roto els assoeints, el presidem, senyor Arjahiguet. donara compre de la toiurnaele i aeruaciú de la Co,
perativa de Detallistes de Calert de
Catalunya, opte tatas beneficie Ira de
reportar a tots els detallistes del rato.

01.15 D'OÍA:VES
Corrent bo, a 19501.
Idom superior. a 200.
(11asse fina. a 230'43.
Idein extra. a 205'21.
Prens per pesseres els 100 quilos.
Versen demostrant-se els preste feral,
ele mercats d'origen. amb probable lensInc-ixt a la puja, i per last les transa,
eions que es fan a la nostra placa
tren fent-se a preus mol( sostinguts.
OLIS DE PINYOLA
De color verd primera, de 10-131 a
.
.
108 00 .
•Groe primera, de 11204 a 11729.
Idem friern segona, de 108'69 a 11301
Sense cnvits.
Preus per pessetes eis 100 quil.ciS.
OMS DE COCO
Blanc (amb e»v(ts). a 150.
Cocida, a 200.
Pahua, a 190.
Preus per pessetes els 100 quilos.
IIi ha Itagut importante arribados
d'aquesta ciaste Solio i per aqueixa
causa ha sofert una 'lengua balsa,
01.1. 44 DE LLINOSA
'Crir. a 111.
Cuit. a 197.
Sense color, a 215.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Favorable el temps preseur per a l'Os
d'amests olis, els mude són aplicables
a la incidstria; Segur a la demanadissa
han sofert una Ileugera puja.
En caixes 8 pessetes mes per 100

•••
me

1

Complim
ió cfordres.
de Borsa en valore al comtat i en Monedes astrang,e- )
res. Intervenció de contrae- I
les comercials 1 prestecs 1
sobre mercaderies o va- I
lors; subscripcions a emte., etc.
prestas, e.........

!

I

Direwl'45 te
"Nl
ie rRäGna
Ec N TE" 1
i Telèfons: 445 A. 1 496 A.
i
- i' .
••••n-••••••n•-•-........~...•-•

-

t

Sucursals a Girona i Lleyda
11111111111111111111111111111111113.1111111•113111,111111M111111111 n 11111•30
•
deis Hospitals de Paris. Pell

Doctor

Montañä. ven eri. Sant
Pau
•

THBERCIM051

de la pell, ossos, artteulactons (rumore bienes), receles
escrefules; cura radical sense Operactd, trartarne3146

Doctor Nauarro Del Doctor Caries Camama

Corts, 540, pral. 1.^ Consulta de 3 a 6, dilluns, dimecres 1 dissabtis

HEMORROIDES -(110111111)

Cura radical garantida senas °Pera*
por/ladea.** ~Salterio n1 PU.'
no ea re p roduairto mal. De. Cara
Rambla do lea Flora, 24, 2 00. De 3
Sense

PUBLICITAT

giumeage 29 de julio! de 1923

De

Catalunya

CARDEDEU

Casal Català
Festes que se celebraran
geet, diume nge , din 29 de juliol
de 1923, en commemoracia del
ptimer aniversari de la seva
sonstitucia.
Tarda, a les quatre, arribada
deis parlamentaria.
A les si s . gran acte d'afirma.r16---nacionalista, en el quid- hi
prendran part els sens-ors Jaunie de Riba, diputat provincial
i conselle r de la Mancornunitat;
Valles i Pujals, president de la
Dipul aci6 i conseller de la Mancomunitat; el diputat electe per
aquest districte En Josep Maria
Tria s de Bes i el diputat a Corte
per Barcelona En Pere Rahola,
eis quals, precedits de la cobla
'Art Musical", de Sant Celoni,
es dirigiran a la Casa de la Vila
per saludar les nostres autortate.
Seguidament es traslladaran
el Casal Català, on la cobla hi
¡orlarà dues audicions de sarcanes que els amants de nostra
anea podran puntejar abans i
ies pr é s deis parlamente.
Nit, a les nou, en el jardí de
la societat tindrà lloc un Iluit
ball després d'haver-se executat
¡t'es sardanes.
Per Si pròxim diuraenge, dia
5 d'agost, la companyia d'afisiona t s del Casal posarb en iesdena amb lada cura i propietat
el drama d'Ang-el Guimerä
'Joan Dalla",
GIRONA
El dia 31 d'aquest mes es renntsi la Comissió "provincial" i el prió.
er d'agost la Diputaci
,-EI propvinent dilluns sortiran
les colónies escolars d'aquesta chita:, les de nens aniren a Roses i
sant Pere Pescador, i les de nenes
a Cara Feliu de Guíxols.
ó,
-El president de la Diputaci
terror Agusti Riera, ha fet un donatiu de les Obres Completes de
Mossèn Cinto Verdaguer a la Biblioteca de l'Ateneu de Girona.
• -Aviat el doctor Maturana Vargas donará una conferencia a la
Creu Roja d'aquesta ciutat sobre les
bases fonamentals d'higiene i proh-Larquiteete municipal d'aquesta ciutat, senyor Giralt, està acabant
el projecte de cases barates, que
construirá' VAjpasaament amb la cooreració) de la Caixa de Pensions.
L

POBLA DE LILLET

El vespre del dia 2,5 del que som,
mb una hora de retrae. , va començar
Scancert que FOríeó Esbart Cantaire
-laxaste vila tenia anunciat a l'esratp del cine Llobregat amb la coopea¿ó de la sopran soesta de lOrfeó
fatala. senyoreta Andreua Fornells.
Araren a càrrec sea tota la primera i
tercera part del programa. acompanyada del gran compositor i mestre pianista En Baltasar Samper, que ens fAu
oir també a'.gunes peces a piano sol,
denostrant tenir molta capacitat i una
agilitat extraordinàries, havent de bisar
Ort l'un com l'altre dels dits artistes
sigues deis números.
LOrfe6 tarribé es portä bé en la part
Cae en ell ii era confiada. executant el
?l'agrama amb molt bor, geist i encera
VICH

Noticies diverses
Ea estar molt comentar el cartell
asune lador de lee festes de la coronació de la Verge de la Glera, especialment després de la crItica que d'ell ha
apalea« a la "Gaseta de Vieh", molt
atinada.
- Shan convocar oposicions generals a rectories del bisbat, essent mes
de ss-anta les vacants e proveir ; hem
observar que un dele exercicis a practicar eausistele en improvisar en un
lempo determinat un serme en raotenü

o en calca&

- Ha mort a Roda el fabricant i
feral nacionalista Joan Poblet, prodaint molt sentimeut aquesta inespera.lefuncia. Assisti a l'entenament
ha comissie -de Catalunya Vella porant una corona de flors.
- Sha iniciar a "C'ataInnya Ven a" una subscripcie per Per un acte
d idhnsió i companyonia a En Joaquim
empresonat n Barcelona, i
Molt conegut i estimas a Vich.
- L'anadea placa que a la nostra
alaca Mejor anunciava el seu nona oficial -Plaza de la Constitución" sense
que ning4 la toquen alta esmicolat,
effeut feta trossos; ho ha fet notar la
"Gaseta de Vich" I seria molt oportuna l 'oe asie per donar-li un nom t'As
eseaient.
- Els dies 11 1 12 d'agost vinent

sembla que sea els definitivament assenyalats per al miting zraviacia a
càrrec de la Peuya de l'Aire.
COLONIA GUELL
Ballets populars
En da festivitat de Sant Janme tingue 'loe a la Colònia
amb motiu d'ésser la
l'esta mejor, una sessió de ballets populars a eärree deis
pomellistes de la Colònia, diriges per l'Esbart Catalä de
Dansaires d'aquesta Mutan
L'esmenlarla l'esta fou altarrtent simpätica al distingit
blie que emplenava el local del
Patronat de 'san Lluis, que a
petició del! es repetí la Densa
de. l'Hereu Riera, i per últim
el Ball de Sant Farriol.
Per aquest motiu els senyors
Miguel Vallverdú i Josep Ventura. representante de l'Esbarti
Catalä, reberen moltes felieitacions, pel bon encert ami) que
hallaren els dits pomellistes.
OLOT

Diversas notloies
En Josep Compte lia salvat de morir
ofegad a una dona caneando. per "La
Ratono", que amb el propäsit de suicidar-se s'havia tirat al Fluviä.
Setas dubte plague que frustressin el seta proptsit, car esbronca
de mala na neta el seu salvador.
L'Ajuntament ba celebrat sessió
ordinitria de segona convocatòria corresportent a la setmana. aprovant-se asCumples de trhmit.
Dimecres a la nit al quiosc de
begudes que En Josep Planagumb te
establert a la placa Clara va rebentare,e un tub carbbnic, produint la
consegilent alarma entre els concurrenta, reinas i transeiints. Sortosament
solament caush danys materials al dit
establiment, que sen de molta conaideyació.
El din 25. orarnitzades per la
Directiva de FOlot F. o., sota la direcció d'En Climent Carda, tingueren lloc
ames provea atlétiques i un partir de
futbol.
Molt abans de les cinc, amb tot i la
forte calor, el camp esteva ja quasi
ple.
Comencaren les provee amb una carrera de 100 metres, a la qual s'hi presentaren quinze insoria/a, guanyant-la el
aove En Josep 11'rtf, al qual se li fAu
remesa d'una bontra escrivania, ofrena
d'En Francese Mareo Bori.
La segona prova ,ssnsistis en salts
d'alçada amb impuls, disputant-se el
premi ofert per En Josep Maria Galesran. Hi prengueren part dotze inscrita,
guany Int el premi En Pere Surroca,
que arriba a saltar lana a 180 ce/adentres.
La tercera la constituia una cursa
pedestre de 1.000 mercas. Sortiren cinc
corredors. Seguidament es ve:e que tres
d'ella quedaren en ta Iforma ressagats
que no cali comptar-hi, quedant dones
eatablerta la lluita entre En Martí i En
Compre, a qui ja de bon principi els
entesos el donaren com a vencedor. ja
que si be el primer Ii portara forta
avantatja, aviat es vele que amb tot i
la marea ferma i serena del segon
aquesta minviba, per electo del cansament d'En Marta Aisai fon. Abans dels
700 metres En Martí migué vengar,
continuara Eu Compre fins a la meta,
emprant quatre minuta justos en el recorregut. Se li fan remesa d'una pulser a d'argent, of rosada pel senyor batlle, En Joan Tresserras.
Seguidament comencit el partir de
futbol entre el primer del Mieraa F. C.
1 el reserva (reforeat) de l'OlOt F. C.
El joc, en conjuut, fou ansah, acuse
que ea Isla la tarda pogu6ssim anotar
a quelles jugades que entusiasmen el yalblie. Amb tot, i'equip oloti era mes homogeni que el Meras, del qual cal remarrar-ne els davanters i el porter, que
salvä els seno d'una vergonyosa derrota.
Als quinze minuta de joc el Mieras
s'apuntä el primer gol, gräcies a una
escapada d'En Riurú, perb als pues
moineuts En Cirona burla les defenses
assoleix l'empat. Arabia la primera
part amb un aitre gol dele olotins, que
aprofitant una córner tara justa d'En
Pagés remata de cap En Girona.
Al segon tutea es remarcä el domini olotf, jugant-se quasi sempre al catup
poto zauort ief .S./art./Q3 sastour sapszp
natos piras lea sq.zoct ul mima 11.11U/110J
estigua tranquil-lament deseans.at ja que
poqua pi/otee lartgud (le parar. En
aquesta part da dotius s'a p untaren dos
gola mes, un directe d'En lauhigas i
un angle d'En Pagas, ben rematas per
Vesmentat extrem. Resum: 4 gols a 1
a favor dele olotins.
La feina (T'arbitre es compromesa
dificil, pera) lila Glich l no euriguO Pus
sempre enceri at.
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La Hala, '28.---Per primera Negada
s'han efectuat les elcecins per a la primera Cimbra pel slateum de la representada proporcional. Els carblics han
perdut ein 'dices, els protestant «todo.
eco uhan peralut sis, els (arenes histórico no liban ,guanyat ni peedut, els
sodalistes n'han g uanyat vuit, els 111berals demecrates n'han perdut ass i
eis membres de la Lliga 'liberal no
/l'han guauyat ni perdut cap.-Radio.
DE FRANCA
EN EL TRAJECTE DE PAU A
TARS S'IZAN FET PROVES
DE VELCCITAT A 110 QUILOlYlETRES, EN TREN ELECTRIC
Tarbes, 28. - Ha arribat en
tren especial a Tat-bes una caravana organitazda per la Canobra Sindical de les torces hidränliques de França i formada cl'enginyers de camitas i
p en 1 s.
En el trajecte de Pau a Tal'bes. entre Pau i Nancy, el tren
elèctric fou Ilaneat com experimentat a 110 quilòmetres per
hora.
A Tarbes els enginyers
traslladaren en automòbil a visitar les fàbriques d'Energia
Eiectrica del Pireneus.-Radia.
EL RETORN DEL BEI DE
TENIS
Toló, 28.- Ha sortit cap a
Port-Vendres el cuirassat "Lor
raine", que ha de concluir a la
suy a residencia al Bei,. de Tu¡lis, el qual embarcarä
aquesta tarda a les cinc.
El Bei de Tila: s anirä a bord
del cuirassat en -un caca-torpediners que pescara per eitre
d•ues fileno sdie torpediners.
Quatre d'aquests donaran escol
ta el Bei de Tunis durant la
travessiai-Radio.
DE TENNIS
MATCH FRANCA - ESPANTA
PE FLAL FINAL EUROPEL:
LA COPA DAVIS
Deauvilles 28. - La primera
jornada en el match de tennis
Franea-Espanya final deis paisos eueopeus en la copa Davis,
ha estat malbaratat per la pluja.
El partit simple de cavallers
entre M. Laeoste i el Comte de
Gornar ha hagut d'ésser suspes a causa del mal temps.
Continuarla dernä.
El senyor Lacoste havia guanyat els dos primers jocs per
6 a 3 i 6 a 4.-Havas.
EL NOU TRANSA'PLANTIC
FRANCES "LUTETI'a" CAP
AL BRASIL
Bordeus, 28-Amb ruta al
Brasil ha sortit aquesta matinada el transatläntie francès
"Lutetia".
Entre els passatgers es troba l'ex-president, dels Estats
Lnits del Brasil senyor Epitaei
Pessoa.-Havas.
EL CONSOL D'ANGLATERRA A
BORDEES AGREDIT PER UN
NEGRE
Bordees, 28. - El c6nsol d'Anglaterra a Bordeus reté ahir un negre, Hules
Morris, recentment desembarcat del
vaixell "Gradignan". No havent actad't el eónsol a les demandes de Morris
aquest va treure's un revólver i apuntant al cap del censal intenta disparar.
Afortunadanient el tret no va sortir.
Morris pegué ésser desarmat i
gut.-Radio.
MISTERI ESCLARIT
L'ASSASSINAT DE BASIILIEDIS
ADVOCAT CONSELLER DE LA
LEGACIO DE GRECIA
Parts, 28.-La poncha judicial be
posat en ciar el misteri que rodejava
la ilion del soasan- Basilludia (Ararat
conseller de la legado de Gracia.
El jutge M. &ralle traba damunt la
taula del despatx de la víctima una
carta de la sera antiga amiga Maria
Debut, en la quid Ii retreia haver-la
deixat per la seca infermera senyoreta
Erhmann. Aqueas era el nom que donla
la comprado/a del reelver que servf
per al crim, per?, l'armer ha reeonegut
Maria Dubot cera la compradora.
Després ele negatives aquesta ha enbat per confessar el sen crim.-Radio.
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i allá el desastre linancier Els esteros
N Gabinet Cilio és actisit de negociar ad
d'iliglaterra ger salvar Aloma cota ella maleixa i CO11111
?ragi 4, Les gallos tranco-1210es
Berltu, 28.-La situacin política ee
mostea en un estat do gran tivantor.
La poblada, estä sobreexcitada 1 promota violentes protesten contra el Gavera i contra el Reichstag.
Als cerdee politice s'acusa violentament al Govern del Reich de fer sus negad de la resistncia passiva a les autoritats d'ocupada 1 de provocar la
debacle del marc -llevas.
LA POLITICA FINANCIERA DEL
GOVERN ALEMANY
Berlín, 28.-El Gotero del Rehala ha
aprovat un projecte de Dei relatiu a la
percepció de l'impost anomenat d sacrifici pel Rhin i la Ruhr, i ata altre
modificant els in-mostos sobre constuu
destinat as combatre la inflada monetaria actual.
El ministre de Finauces., senyor Hernies, va sutmetre a raprovació dels seus
col-leguen un l'arojecto en el paal es prevea la modificada deis impostos sobre
el capital i els impaatos sobre la successió i les transaccions.
El Govern dellibera, finalment, sobre
l'emissió d'un emprèstit de valor fleta.
-Hayas.
UN VIOLENT MANIFEST CONTRA EL GOVERN CENO
Berlin, 28. - La Cambias del
Cornea-ed'Hamburg ha dirigit
al canceller Cano un telegrama
demanant la retirada del decret
que reglamenta el comerç de
les divises i la supressió
control del comere exterior.
El Comitè hamburgués par
a la Ilibertat del comal-si exterior ha publicat un violent
nifest en el qual s'acusa al Govern Cuno d'haver tren les esperances que en Mil havia posat i de no haver mantingtit la
seva promesa de no estabilits
zar el mare, sind alliberant a
Peineras el comere exterior de
les difieultats amb què Iluita.
Diu el manifest que el Govern ha tractat pel mitjä d'una
pressid d'obtenir dels rui treballen productivament garanties en or destinades a ésser
malgastades per a una estabilització .purament aparent del
maro. Acaba dient que els sistema financien del gabinet Curo no es basa mes que en
emissions de papen moneda
sense garantir l'últim eredit
d'A lemanya.-Radi o.
MES PROTESTES CONTRA EL
GOVERN
Berlín, 28.-Els comerciants
detallistes han celebrat una
reunió.
Han adoptat, com a conclusid, una resolució per la qual
protesten contra la reglamentació del corriere sobre dio ises.
-Hayas.
'O
L'ARTICLE DE GERMANIA"
coNTRA EL GABINET CENO
UN COMENTARI SOCIALISTA
Berlín, 28.-El "Servei Parlamentari SociaEsta" considera
l'article die "Germänia" contra
el Gabinel. Cuna, al qual acusa
de passiv:tat i d'haver pres mesures errónies, con-1 una veritable declaració guarra i afegeix: "SI es vol enderrocar el
Govern cal procurar que el que
el suceeeixi: sigui fort ,i se sostingui en la cosa fiansia de la nacid.-Radio.
LA PREFECTURA DE POLIOIA
DE BE1tT.TN HA Parar ri-in"roTA MENA DE MANTEESTACIONS
13eelin. 28.---En un cande publical per la Prefectura de PoMota s'adverteix a la •oblacid
que s3'han donat .ordres teneilnants per dispersar a Pacte iota mena d mandileistacions i reprimir sense contemplacions
qualsevol ilitent eventual enearninat a pertorbar Pardee mi/blie.-11avas.
SE SUSPENEN LES MANIFESTACIONS ANUNCIADES PER
A AVUI
Berlín, 28.-L'organització comunista alemanya ha suspes les mani-

festacions quc organitzava per a denla contra el partit feixista.-Havas.
Darmetardt, 28.-El Govern del
Gran Ducat d'Hesse Ita prohibit que
es fessin manifestacions de cap classe.-Havas.
Berlín, 28.-Les organitzacions
sindicals hola convidat a Euro addictes a no prendre part en cap manifestació de les que es projecten
actualment.-Havas.
ELS COMUNISTES PROTESTEN DE LA PROHIBICIO
Berlín, 28.-Els comunistes han
celebrat avui 17 reunions can diterento punto de la ciutat amb lobtjede de tractar sobre l'actitud del
Govern respecte les manifestacions
projectades per demà.
Es creta que els comunistes desistiran de celebrar tale manifestadivas.
La "Jefatura" de policia de Berlín ha publicat una nota encaminada a tranquilitzar la poblaci
ó, assegurant que l'ordre no sera pertorvat i comunicant que han estat presea mesures excepcionals per reprimir tota temptativa de toryar l'ordre.
Els cornunistcs han acordat de
trametre uit telegrama al president
del Govern bavares protestant contra la phohibició de celebrar manifestacions comunistes a Munich.Radio.
COMMUTACIO DE PENES DE
MORT
Du5seldorf, 28. - Ha estat commulada la pena de mort per la de cadena
perpetua als quatre a.'emanys condesanats pels tribunals belgues cona a autors
de diferents actes sie sabotalge.-Radio.
LES DIFICLLTATS DEL CONTROL DE LA MISSIO MILITAR
INVERALIADA IA ALEMANYA
Berlín, 28.--Parlant de la visita que el general Nollidit, 'cap
de la missió militar interaliada
a Alemanya, acaba de fer II.
a Poincare i en la qual el general es queixä al president de
les dificultats qu terobava per
cumplir el seu comes, diu el
diari de, Benin "Les vuit del
vespre": que el general Nollet
podr:a exeeutar tots els controls que volguas confiant llur
execució a oficials anglesos o
italians. El (liar' berlinès reconeix implícitament per tant
que s'han posat obstacles a l'execucid del control del qual estan encarregats especialment
els francesos.-Ract:a.
L'EVASIO D'ERHARDT
NOVES DETENCIONS
Leipzig, 28-an estat, detinguts deu individus més que estän acuerde ,d'haver preo part
Ott l'evasió del capità Erhardt.
Hayas.
LA IMPORTACIO DE CARBO
PROCEDENT DE LA RUHR A
SUISSA
Berna, 23. - Fa qu'nze dies que
esta paratlizada la importació de carbó procedent de la conca de la Ruhr
a causa que el Govern alemany es /lega a deixar pasear es vegete si aquesta
paguen l'impost establert per les autpritats francese d'ocupació.
El Govern de eBrna ha trames algunes peticione a Alemanya i Franca amb
l'objecte que es reprengui la importació del carbó presa nehnt per ara de la
taxa -Radio.
EL CONSELL DE MINISTRES
BELGA EXAMINA LA CONTESTA A LA NOTA ANGLESA
Bruselles, 28. - Es ministres reunits cao Cansen han examinas aquest
metí el projecte de contesta a la nota
anglesa del dia 20.
Aquesta oontestació sortirà cap a
Londres el dilluns probablement.-HaVas.

Londres, 28. - El' ministre d'Afers
estrangers ha rebut la vista de l'ambaixador de Bélg'ca en aquesta capital.-Havas.
Bruaselles, 28.-Avul ala celebrat
Consell
ministres.
Els ministres han romas reunits des
les °uzo del unid a la una.
La Tetuda ha estat dedicada al pro-

jede sobre tea reparacions 1 a la tecleeció de la nota belga contestació a lea
proposicions d'Anglaterra. La redacció
do l'esmentat document ha quedat deflnitivament acabada 1 encara que es
guarda extremada reserva se san que
l'esmentada nota diferelx molt poc de
la francesa.
La nota ha estat tramesa immediatament a Parto.
Les notes francesa 1 belga seran Mundee dimana al Foreing Office.-Radio.
E LPARTI OBRER ANGLES I ELS
DOS GRUPS LLIBEBALS DESITGEN UN DEBAT SOBRE LA
RUHR I LES REPARACIONS
Londres, 28.-En la discussió de la
asoció sobre ajornament de les seccione
de la Cambra que serä presentada la
setmana entrant a la Cmbr dels Comuna, el partit obrer es proposa discutir la qüestió de l'ocupació de la Ruhr,
a menys que als ulls del Govern sigui
inoportú semblant debat.
Ele des grups lliberals desit gen ta ln
un debat sobre sobre /a qtiestib de-M.
les reparacions, en el qual parlaria Mr.
Lloyd George.-Radfia.
"EL TIMES" 1 EL RETARD DE
LES NEGOCIACIONS
Lohdres, 26. - El "Times
s'ocupa de nou del retard en
les negociactions relatives a les
reparacions. No veu perque nq
hagi de poder-se decidir de seguida si es o no possible un
acord. El Govern britànic no
pot permetre que la seva iniciativa trobi obstaedes nascuts
de retarda voluntaris.
"El Times" crida després l'atenció sobre la situaci6 actual
d'Alemanya i fa preveure una
eatästrofe al dit país, catastrofe que no beneficiarà a França
ni a la Gran Bretanya ni a cap
altre pais.-Raddo.
L-EVENING NEWS" I LA REPERCESSIO AL COMERÇ B111TANIC DE LA MANCA DE PAGAMENT DE LES REPARACIONS
Londres, 28. - L'"Evening
News" estudiant la repercussió
de la manca de pagarnent de
les reparacions alemanyes en
el comerç britànic, diu que si
es permet a Alemanya aixecarse defugint les seres obligacions, la competencia de l'esmentat país serä un perill per
al comerç angles.
Diferente periòdics declaren
que una ruptura amb França
seria pitjor per a Angleterra
que la pèrdua d'un client com
Alemanya.-Radio.
LA SOLUCIO DE TOT
EL GOVERN DESITJA ARDENTMENT QUE ALEMANYA INGRESSI A LA SOCIETAT DE LES
NACIONS.
Londres, 28. - El "Daily News',
després de comprovar que la situació
empitjora de dia en dia a Alernanya i
que s'imposa tot seguit una acció
escriu que el Govern britanic
o al menys la gran majoria dele seas
/siembres desitgen ardentment qua Alemanya ingrcssi a la Societat de les Nacimas.
Diu que en les circumstàncies actuals el primer ministre o el ministre
d'Afers estrangers no pode/1 fer una
declaració en aquest sentit sense provocar l'oposició de Franca.
Acaba dient que correspon a Alemanya el comprendre l'enorme avantatge moral que representada per ella el
Poder-se fer oir pels seus epresentants
en el sí dc l'Assemblea do Gineba.Radio.
LORD CURZON ANIRA A ERAN- CA AINI QUE EL PARLAMENT
SUSPENGUI LES SESSIONS.
Londres, 28. - No se sap Tes eneaea respecte a una próx ima entrevista
entre Lord Curvan i M. Poincaré. L'atclic que se sap és que Lord Curzon es
proposa de traslladar-se a Freno aisci
que el Parlament suspengui les seves
sessions.-Radio.
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Br uslies, 28.-A la tillalsalbra
de Diputats fou rebutjada per
106 vot contra se la PrePosi-,
cid as referendurn presentada
p er quatre provinoies flamenques sobre les questiOnle ralwe
tives a la Universitat dia43211t.
Per 87 vots contra 75 -fou
aprovat el projecte dellamen,
quització de la dita UnIveTsitat.
La Cambra ha ajornat les sea
ein s "sine die" -Hayas.
ESTATS UNITS
EL VAIXELL EN El. QUAL
VIATJA El. PRESIDENT . MARDING, TOPA I AVARIA GREUMENT UN CONTRATORPE04NER
Parte, 28. - Comuniquen de Nova
York que el vaixell naercant "Henderson", a bou' del q ual viatja el Pre si
-dentHarig,hspoljeumnt
contratorpediner "caen", resultare
iundades auca cambres d'aqueat darrer
reservades a les mäquines.
No hi ha hagut desgracies personals,
-Hayas.
UN COMPLOT CONTRA:
aIR. HARDING
Paris, 28. - Telegrafien de
Xicago als peribdics d'aquesta
capital que /a poilicia secreta
de Xicago ha dectlarat haVrer
descobert un complot anarquista organitzat per elements russos, que es proposava d'assasBinar el president Harding durant el seu viatge a Alaska.
Hayas,
ELS DEURES DELS FEIXISTES A L'ESTRANGER
Rema, 28.-El Gran Consell' feidista ha adoptat per unanimitat una
decisió en la qual es declara que els
elements italians feixistes que resideixen a l'estranger tenen les següents obligacions: respectar les
lleis i els costums de.cada localitat
on resideixen; abstenir-se de prendre part en la política d'aquella; servir de llaç d'unió entre les colónies
italianes i Italia, i reservar gran part
de Ilur activitat a la propaganda de
la Itàlia ¿raiga i moderna-Navas.
TUMIJLTUOS MITING DELS
FUNCIONARIS PUBLIES
Lisboa, 28.-Els funcionaris públics
han intentat celebrar un míting per
tractar de l'augment de sous que, corrs
se sap, els ha estat concedit recent'
ment, pel mitja d'una hiel.
Poca estona després de comencar
l'acte, la discussió degenerà en un espantós tumulte, fins a l'extrem que
l'autoritat va haver de suspendre l'as.
sernblea i fer evacuar la sala.-Havas
LA TERCERA CONFERENCIA
INTERNACIONNAL DE LA- LEPRA
Estrasburg, 28. El ministre d'Higiene pública, senyor
Strauss, ha inaugurat aquest
matt la tercera Conferencia internacional de la lepra, havent
estat tan nombrosos com eminente els delegats francesas i
estrangers que assistiren a
aquesta inauguració.-Havas.
DE PORTUGAL
Lioboa, rig -Ha mort l'ex-governadon civil de Lisboa, senyor Manuel
Núiíez d'Oliveira.
- El senyor Antoni Maria de Silva ha rebut una Comissiö de funcionaris público que li formularen diverses reclamacions.
- Visiten actualment la capital
quatre mil turistas americans.
l'arribada del
s'espera
- Avui
creuer "Richmond".
- A les localitats on el pa estasseia, els molinera han estat autoritzata per adquirir per negociació directa el blat.
- El debut politic terminan a la
Cambra de Diputats la setmana estrant.
- A Evora un violent temporal ha
causat greus danys. Dates persones foren enderrocades pel vent i en una es
lució de ferrocarril el servei estigué
paralitzat llarga estona.
- El Cardenal Patriarca ha prec
Possessió del seu cärrec de membre de
l'Acadèmia de CiPnriea
Navas.
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Santa das-ui : Dominica X després de
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Hostench; secretad, Josep Ribas Masjoan; vaezds, Gabriel Quintana Ala-bar i Jaume Rosse Pou.
La de Montevideo ha quedat constituiclg de la següent manera: President,
P. Miguel Noguera; tresorer, Enric
Mohos; secrotari, Enríe Gispert; vocale, Alfred Guior, Ramon Pinedas,
Josep Gili Pons i Frances Prat.
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LANikr AREs decoració, projectes per eminents artIstes

La subhasta anunciada a la
"Gaceta" de Madrid i al "Bote-

JOYES VILANOV A UNI18

corresponents nl din 4 del mes
que som i relatiu a la construccid al Cementiri de Sims de les,
obres neeessariee per aixecar
fins -a sis pisos els grups
ninxos dele departaments primer i Segon i a l tres . obres, en
total de 695 ainxos i quatre
tombes menees, pel tipus de
cent -dos mil setcentes dues
pessetes amb setenta sis ci.M-

Gasolina a pessetes 0'67 ei
Iitre. Proveint-se Aparells Di stribuidora Benzina vies públi-.
ques resulta a pessetes C1 el
litre evitant mesura deficient,

Oonsislorials a migdia del dia
31 del mes que som. Els plec,.s
de proposició s'admetran a
t'Oficina de Cementiris, fins a
les dotze del dia 30.

Banyeras

RECLAMO: -Xerisso extra Sibe-•
ria a pessetes 11, 12 i 14 quilo i
mantega d pera, pura, Siberia
a pessetes 3'90 Ilauna de quilo.
Vidal i Ribas. .Rambla Sant Joep, 23, tel. 128 A.

time, s'efectuarà a les Cases

vessaments, etc etc-

Venern carnets abonament
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emb rebaixa. C. Mol! i Cia. Urquinaona, 3, 1, 2, Tel. 1201 A.
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1 LLUR5 ACCESORIS

13/MERES'

Preu
RedunD

BIDETS
DUTXES
AIX ETES

.

•, •

Per a CiiI3S de familia
•
na 5 MIESIM/4:5327:22Slaa5
B
rm
111 UVER LAND
si
L'automóbil mundial

Aparells fotogràfics

Agencia general par a

igi
rl

C3ta . uuya, Praga i Be ears

garantitzats 1 economice eis
trobareu a la Casa Cuyas: Portal de l'Angel, 11.

Claris, 98-roo

BARCELONA

Per- als aristócratas: café LA
GARZA;

A la majordornia municipal hi ha
dipositats els següents objcc':es que han
estat trobats:
Una clau, i un clavar amb dues
claus; una brusa dt crepé, co'or baig;
una cartera de pan rosas, contcnint fotografíes i notes amb el nom de Josep

Si votes menjar fresc i
te, . aneu al RESTAURANT DEL PARC, al
voltant de la
•

PiSTA DE
GEL

Conde Àaoa1rnl

cd

5

BARCELONA
ammagamammulaezzam~
CAMISERIA

F, VEHILS VIAL
MITGES MITJONS

LLIGA-CAMES
LLASTICS
CAMISES
PIJAMES
GRANS REBA1XES
"
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27 50 PESSETES LOT

F erran, 14. (;"..59.

CLAPES , 2
J

Manuel Barril Gil.
La de Toroella ha quedat constituldaide !a següent manera:
-President: Mossén Francesc Viver
Puig, prev.; tresorer. Josep . , Castels

ra

51 Aquest sacrifici que ens imposant és per afavorir el públic, i
cape- 11
DI
rem que aquest l'aprofitarà
ce
a
• 100 LOTS DIARIS, UN A CACA CONIrlADOR, NOMES PER L-5
ill
ID
MOLTS PCS
O DIES
n
a
• En els altres articles concedim un 15 per o/o de rebaixa
N
III
Ri
Vendes exclusivament a la menuda

varios CARDUS
nartafarrissa i 10

En el darrer Cense!) directi u de
l'Asseciació Protectora de l'Ensenyança Catalina 'es 'reberen les actei de
constitució de les noves Comissions
delegades de Gandesa i de Torroella de
Montgrí 1 tamb é el-caí-11i de la de Mon
tevideo.
-La de Gandesa ha quedat constituida
torn segueix:
President, Tomis Alcoverro; t resorer, Joan B. Madi; secretari, Sebastill
Gallart; vocals, Ramon Lluís Pedrola

nj

31 PLAÇA DE VANGEL, 1
N

les ressenyes dels

Avui, diumenge 29 de julio'
de 1923. Companyia de sarsuela
en la qual figura el barilon

ITUVOL1
Companyia de vodevil

II3ergés.- Primera

NOVETATS

Dr. FALGUE.RAS 1 FALGUERAS

1 el balanç esportiu
ide la setmana en

[A PlliItIII

d

is li ons

TROUPE PORTUULI

de Barcelona. Cada eta l'envelop de
la sort ando ies ncosturnades

El Pasillo furl6e; Gel per liebre;
i vi jornada de El doctor Mabuse;
Ele deutes d'En Triquitrao, 1 II 1
' üttima Jornada de Soioma i Gomori ra. A la seesió de la nit, ESTRENA
t de la VII i Ultima jornada- cte El
doctor Mabuse, 1 ESTRENA ce
Els condemnats
.

JOHANNYS

Exit sorollós de la eminent

VINT-I-CINC PESSETES

artista

CONSOL HIDALGO

X>0.4444*-e044.0+644+4+414+1

Repertori nou i selecta.—
Fastuosa presentació.
Denla (taimas, serata d'o-

URPES DE4.4 BANDA

4404444444444$444444+ffl

Palace Cine

I flore de

CONSOL HIDALGO

DO-RE-LA

GRAN SALO DE MODA

grandiós programa: Saltons, Trio Johannys, la bailarina Nlargarida Díaz, presentació del colossal artista Berlina a(Mu a Barcelona

1 nitres peldrules cOrniques.
El programa no poc osser mos su g gPstiu: cebarlo, emacid, beilesa,
projeccid perfecta, I, amb renve•
top de la sort, 25 pessetes al quo
ti toqui.

de

PROGRAME5 SELECTES
Aval, diumenge, sesanii de cine a
vult Ge la tarda 1 a les den de la
nitt les pellteules Els deutes d'En
Triquitrac; Gat per I lebrel El Pocillo UNO/3; la grandiosa pelito/tila
Sota dues banderec, 1 ECTRENA de
Els condemnato

CONSOL HIDALGO.

44,3•e4,-v

Lnad
tesiaotensieea,„
ni
fina.
blie
5o0cZts
oal
t',ms'

4-044-1+4944.

4
i-a,444-0<4444444-844444-15•Iletleo

ELDORADO

A

Tetaron 1242 A

les deut
COMIAT I BENEFICI DE

EL GRAN
RAYMOND
I el rel deis martes I el =Filo Seis
rels, el qual presentara el mes eseollit deis seus incomprensib/es
treballs,- entre ells
EL BAGUL DE MORTS MISTERIOS

>>>44444444444444-34444++,
04.4444~~414+4,444-8+:444-1

TEATRE COMIC
.

Oran companyia tildes de sarsuela,
opereta i reviste, dirigida pe:
primer actor dnr
ic Com.
--Aval, dlumenge, tarda, a nos quarts

de (matra: nit, a dos quarts de don,
grans (uncione: 1. l'aplaudida sarSUrla en un Rete
EL PADRINO DEL NENE

II. la rares Plica en tres artes
;AVE CESAR:
TflOIS dels ouadros: 1. Las ger
n elas; II. La Via Patnicia; lit El ona romano: IV. La orgia. Il u Issil a
vrt i u 51'1 1101). Superb -atrezzo '.
Pecorat de >torales I Vela 1 hallte

tq

i Amigó. Augmeut de chota. Nomtut esa eomparseria. Banda de trata, peles 1 tainhOrs per les segones ti.
pies. Preseutael6 Inuniitoralde.
Cosa mai vista al Paralsel

1

Dilluns, tarda, a creas perecíais,
rexit de rany ;AVE CESAR!
Butaques .de primera Maese, 3 len1 astes; de . seauna, 2 ma.; entrarla
general 060 Pta. XII, a /en dad. A
la sarsiut
iela BeRtiwtraes
m es .1/44+4...4444,4444~944.1
1

Diana - Argentina

PRADO-CEICOTE

Excelsior

Temporada popular.
e

Astil, diumenge, 29 fe Piliol, t a r a, a dos quarts de cinc, 1 nit, a

- 4:44+44

Companyia cärn:co-lirica

Gran Teatre Espanyol

,

Gran Cinema Bohèmia
dtumenge, oessió mattnal cl'11
1' Aval.
a 1; tarda i nit, grane programes:

cante populars lusitans.
Bucees del celebrat siluelista

convertit en ei cinema mes tres°

i

0+64-3444-344.44444+1144•11+449

No+e-e-944+.4-644+644...»44+4
Gran Teatre Corntal i

Aval. diumenge, tarda, a un
quart de cine. Etit, a les deu.
decreces funcione en dia
festiu. Projecció ele notables Exit de la
famosa

P44.9~4e4+#44444-34.2•444

e

El local més fresc de Barcelona.
Avul, diumenge, gran matinal; larda. sesst6 continua, estrena del
PrOgrama AjUrla: Bogeria de je>
ventat, per lrene Eastel; Un cowboi a Nava York, represa, per
Han: Qüesti6 de sastre,
eomica. :la, estrena: Programa
Ajuria: El Seatimoni defensor, per
Elske Eerguson. Demt. reestrena.
La presa de l'abisme. Dnous, Dobletes i 'claxons, per 3lary Picalora

Telèfon 514 A.

44-$4,0-94-ße0-5-4-4.0-6-3~

A LES

Saló Catalunya

COLISEU DE VARIETATS
Temporada 1923-24

CLAVE

TEATRE

C I FMES-

MATIES FERRET
beq4->eeta.e-re.44444-44.~.
Teatre Barcelona

cliumenge, darreres

nyia, posant en escena, en
les funcione de tarda. i nit,
la colossal obra d'En Joaquim Montero,

Camifealls ar g liCS 1 ü NMICIÓ

El orlil 11'0°113 - leirtele

respirar al Tibidabo!

actriu:

funcione d'aquesta cornpa

11121:1111111111101111111133 n 555M1111113111110E3111131[33S151312d21103Elni3

NIETGE DENTISTA
medicina i cirurgia de la boca.lionda Sant Pere, 15, primer.
Dentals sanee paladar, etc.De 4 a 6.

I

Assumpc16 Casals

Avui,

ES FERR ET

MATI

'Tarda, a les 3'45.
actes, 4. 1,
La alegría de la huerta, jotes
cantades pel tenor Jaume naore I I. 2, La monteria, per jaume
Morell, 3. Que és gran Barcelona, la part de Nandu per Galceran. Ni l . a les deu, Que és
gran Barcelona, per Galceran.
LA NIONTERIA
que cantara per primera vegada el bariton

grans espectacles Santpere.

'.t

Enfermelas de la
Doctora S A 1 S dona I deistocóloga.
nens. Pelea 10. 1.°. De 3 a 5

Despatx a la taquilla i al Centre
de Localitats, Plaça de Catea'.
nyit. Preus populars. Ultima de
la temporada amb motiu de les
grans reformes que tindran llee
en aquest local.

Teatre del Bose

••TEATRES--

151

GRANWA LAYETANA, 25 2,

I. .ffleve..........,.....**,

ELS ESPECTACLES

: DE CATA-

Llegoix denla, dilluns,

PROVENGA, 192-194
NEUMATICS DUNLOP, DIVERSES
MIDES, A CINQUANTA PESSETES

n••nnnnnnn•n

projeetant-se també la grandiosa
pellicuta en cinc parto

5PORT5M1inii

,

Vendes a terminis. Pianos estrangere,
MIMIIMUIR1110n••••••

BOXA

A base de la revet113 Sancho-Villar
s'estä preparan( una interessant vetllada al Lima-Park, en Id q ual prendran
p trt Iteig, Eabregat,I.Catalh, Brean,
Paes i al tres.

I GARAT E A FRICA

110 .11.1_,OS PEnFollATS
PIAN O S DE LI,DGUEll. I D'OCASIO

Aval, diumenge, tarda, a dos guama
de cinc, 1 alt, a les deu, III 1 Ultima jornada de la serie alernanya

UITPT

N

Olerte, 43
PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,

de Festació i per tal de fomentar ranció a les coses de mar, han acordat no
tascar, com de consuetud .restrem del
moll de Barcelona que, per tant, quedará Ilig r e al nombrós rühlic que indubtablement preseneiira aquestes interessautlesimes regates.

Mi ha gran expectació per la vetllada que per a dijous. dia 2, preparo la
Federació amb les finals dels cernidounte, en la cmal veillada secan proelt.
mato set campions de Catalunya de boca amateur.
Per it la dita reinada els aficionats
que Iti han eres part han de passar per
la Federad(' per recollir llur invitaciú
abans de dijous.
FEDERATIVE S

00N

GlIASSAIGNE FRERES

PROXIMA VETLLADA

u
Els magatzems de PANYERIA in
ii GRTIN OPORT
I
II
LA TEXTIL CATALANA a
II han posat a la venda un lot
• an de pura llana catan] per ade dos cortes de vestit de tres metres, 2
senyora i un altre per a senyor, de Fg
la
llana, de gran resultat, al preu excepcional de

•

OW-LA Al. BEL, PE.
SENYORA sE
ppgaRA. OntaSS4 cou
UNA POme

Denah, Anuas, a les den del vespre,
es reunirà al loell de la Federadó el
seu Consell Directiu, per tractar dels
Cfimpiouats de Catalunya i de la reforma d'estatuts ehe la Federaci6,
com timbé de la fundacaO de la Federaci6 Catalana, els quals estatura ja estan acabant-se.

2, Portal de l'Angel, 2

ratlf 15 ENISIZIE2209EiZIEEZIRRISlaff'EB- glittlIg 12 fa r3 SP.ETWPI ta P,Mita ll 'O ra
at

A conseqüència d'una caiguda casual
Antoni S a-n6 Puig, de 23 anys, es trenca el genoll dret.

caimmansionuisuagazzinalminazzainimarinman....15i3

LITNTA PER. A AFICIONATS

ENRIC CARDONA
verg ara n,,1

no hi ha com la Casa Cuyäs:
Portal de l'Angol, 11.

mg'u

LECHERA

3

Giménez, J. Trigo, Basté, F. Gibert,
S. Fontanet, LI. Gibert, 11. Trigo.
Cruells, Tusen. Resida, Puig, Guini/d. Amigó ,J.
Arbitre: J. 3Iasriera.

ELS CAMPIONATS

celen ae..n,anh

avenen uvt conihn.
soda rnercA

Essent les hores d'oficina de dos quarts
de 10 a la 1 i de 4 a

2

Els organitzadors, donat l'avincat

A N A
'Vi negre, 075 arara litre
Cellers ARNO 2, PAARJSTANY

Tibidabo, proesaltlent il.lurninada.. es pot
contemplar, de, nii des de
tanta pobles e innombrables ca
serius de Catalunya. I alhora. e/
que de nit fa l'ascensió a la
Tala:a divisa el meravellós espectacle de la capital illuminada, i les llums -que esmalten el
ditatat - territori de molas centenars de quilòmetres quadrats
d'extensió que d'allí estant pot
tiairnitar.ase.

1.—Equip del C. N. Sabadell.
2.—Equip del C. N. Barcelona.
3.—Equip del C. de alar.
4..—Equip del C. N. Atltie.
final del Campionat de
Ca l a l u n lia de water-palo de primera.
categoria, cafre 'dos (avivo del e. N.
Barcelona, integrats per

FORMOS!
Abt o•

q. e

den ttedadors

L'ea al nostre port els Campionats d'EsP an Ya d'outrigger i skiff organitzita
sota els auspicis de la Federaci6 de Societats de Itera i que han de servir a
l'enseins d'elimMahltries per decidir els
equips que haur in de representar Espanya en els prözime Campionats d'Eni.cdka que ban de celebrar-se a Como
(Ithlia)
itisient most' fe setembre.
Enguany acuesta Campionats d'Espanya revestiran un interés estraordinari, per aprestar-se a disputarsels les
millaca valoro del rem que han vingut
sotmetent-se a una seriosa preparació.

CAMERES
LAVABOS
WATERS •

Passeig de Cela, nín, 86, pral,

124

Et

1111 0 N ir

La Talaia

N. B.).
Setè.- 500 metres raleas, per equipa de

MIREU QUE

D'OETRIGGER I SNIFF

EI iIr otinEnl pera Is Va[E1123

Aral tindrà roe la festa del repartirnent de premie als nens i nenes mati culats a les escotes del Foment Martinenc dd cprs 1922-23 que fineix
aquest rnes. Serä presidir per les autoritats locals i distIngides personaüats
amants de la tasca cultural que sosté
aquesta entitat. A continuació se celebrach un fest-rat escolar d'educació físico-rítmica en el grandiós pati d'esbar.'
jo. Avui i demä, mati, tarda i nit, estarà oberta l'exposició de trebal s escolars, installada en una aula de les
escoles.

Quart.-500 metres ‚'Stil Muro
1, Rebollo (C. N. B.); 2. J. Prietos
(C. N. 13.); 3, 13orrhs (C. N. 13.) ; 4,
Eernhudez (C. N. At.); 5. Bertran
(Pon); 6, A. Bretos (C. N. B. ).
Cingit.-400 metro relleus, quatre
estils
, 1.-r--Equi1a del a N. Barcelona.
2.—Equip del C. N. Sabadell.
, 3/0.—Nulta (palanca z trampoli)
, Bellavisti (C. N. 1.1.) ; 2, Nauts
( C. N. B.) ; 3, Tort ( (1 . N. B.) ; 4,
Fijó (C.. N. At.); 5, Bonnetnaln (c. N.
Ast) ; 6, refinan:1es (C. E. 41t.); 7; C amino (C. N. B.) ; 8, J. Lasplazas (C.

!la traslladat el seu domicili social al

REM

és un aparell fotogràfic de la

1

qual promet ésser un esdeveniment
Primen-30 inetres infantil
1, Medina (Pop) ; 2, Dios (C. N. At; 3, Vil , mala (C. N. B.); 4, Pinillo (0. N. B.); 5, Filiö (O. N. It.)
Granieher (O, N. B.).
...iSc 5i om -1 (J0 marres astil liare
- 1, Labitries (e. N. At.); 2, Baell
1_0 . N. At.);.3, Trueca (C. N. 13.) ; 4,
Pinillo (C. N. 13.); 5, Pallarola (C. N.
At.); 6, Roig (C. N. B.).

a

Decididament el dia 5 d'agost tindran

Casa Cuyas: Portal de l'Angel,
'número 11.

de Barcelona

2

/".. B.(

Al,

Iien's ad el progr liba de les preves
que p enstitueixen aquest Campienat, el

ELS CAMPIONATS D'ESPAN Y A

Vi blanc, 075 amp. litre
C-ellers . ARNO & tWARISTAIIY

Les-noies anèrnieplies Hilan. de
prendre FOSFANOL VIAN FERRUdie)S,

ORELLES

SI tenlu mal de
con useu

CORD ILLERA

Hem rebut "La Novella
corresponent a aquesta setmana, que
publica la novella "La Pietat també
és Amor",
i - d'ambient cintada, deguda
a la ploma del prestigiós cseriptor
JOseb ' Burgas, amb ikiistracions d'En
Miret.

VANOS

El dia 24 es presenta a l'Hotel d'Espanya una senyora francesa, de vinti-vuit anys, anomenada Genoveva Martin, demanant per estar-s'hi.
Ahir, en vista que era molt tard
i encara no havia sortit de la seva
carnbra, fou forcejada la porta. La
Martin estava morta o conseqüència
d'un tret que s'engega al pols dreti

FT st 7a Fonqumne"

Avui, a les deu del mati, l'Institut
d'Alumnes de l'Escola de Treball efectuara una visita a l'Institut d'Estudis
Cata.ans. Lloc de reunió: Portal de
la Diputació (Placa de Sant Jaume).

33

B
as
19
VIRMIIRIN fanniniln niinsinnn 2
IV

•

(',taris, 98-roo
BARCELONA

INATACIO

din (C. N. At.).

Les

AIGUA IMPERIAL

u
IR

Tots els mals que hl ha a la pell,

que Molesten tant I tant,
ainh la Crema NEPENTAN
fugen prompte :ene trope/1.

La Sujeta l Vútua d'Asse..
gurances contra hundís

8 Camfollais ð azololla

Tercer.109 metres braca de pit
1, Garcia (C. N. At.); 2, Bilcells (C.
N. B.); 3, Costa (Pop) ; 4, Lavilla (C.
N. B.); 5, ' Prausser (C. N. S.) ; 6, Jar-

---

tfn Oficial" de la -provincia",

ESP0311
)Avui

CASA AMOBLADA
a Santa Colorna de Farnas.
Debate: Portal Nou, 46, segon, primera

Galenas Layetanes

r

72•••@11111111113111111•111111111111»1113111 n 111•111•111111•111zmirt
,

leer escribiendo".

.IMInnatM116:1641119n

E 2P/I1A, f:1•"1,71,,
n 1111OrnInh,,rtc.

Gran assortil en c3rbates

Sanará

Pradera; una maleta molt vela, contenint smiükts ,de . sosa 4 ,una; clau; una
.cadenéta
.
medalla d'or; un tapacines de llautó per automòbil; . un saquet amb e.,bjectes de filferro; una
cartera de pell rosa, contenint un mocador blanc, cCartirns i objectes de bany;
una insignia de metal l daurat; un einyel de cuico -ros per a seuyor; un
paquet de cuaderns titulats "Arte de

Praus ceonärnics

Avui. 6. El doctor Mabuse, Els
ditzosos nirvis, Gat per llebre
El Pacífic furiós.

diumenge, tarda, a
dos quarts de eine, l'opereta en un acte i tres quadros.

Teatres Triomf i Marina

El barbero de Sevilla

35

representaeió de
la fantasía eJinico-iirica en

i Cinema Nou

un prbleg., un soll, cinc
inauguracions, una pellIcula i tres radiofolotelegrames, en prosa i vers, original d Emili G. del Castillo, música del mestre

Avui, El càstig del cel o Sodoma 1 Gomorra, Ull viu ame
la promesa, La gran nit, Superstició feliç, 6 i 7 El doctor
N'abuse.

"14444 44444444444444444m

Ilonso,

aarcelona se divierte...
Conitset per reininent tenor

Monumental - Pedró

el mes boina del seu reper-

Walkyria

Emiii Vendrall, que ciantarä

tori

selecte. Exit ressonant.

Deu decoracions

Castell

i Fernandez, Dulbena i
bal i Morales. Pellícula de
Studio Films. Vestuari de
Perie Germans.—Nit, a les
deu, la joguina
Con toda felicidad
i l'exilas dii la temporada

1

Barcelona se divierte
Cancere pe r Emili Vendrell,
Denla, dilluns, tarda i nit,
Con t'oda felicidad, Barcelona se divierte i Concert

Vendrell.

Cercle de Sans

Astil, dlumenge, sesslet matinal rt'l 1
a 1: Sodoma I Gomorra, 11 1 ulti.
tria; L'admirable Crichton; Ele deutes d'En Triquitrac; Actualitats
Gaumont. Tarda: Stan/ey a itiofrica
inexplorado. IX i ultima. Nit: El
bastard del rai; La venjança d'un
balg. Denla, d'Une: El ranxo de
l'or; Els comedianta de Pampera.
dor t Letxunuina l el sea Rolan

4+114+4444+444+0444111444.

Cinema Princesa
Gran via Lavetana
Telèfon 13 7 1
L'únic local que obté lalltial
a avene en la cinematografia.
1

AVIli,

diumenge, grandiós

pro-

Avui, diumenge, -dia 29. Tar- grama: Stanley a l'Afrlca Inee.
da, a les cinc. La famosa obra 1
I plorada (novena i darrera jer-,
en 5 attles, d'En Gerard Haupt- nada de la super-serie per l'e-!
inann:
rninent artista George \\alista
L'ORDINARI HENSCHEL
La fábrica, grandiós film draper la eompanyia del teatre Ro- 1
mätie eniocionant,',per la gran
mea. Sublird . .creaeld -de l'emiartista Ertid Markey, d'èxit CO'
ne n t actor
lossal La gran fit, precio.sa
ENRILI GIMENEZ
1 cinta ele comèdia dramática. ineh

•
••

LA. PUBLICITAT

litujrienge 9 de juliol-de 1928

e virmimiefflommummemirmunmeauwas

mairm
Vins de postres des de-2 .1no pesetes
„ de taula „ oe75 ' „
Vinagre j75 centints

Venem els millors vins

Cellers

ISTANY

RNÓ

Vergara, núm. 12 - Te221, 961, • A
Ratub. Catalunya 85 . , 1645-G

Obsequia els teus hostes

minemiurepekw"vafflowimiebufflogim Nommemo zumil

I crommoomomomoi~itomoneofflioo
e,megut, artista Iteryet Rawlin- FORIEREEt,
son. El mi del gimnItstic,
film en
en varietats. A la bona
de Déu, argument de gran brorea.-Nit, estrena de la precio-

alle nnnnn • n aill1111M11113 n 11313111teelfeNaNieraael111111111

SOCIETE GENERALE

GRAN PREMI DE

sa cinta . Pels furs de l'honor,
r,I gran, artista John Barrimore, del Programa Ajuria,—Dcirá cine estrenes, estupend programa, entre ells Els ditxosos
nirvis, per la eClebre artista
1".mstance Talmadge, i Les escales-de l'altar, pel tan desitjat
artista Frank Mayo, i altres.

REGULARITAT

o
o

Plaça de Catalunya, 20
;
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VICTORIA DEL
POPULAR

NOVA

Hotel Restaurant Versalitas

(»en des de les Cine

del mau a milla ola
de caben 1 a la carta
Cebarla de 750 pta. endavant
Habltaclons per a temporadas a
press económIcs
Algas del Alas Guimbau
Caml especial per a automObils
Tetaron 7 H
Propletarl: Joan CO (de l'anua
VERSAILLEO/
Servil

,

N

Sucursal de Barcelona

Barcelona = S. Sebastià

LES PLANES

1.4-PUDA DE BANYALE$
OBERTA DES: DEL PRIIVIEE DE RIMO ASOBeCTUBRE t
Les s- és aigites eonstitueixen Ull ti p tis'-gnie O;fghropaleralls herpatics, eserefuloos, pretubercesns, ahrefee',-.catarNt4
sos t avariösies no tenen riyal, essent, en aqüest=iftitiin•sentit'i
substitutivas-dalas dArehena.

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

o

Organitzat per el R. M. C. de C.

RESTAURANTS

amb LLANO GINETE ÇAMPILLO—Re

da

AUTOMOBILS
113

Soria

1111111111111111
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BOAD Pi

Lco Salutinas han portal lo
salut a casa me.. Beben,tina aigua mineral delitos&
que cns dóna gana ale.
gria, perque pahim bd no
ent molesta l'artrilisme.

44.•••••••••••n•••••4414444+•1

LENORRAGlit

Cepa metilice de la brmetra de premia)
per e ta Urzel a Pire 1 50
reot11.1 general:
ni DE 103Er VTDAL t PIDAS, 1 ea G.
r n Dereclene

ro todas sus manifestaciones. urelrili,, pros/ctiti, co
gola oleOssil. ele., por crónicas y robe!.
des quo sean, so curan pronto y radicalmente coa Ins
que i/optuan la sangre y Ins humores, comunican a
la orina sus propiedades antisépticas y microhici
sus admirables resultadts se expevinientan alas pri,
meras loteas, la molona prosigue hasta el Cotnpleto
y perfecto restablecimiento de torio 1-1 aparaio
ni! 0 .” rinr1 rio, curando.to el paciente por si solo. >in
invecciones ni Invades en que baya de intervenir el
medico, y.nailie so entera de su enfermedad, basta
tomar nna raja para corivemerse de ello.

Olascoaga i Salsamendi

contra Oscar i Urquidi. Despres
es jugara un segon partit per
aplaudits pelotaris.

Campionats de Barcelona or,
ganilzats per la F. C. N. A.
Avui. .diumenge; cinc tarda, a
la Piscina del C. N. B.,
ESCullePa de Llevant,
relleus, salts i partit
Zritiat d.è
--- WATER-POLO
Cainpionat dc Catalunya.

L'equip format pels 5 cotxes inscrits
obté la: máxima classificació:

,

TURO
PARK
PARC DE MODA
Avul, tarda,
Sardanas i puttlnellle
Tarda 1 nit,
Concert per la Banda de Caçadora do Plasencia.
EL BOLID HUNA
Darreres extablelons de l'atraco/O
més sensacional del món.
Cafesireataurant de primer ordre
"rV.tóninibus des de la placa de Catalunya al Tura Park

▪ PREUS
0

• Edwin de c alçat:

SI

Leen'
en er galio

n•••n•n••n•nn

DE

AIGUES rDE

TAULA

la de la VALL DE • SANT DANIEL Girona

PARC
Avui, tarda 1 nit,
Concert per la Banda
de Vergara

PISTA
DE
GEL

El

D'Il a 1 IllGona
patInatge; de G a 8,
Sessi6
Te;- ae 1 0 a
Fi
12., nit, patinalge
extüblcions
Jazz-Bana Verdura
Esmerat Cerval
de cate-restaurant
Nota. aijous vInent,
solemne vetllada
BOXA

Final, del Campionat
d'Amateurs

CURA LES AFECCIONS
DEL FETGE, RONYONS,
E.STOMAC, INTE9 • PINS,
ata., eta

El

MANANTIAL. MIRALLES
Bicarbonatada, Caleteesscklica-mangariosa, sarta,
tat Iltintca-arsenical.

Es finissima I carbónica
com .a Ce Gpol_aotrts,
Durara Pestlu resulta tic'
Peloso bebent-la fresco.

seu dipositarl: JOSEP13AGANS,, carrer Ponent, núm. 28
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Venus Sport - Palace Ball

Florida Sant Antoni, 62 i
i
Tigre, 27
•
diumenge, tarda nit,
g ratis halls de soeietat, per la
R anda Venus Sport., que tant
. encert adamentAirigeix el mesN'
Ire En Doménec Ponsa, estroT' an els ballables següents:
V ats_rupl p t. La mala dona;
m arxa, Morenita i Sevillana;
I nnef,,. Vida rota.
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LG

Regenerador
de I] ¡Aria

(marca registrada)

SALUT - FOR(A - ENERGIA
Es pot augmenter en el pes de 2 a 5 quilograms mensuals
indispensable o dcsnodrils I maralts de l'aparen digesta4 tubarculoeos, asgotats pel traben, disgustos, etc.
PRESCRIT PER LA CLASSE MEDICA COM ALIMENT ' BASIC DE LA SALUT
Demancu-lu a: N'. l'error, Scgalä, Casa Sorribas, Rogar de Llúria, Ga, i princ.(
peto colmados i drogue' /os

la

1 Ferrer _plu m ,

llgiyiEli

Saal Mego del tall, 442, 4915 1
ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES

e

OBRES

5

TREBALLS WISTIL

FONDA

SIMON

111ENJABS A. BA
ESPART
I kRIA, 12,
TelOfon 1378 A.

A---"TIANA

I

Gran Hotel. Servei a la carla. Cobects a 7'50 .pessetes,
Correr de la INaça, 3-1.

QUADRA per a fabrica o rnagatzem. per
Bogar, Banyoles cantonado a ,ijueveao.
(Gracia.)
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Rambla de Catalunya,
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B RTICLE DE FACIL VENI FI
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Telefon 4588 A.
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ESPLUGA DE FRANCO
GRAN BALNEARI
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Pell-S1111144,rastata-Impotlincia

Nous meinaes, alemons s (le trarlaloen{ SenSa Osetlis ame al [ti dolor.

1414:1!S EcultmMicts

EVIM011 atlas 113 185 X.
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TAPIS308 plulato...La toSa .mesvInietor
l Sial (1' te:My:1. . 1 ESPdetalitat --en tupts
ses• ',l'alocas - ExposIth.V PeettiallentlIle
do/Orno ä reir, gratala ötenträttes oiga
rabri. a g uó de Mates t ,motIlures. -.iieNo
rimero-mi - -sense -Mollar- • nctuesto - -agio
F. MONINIcon - Botera. 4 .(11nal . / Pela
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Especialitat
en Carrosseries, Camions, Omnibus, etc.

Farina de ilegums i cereals maliejals eles marines
PROPORCIONA

en C.

ARAGO, 188
(cat.tonada Muntaner)

LLULL, 21
Parc)

uní-

le

• •Ehil., x»,,1

o

0 . 40 ptes...pastitia
.1511111111MnPn

UNIVERSAL

J. G. Alonso, s,
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Cheap eoap,

AGENCIA 0I-ICIAL

SALDO

(darrera el

FI
. el

Rbla. Catalunya, 90. - Telef. 422 G.

i-A

DE

de' seda,

(producte Patentan,
Obtindrà el doble de durada
coartara
seu ceder
Es ven a -tejes ics.,-4roguerles,
•

EL AUTOMÓVIL

ül Liquido a la fabrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

AGENTS: Ailtolocomoción, A.
ES

renti les, seres

mitges

C""aregnau.....-

T. CALÇATS S1MON

111111•111.1111111ElifflEssimas

1nII:

Senyer-a,

LaasaffasaaaaateilizzaalliaNIIIIIIIIMIZNINN n aaalawaliale

1 - La VAL COPA S. M. EL REY
2 E. Hortet Medalla d'Or
3 - C. Alegre . Mzdalla d'Or.
4 - O. Hockvik Medalla d'Or
5 L. B. - Medalla d'Or.

-- DIVERSOS —

a Facie sobre autos, teittts 1 altres
mercaderies. Rada Rambla de /es
Flora, 2 4, primer.

SinarC,

S. es

S

Les ramales ; d1StIntea4e
freixen parque usen . AliANTRUL
lien extermintiddr, de' ZItftes dercon.
Pr e intat, a tetes tes Eepooletons'Alliltiene: Es veor.a. les prInclpals atbetekted
1, a prora, al des pott, Dlputaeld,- SUS,
entre ArIbtiu s4 . Muntaner.

lDINER

Agente exclusivo: Hito mi. fosa VIDA,. Y RIRAS,
C., Morrada, 21,- Venta, 5 pta.. frasco:
SBGALA, Rambla de las Flores, 1 4; FARMACIA Grinse, Princesa, 7, y principales farmacias de España, Portugal y Américas.

Natació'

1:1g,:,X,E

del Doctor Soivré

Cachets

Avui, diumenge tarda, no hi ha
partit.--Nit,- a un quart d'onz e ,
extraordinari partit de pilota a

1

i

(PURGACIESNES)‘.

Frontó Principal Palace

Agents:
'Unlen,OoMerolal Española, S. L.-l-Rambla 4e Santa
prIrnir.—Garatge, Brtioti, 165.

SALCE"

INIANIMMS

° ESPORTS

NH111111111

-11P E L

urinàries, naif, Ralgs X,
Diatermia. Rambla de CataluR.
nya, 31, 1.er, 2... De 2 a 5 id e - 7 a S.—Clínica: Sant Pau,
número 44 . De 7 a 10 de la nit.

ir •

1

CAMIQNS

a

ilailizamaill nn 11NanernemmaceleNeraineagleilelazaanaKele

D

.

Ei teixit de canya plegable li permetrà fruir
d'una ombra agradable a les hores de sol
Sempre grans existencias en peces d'uns 25 metres Ilarg per 1

metre d'ample.

REIG 1 SAGRERA
Ausies IVIarch, 49- TalF. 1040 S. P.-BARCELONA 3
1.

D1-i.

. r • 10
Salvarsan bürf.V14
. • . 15
Attällst de sank
.• 25 "
liaelumenla a preus Múltala
• 1' 01 IEL/Nil.A
Ronda de la
(prop de/ terror Pelat)
1.1'11 a 1 . 1 de 4 a 2.

la Mutual Agrícola da Proitelarir
5. A.

per a l'extrae:ti:S de tetainoz.
Dirigir-yris',Per- a avisos, Pesseig de Sant Joan, núniero 30.
pral., i telisf6ns números 17,8
S. P. i 529 II.

de primer ordre. Tot COrtfOrt. Pcmió re:, , aurant, T pessetes. Servei exquisit, "Nfasia de l'Aigua". Fonda molt ben ateza. La situació exceBent clima
dits boca, creeats de Carreteras, 1,l'abunder
del Bolneur f , a 60e metres 'Vra. lucaur al OviebOrrim MonestU. de Poblet, alki colas 'la
turisme
estació n, tipica dc reps. • Telètop in lerur(flüm. e d'Espluga).- Estació
tenis que el vollen. i ' llan coavertit tambe en Centre d'estiueig i
•
ferrocarril, ràpida -connin:caCid antb Barcelona, block de --acumules, etc,-AdministraciU ::a,-Barcelena; Bruch,-114, prinpal,-Teletun• A-P35;

Diununge 20 do julio! de

LA PUBLICITAT
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IMMIMMINOlawafflomr
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EXPOSICIO IîERN A
1 DECORAN DI NTERI 1RS
13121re aSI Ellia ll area lE Z IR •

L'obertura de l'EXPOSICIO INTERNACIONAL DEL MOBLE
1 DECORACIO D'INTERIORS ha estat assanyalada definitivament per al dia 13 de seternion'é
La Comissió organitzadora ha aprofitat L'ajornament per per'
feccionar, completar i embellir el dit certamen. L'EXPOSIDO
INTERNACIONAL DEL MOBLE 1 DECORADO D'INTERIORS constituirá una gran manífestació d'art digna de la
nostra volguda Barcelona.

INAUGURAN, U dia 13 de Setembre prüximi
3ps•nn•nnn1
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'ES LA IMPRENTA

MAS fgARSZTÁ4

11,

flìíf11i

artanica do propaganda
a lea rint-4-gustre hoces
Sobres comerelals a 6 pi.s. miler.
Paper de barba a 9 pto. la resma.
Talonario venda. pe , a corso,
a 015 pessetra un.
Talonario boquee, lliurament, rebut, rira, a 050 pessetes un.
Vanos Pay-Pay. amb anulad, manee rodó, dibulxos assortits,
rutbol i bornituas trieromies,
a 100 pessets6 el miler.
Miralls reriain, amb anunci,
a 100 pes.cles el mner.
Targes perrurnartes a 35 pessetes
el trillar.
Carteras amb bitllets del Bann
de 30 pesseres en arnunt.
I un sena fl d'anides
d3 gran novetat.

ymAs PALMA

E.5 PAPIA'3".

Angina do pocho. Vejez prematura y
demos enfermedades originadas par la Arterioesclerosis c HIpertensten
13e cocan do un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tornando

RUCIL

Los simomas precursores de estas enferrnedades: dolores do cabeea, rampa o calambres, zumbufos de oídos, falla de lacto, hormigueos, cabidas (desmayos', modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabd,dad de
cariimer, congestiones, h e morragias, carices,
dolores en la espalda. debilidad, oto., dcsaparci•
cen con rapidez usando Enel. Es recomendado
por eminencias médicas dc varios paises; suprime
el peligro de ser oictlma de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
LA SUD— AMERICANA
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, eormitiva'ndo la rnejoria hasta .el
CORTS CATALANES, 550
total
restablechnienloiy lográndose con el mismo
BARCELONA
una existencia larga con una salud envrdlable.
VENTA: Soga./ä, Rambla Flores. 14. Barcelona,
lijes urinarias. Curació räpida i segu- principales farmacias dc Espána, Portugal y
Américas.
G. A lomar ro niitjancarlt. aparell especial. Ani-

L'OLI QUE DONA CAVALLS
AM.232MIIME 9MM3

SH111111111 111110181111121fi E 5.

GRAN PREM! TUEUSME

6,au, 5. — De 12 a 2 i de 4 a 6: Festius, de 10 a 12 (econörni-.
ca . Unid, 20, de 7 a 9.
4.•n•••••nsleansmesieln

12n77111.14110MMINIMM.

UHATIA

Categoria supe.rior

nnnnn.

a

4,500 litres

OUSONNET so.ere HISPANC-SUISSA

MO RS 1ESEL

vencedor de la vana oids räp:da, 113 qms. per hora

2on

LEGITINAS

MARC A

3 er

G. A.

Sil

GARNIER sobre HISPANC-SUISSA
BOIRIVET salero HISPANC-SUISSA

GRAN PREMI

Es subministra el combustible a raú de 3 a 4 Ates

DE C`/CLECARS

Categeria 770 C. C.

cavalls-hora

PALAZON sobre SENECHAL
Categoria 1.100 cc.

Infinitat de Motors funcionant a Espanya

ler

SOCIETAT OTTO HAFERKAMP EN COMANDITA
MADIK ID
Passeig

del Piado,

4. apartat. 708

•

SUENO sobro SALKSON

2P 1•

BENOIST sobra SAL MSON

BARCELONA
Agent exclusiu:

Ronda Sant Pere, 37, entl.
1eig

FRANCESC QUINTANA

!Aria, t25-127
BARCELONA

