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U REINA

. Es altament plausible el costum dels patriotes barcelonins
d'anar a fer companyia, en les hores permeses, als catalanistes
que es troben entre reixes. Quan algun com.pany . de causa ha
caigut en les teles de la hei exòtica, els diumenges de la presó
sún com una festa de patriotisme. 1 -els dies llargs i lIbbrege de
fergästula tenen el conhort compensador d'unes hores de visita
cordial. Els ferros de la reixa separen els coseos, per?) reixes
endins i reixes enfora els cors bateguen unànimement.
Ara és a la presó, complint el mig any de la condemna que
j i fou imposada per un Consell de Guerra, En Joaquim Delelbs
i Dols, jove encara d'anys i ja vell en catalanisme. La seva
estada a la Presb Cellular, a més de l'eficàcia d'un- exemple,•té
l'eficacia de les contingudes manifestacions catalanesques , que
proven la solidaritat dels catalans i la fortitud de la nostra idea
nacional. Per l'aspecte catalanista del seu procés i pels meras
personals del pres, aquest és digne de l'homenatge a qué dóna
loe la seva reclosió. La catalanitat d'En Delclós és sincera i
profunda. Educat Políticament dins la Unió Catalanista, té ensems una ampla concepció del nostre problema nacional. Recordem que ambocasió de les passades eleccions de diputats a
Corts, s'oferí voluntàriament com a interventor de la candidatura d'Acció Catalana. "Mai- no havia fet eleccions—ens digué—; pub comprenc que el cae d'ara no és igual que els d'abans".
Es una obra de caritat humana i de germanor catalana el
fer visita als companya presos. La presó, quan s'hi és per un
motiu idealista, no és Una tasca de vergonya, sine un títol ele
glòria. Me) que fa triste la presó, no As l'espessedat dele ferros, ni l'alçada de les parets, ni l'isolament respecte a la vida social, ni la quietud sepulcral de la cella. La fa triste la sensacie
d'oblit i de llunyania. I cal que tots els patriotes catalans, (luan
algun soldat de la riostra causa entra al fose edifici, l'acompanyin espiritualment i corporalment, i el tinguin present a &ayes dele murs i a través de les reixes:
No cal dramatitzar l'estada a les presons per causes patriòtiques. Potser hi ha entre la gent catalana una imatge massa
tétrica de l'empresonament. Convindria esvair aquesta imatge,
que de vegades serveix per portar la intranquil .litat i l'angúnia a les famílies. La reclosió porta privacions i mortificacions
innegables. Per) comptant els presos amb la sollicitud i. amb
l'afecte dele compatriotes, queden molt minvades llurs penalitats.
Sapiguem dur una serena rnitja rialla ale Ilavis en els moments de dolor i de persecució. Tinguem el tremp d'ànima necessari per guaitar amb optimisme i sense por les perspectives
d'un possible captiVeri.' Quan es treballa per una causa de Ilibertat nacional o humana, ningú no pot dir que mai no beurà
l'aigua amarga de les presons. Ni els més prudente estan segurs. En el canip periodístic veiem sovint que' mentre paseri
sense conseqüència desagradables articles forts i fins feréstecs,
sen marcats pel llapis vermell treballs moderats i simples sim.
beis poetice.
Les demostracions d'amor i d'afecte als patriotes empresonats han de tenir, per darnunt de tot, el caràcter d'un acte de
solidaritat nacional i d'una Promesa de desafiar el mateix perill, si això és necessari per a l'avenç I per al trionif de la causa
de Catalunya.

1,9 PACE A
DMIIIÎII
Fa pocs dies, cap a lee dime
de la marinada, uns clients etttaulats en un bar de Moret:mar:1re van reclamar l'expulsió
immediata de dos senyors que
acabaven de seure. El gerent

Festabliment els va, complaure,

cense fer-se pregar:.

—Fdia fora aquests subjec-

dir als seus subordinato. 1 els dos subjectes van estes!—va

ser expuleals violentament.
El seerot d'aquesta escena
eviat es dit. Els clients entaulats eren yanquis, els senyors
que acabaven de seure eren dos
negras. Horn sap que a América els Manes tracten amb un

sistemàtic menyspreu la gent

de color, arribant amb carta faeilitat al linxament.
Pele sernbla que aquesta
templativa—que no es Púnica—
d'importar a • Parle els costums
americans—els malo costums
americana—no trobarà una bona acollida. Es possible que
teces amos d'establimenls diversos estigma dieposals a seguir al peal de la lletra les miliraciono deis clients transatiOntics generalment ben proVeils
Stet dòlars. La preinsa, l'opiniö
pública i ädltue les altes esferes governatives, per mitjà duna nota oficiosa, hart donat entenent als bästes d'ultramar que
la República -no- està disposada
a introdliir esmenes en la proclamació _dele Drets de Phome i
del ciutadà, Blanco i negres,
grees i roiga, eón igualo davant
41 lieti i davant eis costuras franceses.
•
En l'incident que hem explic a t adés, ha resulta', que els dos
negres vexats a petició deis
a mericans, eren dos negres distingits. L'un, advocat a la Cort
de Cassació de Parle; Peltre,
doctor en Medicina. Han pree
Soldat. una querelle contra el
p ropietari sie l'establiment que
amb tanta lleugeresa - atengue
le suggestions dels súbdits de

l'Onele Sam,
LA CALOR AL DIARDOC
Ca.sablonea, 11.--Es fa sentir una
i ntensk calor n tot el alarme.
A Marrakesh el tern-Mmetre ha arribot a marcar Z.4 grane a remera.—

MARA
De COM ¡Oil acreval

1111 navili blandas

pels espanyals

Comuniquen d'Ilolandt que dilitins
al centre entra. al port de Ro' lerdam
elnuvill necvlancls E/Jcwon!adijiz,
que, rom saben elo nostres lectora, els
espanyols, atribulats, -iktingueren a
Ceuta el dii 19 de juliol passet, pbr
tal com cregueren—erriiniament
sense dir -que es libraco a operaelonsmisterioses de munt la Costa rifenya•
Dom. deit fins i tot si a bord de l'Ellomotedijk hi hacia ametralladores i
municiono innombrables.
Segons el report del comandaut (1-1
nacht necriamks, aquest feil ruta dever5 Rotterdam ami) un (erre-gime:a
de mineral. Hacia ancorat 01 P or t d' O
-ranpeflidct
11 .,eut desprAs de navegar el 11 hg de la
costa Otee mor de la tea/pesto rzgunnt.
Es ne s'en-es que• fea detingut per un
•
espanyol 1 eonduit a Costa, en
eI,rrega i els panera de bord t'oren
exte,linats i trobats en ordre.
El eapith de l'Efictunn tsdiik bu P rorestat contra la detettehl del sea savivi ir paridels cri,ttiinúls' i lta caperi,It
tetes les rasas segons les quas e:s incomprensible que gent que haitris 5(5ser entesa arribés ni a sospitar que el
elit navili pogués dirigir-se eteetivaMent a la liedM d'Allmecnite.
wontsdijk, fnu alliberat al cap le tres
dies i tetes log excuses présentades, segul normahnent la sena ruta cap a

La, Política

ELS RETOLS DE GRACIA
La Comissió d'organitzurció i propaganda de Nacionalista del disflete VIII agraira a lote els nacionalistes de la dita barriada que s g servei.vin
comunicar-Ii, de paremia o per escrit„
nrans i adreça de tal rstablanent on
veg in que s'hi fon obres o s'hi repinten
les faç.ines.
Si be la canipanya empresa per
aquesta Comissió se circumscrin, de
momear, als cstaVintents del carrer de
Salmeron, no desaprofitarà
• d'obtenir la catalanització
p roas silitato en oltres carrero del diotriele, els Molo i façanes dels Ticas es
reformin i repinlin aCtualnient.
Les contnnications verbals podios fertols els dient a . 'a dila Comissió, de set
a dos quanta de ftülf, a Vestatge de l'Alenco Nacionalista del districte VIII,
ceirrer de Su 71301'0)i, 174111. 56., ¡rol.
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REICELONA 118T1 PER ON ITALIA
Conituliq U en de Londres •utl journ71
que un c'lefaint pert:Inyent al ludí inoitgie capital es rebellfi no fa
gaires dies contra la disciplina habitual
a què estaca soraks. Aquest putuiderm
era utta -de- les grano atraccions d'a-11dret; Canata do tota mena do
teta:AM:ves per domeseicer-lo hola fAu
cewr de /ea Indies un mahut i,,dig ya
que parla una Ileng,ua especial- compresa, segons dinen, pele ,elefants. Efe,tivament: bell punt lindO -II ha ga, Par
lar relefunt red. codevingetta cola
adeis i es -deixa: guarnir, 1/matee 1 gniat•
vom era él se.u ..coniè. Perú com que un
iraid antèntic és' massa cbsttls per
a aquesta serveis, hem és a plan ,.1.tm•
Sajar la transtnissiú per T. S 15 . a,21
petit sermó quotidid que incita eis elerasts a sster obedients. Denth, L linos.
tindra ll a' e la prüncra experiZne1,
aparen de recepeid sera insta tlat al
dors de l'elefant i el domesticador li
trametrit des ele l'estació d'etnissiú, situad I n amito quilöinetres (lt
1, morro escaients.

Full de dietari
;11/4POGEU DEL FLORALISME
Per be' que la temporada deis jciCS
Florals comença el -primer diumenge
de maig a Barcelona, el pie de la
temporada s'escau en aquests dies, on
els capritxos de la his'Oria han acumulat les festes majors de les nostres ciutats, viles i pobles.
No podem obrir el diari sense trobar una convocatúria o un veredicte.
Frl i fet, durant l'istiu podria mantenir-se un Butlletí dels Joco Florals,
consagrat exclusivament a donar compte al palio de tolo els esdeveniments
relacionats a. .mb les gaies festes que
se celebren a , Catalunya. D'aquesta
manera els diaris d'informació general recobrarien la 11Mre disposició de
llano planes.
Aiteii fóra enraonat ,però tal cegada
comprometria una mica l'èxit de la
festa. Bi ha molt senyors--excellents
aMics cie la poesia, no cal dir-ho-que si no tenien la seguretat de veare llurs noms profusament escampats
per la Premsa s'abstindrien >ife7'
concedir cap prerni o el concedirien
mes petit. La generositat no vol romandre oculta.
Tolo els que escrivim heno malparlat dels Joco Florals, sobretot en les
hores de corrarietat o de dcsillusió.
Horn dc reconéi ger, no obstant, que
llur supressió no representaria cap
avantatge per a la poesia catalana
en can-vi, perjudicarla una colla d'interessIts modestos, pert respectables.
La persistencia en el costurn de celebrar concursos poètics d'acord amb
un ritus teatral, no ens ha impedit
de tcnir un liric tan pur com Joan
Maragall, un poeta tan profundament
exquisit corn En Joscp Carner, un
escorcoilador d'animes tan terriblement andac com En López-Picó. Què
hi fa que gràcies a la gala festa un
tovencell anomenatSanatosa tingui durant una hora la sensació que es un
geni o que un altre jovencell anomenati Garriguella copsi cent pessetes
que li serviran per comprar-se mitja
detzena ele mitjons, un parell de comises, tres corbates i un bastó- bambú? Qua hi fa que a/ voltant deis
Jocs uns quants nois, constituits en
sindical. excrceixin coacciono a base
de boicotejar des del Jurat de Vilabarca els que, esscnt Jurats a Vilatova. no els afavoreixin amb esplendidesa ?
Tot plegat, peccata minuta. Uns
:retes Florals, com a número de festa
major, sempre resulten infinitament
superiors a un partit de futbol o a

una cursa de caes.
Caries Soldevila
EL COS DIPLONIATIC RECLAMA AL GOVERN xorg Es DANYS
PERJUDICIS PER LES VICTIMES DEL TREN DE

LIENENG
Pequín, 11.-17.1 Cos diplomatic ha
Iliurat al ministre d'Afers cstrangers
una nota reelamant eltnys l perjudicis
a favor de les cletimes del crim del
treu de Lieheng, garantien per a l'esdevenidor i samions contra els funcionario culptbles.--Ilavas.

DETENCIO PER L'ASSASSINAT
DE PANXO VILLA
Mèxic, 11.--fla estat dotinaut el diputat senyor Salas, aeusat d'haver dirigit l'assassinat del general ran g o ViHg.—Hm-as.

A 111COSLAVIA
La mort del idnleg
. Sota la proposta del ministre Iianko-

vitx, el Consell de govern ha decidit
de-transportar a compte seu, a Varaldios, la seca ciutat natal, les despulles de l'illustre filóteg iugoslau Vatros'au Inguitx, murt a Viena. El Consell ha tramés el seu condol a la familia del difunt.

El cetalá dorm pic 1 muja mol 1
140- 'Malita! de Culdunya
L'iusaidble desig de crear de Calalunya
El distinga periodista italiä
Filippo Sacchi, que la poc pasea uns quants dies a Barcelona;

acaba de publicar

en el
'Corrleele He' la 'Sera". de Milä,
nno extens article parlant de la
llostra chilate.
A continuació en traduim un

exlens fragment ple d'observnció i de cordialitat envers Barcelona.

nio moment que sentiu la pinta;
disisa dels ocells • dels Vells'ple-

tanse .dels parrials que habiten
eap.bejapnent la-Ranibla de Sant
Josep, potser permie durant tot
el metí davall d'aquells arbres

mereat, deis oculte, "lloros" i canario i ocells de tota
mena, i es ' compren que aquest
ventatge els interessi. A les set,
dos quede de 'uïh, reprèn el
moviment; a les vuit, la Rambla
torna anar de gern a gem. Fletes
aci cm rau, per mi, l'incomprensible, allò que trasbalsa totes
lii ha el

•
ger~ : en Sant Jordi i en la Ilengua, qui no et
eoneix i no et sent,, perd una de les nieves idees en qüestió d'holes rimes mes pures de la . Ituque a alininosa estrofa de la mea. Cata- . rail. El mateix earrer
haVeu vist
Innya és un d'aquells pobles que te s . hores de la nit
sota
neixen amb. set 'freruit, graus de ple - de bullid, el retrobeu
l'hora de
vitalitatemes que, els altres, tal- la calda del migdia i a de
gent
ment, eom un vi une té tants la sesta, congestionat de mo-i
de vehicles, eixordador
gratis d'alcohol mes que un alaquello
tre. Meridional, Ist particulari- tora, sotraquejat per
feixucs com tones, tretata que el clistinge,ixen absolutament de tots els medionals: pidant de movintent confós que
de vegades arriba a la hiperesper exemple, &n'in poc u menja
tesia, coi/1 quan a entrada de
molt. Barcelona, que té la latifose paasa aquell tren electric
tud nominal de Ronta i l'efeetitravessa la ciu;Näpols; avorreix la son deSarelit, quequilinnetres
l'hoi monja com un holandés. Indub tata seixanta
ra..
I
dones,
quan
dormen els
tablement, rls la ciutat muts norbarcelonins? Confesso que per
länibula 'd'Europa. Es con que
provat d'explicarhi ha retires ciritäts. noetänibu- - mes que hereeixit
mai.
les . : París, Madrid, Atenes, m'II° no he
Pesqué el barceloní treballa,
Cristiania, cada una de la se- això
cal no perdre-ho de vista.
va manera són clutals que teSi Barcelona es la façana d'Esnen el .costum d'anar-se'n
(l'avena mediterrània
Ilit tard. Pere, comparada arnb panya
d'un poble mediterrani), EspaBarcelona, són modestes prinnya es un gran pais. Els catacipiants. Perque Barcelona no
lans voten fer de Barcelona un
de una ciutat noctàmbula per
organismos de
segons fine, pel clima o per de- dels més potents
producció i ele ; trefic del Medierg d'esbargiment o per quali cal reconèixer que essevol altra raí); és noctàmbula terrani
en card d'aconseguir-ho. La
ecail lid • s:Öri tots els veritables tà
política separal,ista fins
noctambuis,. per- vocació, per seva
no s'ha manifestat sinó soinstint; noctambula "per no ara
ta la forma d'un insaciable dedormir": Lencara una altra sinsig -de crear; d'aquel l primer
:gularitat. excepcional: Barcelo- besllum
d'autonomia que signina es Iota noctOmbula,' no hi
fica la Mancomunitat de Cataha estament ni elasse social-que
anys n'han sortit
en
se'ns sostreg,tti., Fet i fei, que lunya,
sis mil quilòmetres de linia teéls. teatros comencin;-ejes en- lefònica.vvit cents quilibreetres

erl'Utte els ta.5bIeSittuiderberts
fins a la matinada, o que els

tr090V7eS cireulin ininterrompudament durant les vint-igoldre boros del dia, no voldria dir gran cosa si no fos
l'extraordinaria normalitat amb
que aquesta vida nocturna s'insereix en els gustos i en • els
costunis de lot a una població.
Molt sovint veureu fantilies
thurgestes, mere, crialures, sudes
i xieots, enf rar . al cefó a la una
de la nit per prendre un gelat
senos presses, tots riallers i
com si fos la cosa rnes natural,
tranquils, amb el posat d'una
gent, que es disposa a pasear
una vetllada agradable.
Si de la Pinça de Catalunya
passeu al Parallel, la gran arteria popular que travessa el
barri de Mordjuie, per en caminen durant mes -d'un quilbmetre entre mig de teatros, sales
de ball, cafés concerts, un s'exhibeix la Ilicenciositat mito desvergonyida, trobarea entre
ohrers amb boina basca i espardenyes al costat de la dona
que porta -la criatura al braç,
barrejats amb una munió de
noies que es passe g en, el moviment normal de qualsevol barri popular cap al tard; i basta
que l'orquestra d'un cale ataquí la sardana, la dansa ' popular catalana, perque de'seguida
os formin al mig d 1 carrer cereles de dansaires que es mouen
saltironant amb un ritme una
mica pastoral; i veureu que de
xamplen i que els passavolants
mica en mica els e,ereles seie n t r e n en la cianea fimo que Pe-

inilla ocupa Painplfssima via i

els tramvies per pasear, tocant
incessantment la campaneta,
han de troncar la cadena dels
dansaires, que immediatament

se solda i In cansa contiFiva:
ingènua etapa de fOlk-10rO dintre d'aquella babMica fila de Citèrea proletaria. I si deixant, el
Parallel travesseu el dedal beIlugadis de la Bareelona vena
pele carrers que volteo el claustral silenei ronA.nie, de Sant
Pass, itesenboqueu a la Reinada,
l'arteria mes céle,bre i típica do
Barcelona, que cota el carrer de
'l'oled° i la.Gannebiere de Marsella . és un deis mes complots
exemplar de paSsetg mediter-

cle,carretera, hoSPitalSíbiblioteques, funflacions escotare de

proporcions esfereelores cona
aquella Universitat Industrial,
que potser és la més completa
d'Europa. Els catalans co queixen que el centralismo de Madrid els expolia en benefici de
regions menys actives i productores; lluiten per una- autonomia plena que els pera-mil d'utilitzae tots ele seas recursos, de
canalitzar totes liare energies
vers el somni de la grandesa catalana. Amb les preses, paesen
pel damunt tantas eircumsLinteles de fets, el deseoneixemera de les quals podria precipitar la situació, qui sap si amb
avantatge per a loto: i d'aquesta
pressa N'e unir impacibncia, Ilur
descontentament, llar turbulència proverbial. Són uns inquiete.
Es comprovat que el terme mig
de la vida dele barcelonins és
inferior al de molts d'altres.
Avant els bornes de la vida breo,
perquè d'ells serä el regne del

cel.
Pere heu-vos aquí perqub
com a façana d'Espanya, Barcelona comenea de presentar. al+
guns inconvenients..."
EL PARTIT POPULISTA TURC
DISCURS DE NIUSTAFA-KE¡VIAL paixa -:- ES SEGUR QUE
SERA REELEGIT PRESIDENT
L'OBERTURA DE L'ASSEM-

BLEA
Constantinoble, 11. — Contuniquen d'Angora que 113 diputate inscrito en el partit popular han celebrat una reunió so-la la presidencia de Mustafä
Nemal- paixà, el qui pronunciii
un discurs en el qual recordä
les causes del moviment nacional i els desultats obtinguts fins
ara.
La reunió examinä l'estatut
del flau partit i la línia política
ha de seguir durant el periodo
de les eleceions, donant-se lectura despres als acorde pondero
lats a Lausana amb els Estats

Units, els quals foren calurokr-ment aplaudits.
La nova Assemblea comprendril 280 diputats, creient - se que
per a la sera presidencia, és segur que es reelegirh a MustafäKemal-paixO.
L'oberlura do l'Assemblea
tindrà 'loe avui, dissabte.---Ha-

rani, Allf, a les tres da la matinada el gran -pas central encara és ple de gent pactficament vas.
asseguda a les cadires
DUES TOPADES DE TRENS
des a la vora del marxa-peue
Bucarest, 11.-111a ocorregut
conversant o Ilegint ele diaris
de la nit . o Simplement pe r . gau- un nou descarillament a la 1ffila do Timiscara a Bucarest.
dir de,l'an1rriació de la Rambla.
N'ornes lii ha una hora, al ínä- 'Han resultat cipc morts i 16 fe-:
rits. Prop le la ciutat slia rexim duese duratit quals
movirnent de lies -Retablos s'en - ' gistrat lambe la topada d'un
sopeix ilengerament: són . les treerapid amb un tren hospital,
resultant alguns
primere . 40res del dia,.:411
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el
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La llengua deis esclaus
Els que vivim a Barcelona,
malgrat d'esser la riostra estimada ciutat, la fogaina mes cb.cesa del nacionalismo, aguantem
amb un cert esperit rnesell aque

Aoje catalans, tan catalans-com

la nostra. La forea del costura,
les rodeo ensopides do tota la
mäquina oficial, lis vida -del comerç, aún cosee que . totes ple-

gada els seus avis havien 'aorta
d'aquella platja, i van guanyar
els seus primero -diners en les

Pa llengua imposada que, no es

gados ens ensopeixen els I
les orelles, per aguantar la Ilengua imposada. De tant . en tant
protestare, o engeguem la mica
d'ironia-que Deu ens .ha donat;
contra els desgraciats adeptes
que a casa nostra t.6 la famosa
Ilengua espanyola.
I aquests adeptos, quan sön , da

neo, i dones bolles, ni gosem ata
caretos d'e dret fins, claudiquem
i tot i ens ajupim com uns gossos.,Qué Iti fareml La cosa s'In)
porta. Això ene; passa f tots, i

ITem de confessar la riostra migzia. En l'aire artificial i la bar
reja de la eiutat, la 'lengua imposada fa la viu viu, i cap ferm

nacionalista s'estit d'alear a un

jo mateix, jovet i forts, que mos

traven el. pi t rin g torrat
amb unes certes pretensions ate
latigueo. Eren estiuejants de Lo-'
ta la vida en aquel l pelle, tal ve

gloriosas aventures de la mar,
no sabent altra lengua' que 'el
satalä dialectal tan tiple d'a-1

quel la pie tja.

Jo pensara de qub us valen,
pobres catalane, pobres gerihans meus, la vostra joventut i
les vostres pretensions ameti,
ques, i el somriure de les noies
que us volten i les xemeneies de
la fObriea paterna, si 80/X els
claus mes lamentables, contento,
amb la vostra servitud;_ i m e s -o
treu ami) una alegria idiota,
la marea detvostre eselallatge?
Podreu tenir bona taula i bon ' llit
i una certa felicitat familiar,
perh el g el ve ha negat, o hm
destrult vosaltres mateixos,

quell sentirnent de pätria que,
teatro on es parla en llengua diguin el que vulguin, encara es
espanyola, ni d'anar al cinema el mes fort, de tots els sention teta els rbfols i advertiments mentis del món, i és el que dóna
i literatures tronados estan es- les jales mis altes, i el qua fp.
crita en la neng,ua citarla.
complir a ulls clues els mes
Anant - pels pobles a l'isliu, grans sacrificis.
aquesta qüestió de la Ilengua ja
En aquests moments sentiu,
es Iota una altra cosa, Di ha poels que us estimen 1a vostra
terra, el que, cal fer i el que cal
tes i peleles d'estiueig. Els que
la gent estima i prefereix sobre.
lluitar entre nosaltres mateixos,
els altres, aún aquells on el pres per dignificar alié) cite es el
tigi d'unes aigües, d'unes om- punt mes viu i mes essencial del
bres, o d'una intensa calor de- nostre nacionalismo. Devegades
discutint i parlant d'aquestes
terminada, els han convertit en
sucursals de la cursileria i la COSOS. us tiren en cara la vostra
poca-solta de la gent de eiutat.
intransigència quan es tracta
En aquests pobles sortosos
de la Dengue espanyola. El vos-,
des del punt de vista econemic
tre "no 'voler saber-hi res" de
per/) malalts de teta mena d'epi-- tot allb que sigui nengua i culta
amin
dAinies arquitectòniques,
ra espanyoles. Ele que heu
torretes de suero candi i jardi- jttt per terres castellanas i hesi
nets lamentables, la Ilengua im- sentit la Ilengua pura d'Avila,
posada viu com el pche a l'aigua
tota esmaltada de diminutius i
en un . elstat de ridícula •deforme- paraules gracioses, els que us
heu entendrit Ilegint, . aquella.
de). Quan un va cap a aquestes
viles d'estiueig es pot dir que ja obra d'un jueu formidable que
hi conta. Els estiuejants fan una mi per títot "La tragicomedia de
vida a part. no tonen cap cantee Onlix„to L Melibea" -as pot SeIII-e
aquesta intatisig,encia da.4
te sineer ami, el metate ni amb
r.aturalesa. III ha una miea de • vant de la llenan espanyola,
casinet, de balneari o del que punt de mes,. Un moment cl,in,-4siga, i si més no, una torre mes
comprensió.
gran i de más mal gust que les
Perb, eis que penseu aixb, pela
altres, .amb un propietari que ti seu tanabe que si en alguna eo -i
més diners o mes anomenada, 1 SS cal ser radical i dur el doge
totes les fan-tilos que s'estimen
matisme a la punta de l'espasa
cultiven la sa ya amistat. Alli la
es en nacionalisme; de ser mas-4 .
nengua imposada As una cosa sa comprensiu, i massa" toleque te mes de grotesc que de
rants ens trem perdot
revolt ant.
Jo estimaré aquell parlar d'AA
Hi ha, pere, nitres viles a Ca- vila 4 la seca i l'eMinura i talunya, on encara el mal gust avrella famosa "tragicombdia",e
deis burgesos ciutadans, no ha
quan Catalunya siga Catalunya',"
arribat a prostituir - ne lees belle- i curan no trobi cap ,germä meases. On el paisatge i l'arquitec- empastifant l'aire pur de la cose,
tura són tot, emoció; tot sincera In brava arnh la llengua dele es-4
gräeta vivent. En aquestes viles Claus.
la nostra estimada llengua s'hi
Josep ?darla de Segarra
belluga Idiome. i airosa sensepres
De
sions i deformarions oficials.
tant en tant cacen paraules com
Cooveociù aèria irencoliolandesa
pedres preciases, i aclariu punts
Una convenció aeria ha estat croo
filològics que -einen més enllä
de les gram .ätiques. Quan en closa entre Franca i els Paltos Baixos,
aquestes viles, en el moment en Comporta reglaments sobse el trans•
que esteu mes encisats, i us sen- port dels passatgers, mereaderies,
tiu mes fortament i mes doien- tres, paquets postals, etc. Hont ha rement catalans, us Taita a les glamentat la qüestió d'identitat dels
orellee . com una pedra do trai- passatges, passaports i passatgers 1 de.
ció vil, la llengua imposada, sen- terminat els lloc de partida i d'aterratgd
tiu com una mena d'odi; aquell que podran tenir lloc nornés als aeräe
esperit, mesen de ciutat, és con- droms i els porto d'aciació. També
verteix en un . nirvi extraordinä- prohibeix el transport d'armes, munis
riament se.nsible, i us ad'orteu cions, explosius, coloms missatgers,
d'una manera clara i precisa del de tenir a bord un aparen de telefonia
o de telegrafia sense fils cense auto,
que és alle que podriern dir-ne
rització especial de l'Estat al qual per.
la Ilengaa dels esclaus.
Na fa gaires dies em trobava tany l'aeronau.
en un deis 'nobles més bells i
mes plens d'hist ò ria i prestigi de
la costa empordanesa. Guaitava
Els unas se sindiquen
la badia Meravellosa una mica
Comuniquen de Constantinnbie, se*
picada per un gargal fortet, Bona el SCa°10 , q ue els eunucs bate
l'amfiteatre de cases blanqueo, acordar oraanitzar-se per a Itur delotes irregularS, i darrera uns tu
fensa. De moment bom anuncia que
ronets amb oliveres i 'garrofers els eunues del Seeall i els eustmvs dele
i vinyes, i mes entlä, una munta- harein constituit en sindicat Der
nya altissima tota erma i eta- fer valer els interesaos de llur elosse..
pejada de garrigues olorosos . I Els estatuts d'aquesta singular assoal m ig d'o la badia, dues barcasj atib Ion estat ja dipositats a la preses ami) les veles roc,ollides,zom fectura.
aquelles de. les estampes antigues, daneaven bojament davant

l'inmutable blancor de les cases. Poca indretis III be a la nos-

La situació a Europa

La confus16 política a Alema.‘
tra terna quo tinguin la gräeia
nya as tal que es parla de guerra
i la grandesa d'aquella badia.
Els comunistas han preJo confesso que em sentia sena
morat de tot allb amb una for- sentat una mmild de desconflanen que m'arribava al rin de l'a- ca al Govern. Els sociallstes, re.
nima, 1 VEi'l aquil quo en una plat querits per Cuno perquè votesjeta on hi soler, anar ols estiue- sin en contra, s'hi han negat,
jants, vai et sentir aquel! sb agro oferInt abstenir-se. En vista
i ireprópi 'de la llengua imposaa d'aquesta actitud, han comengat
da; la !lengua im,poeMda, en a .- les converses per formar nou
quell preefs moment, era una Govern, la presidäncla del quid'

protesta d'im.potbncia, un.renee
ridfeul, contra tantos belleses.
I no us perisou que les pusonea titile gastaven la 'lengua d'ele
esclans, fossin 'cap carabiner de

bigotis sentimentals i vida mise
rabie, ni .cap professor d'Instltut, ni cap empieza d'hisentla, ni

cito canónMe 'endeble: eren 'uno

l'ocuparà el doctor Stress*.

mann, cap del partit popular.
La nota británica Insistelyt
que Anglaterra ha de pagar ala
Estats Units ami, el que tregul'
de les reparacions,; els iliberals,
però, cada dia són más contraria a l'ocupaolá francesa de la
Ruhr.
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Ort•Ela . .
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.
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.
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.
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•
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Tanta anterior .
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Taima 0 d'aBOSt Tanda anterior .
Obertura.. .
.
Segen telegrama.
Tanca..
. .
. .

Nava Fork
D/spimible.
Setembre
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LA

BUZ

SETMAH

PER MENA

Setmana aquesta d poques operaDe m5'25 a ro6 guanyen' les Transeions, però de tipus en general milloata/dique; noves molt cridades.
rato.
Les accione preferents del 5 per 100
Els valors de l'Estat. que la set- de la Peninsular de TelHons, anstcmana passada havien estat tat/ cas- nen el cairel a' 8825, havelit abans
tigats, hart registrat una Lela reac- reaccionat fins a 88.5o.
el&
El Barcelona Traction preteren del
-L'Exterior, que per' una sola venia 7 per roo cha anat operant. Molt ded'uns centenars de milers de pmsemanat. fins a 112. i les Crernalleres
tes, com diguérem. Ilastimos-ament va
hall seguit pujant. Arribaren a 100.25
deixar-se cante fins a 85 .40 en la
la setmana paseada, i aquesta a 10150,
Sèrie F • sie 24000 prSsetes. ha anat cense esbufegar.
'st
pujant, miau s'ha vist sollicitat seme
Un pobre . . i Ileuger comentari Ii tooposicié, a uns a 86'.40; amb un xic ea al fi d e mes.
més. puja un enter en una settnana.
Ha bastat la baixa dels AudMinniMés modesta, per no haver estat tan bus, de qué ja värern parlar. perque
inquietada, la puja de l'Interior. les loto cls valore d'especulació nava.. de
Séeies del qual. segons elles. avancen més o rnenys categoria que ele autbmd'un quart a o'3o i 035.
nibUS. Mesh! . aparentment bandejats
La forta puja de rAmortitzable que ' del rotllo.
avança ben hé un enter, s'explica per
No s'han commogut. pero. les coresqué del cupé
verle dim. cut.,
titzacions. La darrera de Transversal
vinent. dia 15.
•
va ésser ahir tarda 165'25.
Es clar que al g e, Podia veure's la
Resignats, constante. fidels. donen
setmana passada aixi. máteix, paré el
a cada sessió fe de vida els Nords i
to que en aquella va dominar, de flni- ; els Alacants. Aquest matf donen, resxedar d l'Estat, tenia la Baca a 1 e1: • pectivament, a 6845 i 68'05. Han capeetatira.
minat penosament tota una settnana i
Les obligacions del Tresor, dintre encara han reculat uns pece cèntims.
l'assenyalat aparent cercle estret
Els borsistes vells els miren ja amb
Mur vida, es permeten tairtbé un avene
melangia.
usé:, modest, com el dé l'Inte,iar.
El neguit buesatil se n'es anat anudeNosaltres crelem "que, paradexal- ta setinana á la tn-rieda. El tempeea.inent, quant utés • s'aeosti el termos tr.2 ment l;esrieculatiOr de-Barcellona.'•
venciment d'aquest fangueig d'operaIlaneaf a fa puja : de ..(161ars'
done, menas es cotilzar à el mateix. esterlines. ••
sitió l'inevitable ajorrMinent (IMtre el
La puia real- i (rdra-sla inifangueig un l'Estat ha ficat ele ca- ciat a Nova York i a Londres, perZ.,
pitalistes inconscients.
no és pr,Varrient plija. sitió ru realiEls Ifun;cipis 'han: pujat, aixi matat baixa de la pesseta en aquells
teix. El d'emissió de 1906. del 4i mig, mercare. com tondré a Ginebra. la qual
que és el de guia. passa de So a So'65.
cosa fa principalment alts anui els
Les Ampliacions no es mouen, i la
canvis de dòlars, Mitres esterlines
de 1920 es cotitza. feixuga. a 7725.
frailes suissos.
Els del 6 per Ion, de 1921. perden
Encara que sigui perjudicant la pesun quart sota la par i els de rExposeta, l'especulador jugo i dóna aquí a
sició apareixen algunos vendes que coles monedes estrangeres tipus alts a
meneen essent -absorbides a 99 i no
qué no arriben pas les paritats.
trontollen Inés que a 9885, per la paPer exemple: aquest mati iii ha
ciència i pericia del venedor. Els Bons haeeut una hora, de deu a onze. que
de la Reforma sostenen el canvi de la p uja s'lla fet neguitosa.
diner a 84.
Segáns atentes in formacioas !las'Avancen fins - a 79 175 les Diputatres, es pagaven rhilars a 740, Mitres
cions velles. amb compres d'aspecte
esterlines a 3380, franco suïssos n 134
substitució de titols o 'arrodoniment de
i francs . francesos-- a 4180.
partides. • •
Ddnes /hé:. adrtertirlideixand ‘ apart
Les Mancomunitats. sense canvi
el canvi de . la pesseta a Noca York
tassa fix. si S'ofereixa es fan a 73'50 que na ens ha estat facilitat per hasi se solliéiten a 74. Pot això tenir l'a
ver tineut ahir la Bcrsa clasa---que
pariencia (Puna perogrüllada, per?) no
de Londres en cap moment ha vinho . és. Durant molts anys la cotitzagut la pesseta it tipus superior a
eiú d'aquest nostre amat valor nacio33 . 52 e 0, de Ginebra a 7625 i de Panal ha estat molt mes seriosa i norís a 242. La paritat del canid de la
drida. Aquesta :diferencia tan marlliura ja resulta teta per quarrt . a Loneada de mig enter not tenir explica- dres cotitzen . a tantes pessetes llisrra;
rle, en •les- .. operaciohs a lacte a les, la paritat de frases suiSsoS surt
finestreteS deis banquérs, pede" en tot més ' a 13114 i la de frases francovalor popular a"' Borsa 'la diferètic-ia SOS a 41'3 2 ..
entre diner 1 palier sempre inée
Sense comentaris. puix ja els havem
acostada i en les Mancomunitats ha fet o els suggerim. demostrant
d'ésser-ho.
balada ineonsc'éncla dels especuladores.
Es : fan 'bastantes operacions de CaiA última hora. poc • abans de la
xa de Crédit Comunal a 7350.
una, en anar a cloure aquesta crbuiSostingudes les Caixes d'Emissions
nica s'imposa un xic el seny. Rennim
a 85'75. emb regulare transaccions.
al moment les últhnes or.racions e
Dels ferrocarrils del 3 per Bao el
Francs francesos, 4140.
Nord segona Sèrie passa dc 62'50 a
Belenes. 3210.
63; les Parnplones de 61'65 a 62'15. i
Suissos, 133.25.
les Prioritat Nord de 5685 a 66 15.
D.Mar.,•
Els Macants del 3 per cent de la
Lliures esterlines, 3350.
primera hipoteca també avancen de
Urce, 31'05.
1
59 a 5925. La Sirio B (lel 4 i mig
Mares. 275 ptes. el milió.
que es cotitzava a 7950, acaba cotitCorones, 125 pessetes el
zant-se a 80; la F del 5 per ton, de
R. Stirifiach Senties
8735 a 3775, i la G del 6 per roo pasDissabte, 11 d'agost de 1923.
sa a 10115.•
Les Frunces, del 2 i quart per roo
del 1878-valor vellet, mig oblidat, que
de tant en tant ve a "donar un tomb
per Borsa-7-es va cotitzar a 52'25 ara
1 CANV , : VALORS : CUPONS
fa uns quinze dies i ara es demana
Rambla del Centre, 16
a 5325.
-Poc negoci en Obligacions deis: fer
1111BIMMIDIMPRIIIIEM
»carrils andalusos.
Eis ferrocarrils catalans donen una
estirada fins a la par.
De les obligacions industrials, les
l rectificats de 05/97 * . Especials
per a Cliniques, lahorainris, Lar-.
de la Catalana del Gas del 6 per roo,
mácies, perfumeries
de la Serie G, -que havien baixat
*50 pel perill de vaga quan la de
t,ransports, mantenen amb Pon nucli
d'operaciuns el, canvis rceobrats de
de totes classes
94:
De l'Energia Elicirica les ObligaVENDA A L'ENGROS 1 AL.
•ions del 6 per ion passen de 94 a 95
DETALL
aquesta setmana.
J.:. lats.

Les Obligacions Cintile, valentes a

«dic d.- ona,

-(l'agost de.1923

46 a 59
" •vo •
39 " 40
31

Mercats
IN -VORMACIO DE LA CASA
J. ESPINAS

0 E LLOTJA
1

,

Clvada Plata, sie. . .
30 a 31
• atiranto
.
Faces hla'Iorea, de. -. .
Faces Velencia„ tle.
.... .
Sane, rte.,
. . . .
„ Faces Llobregat, de. • . . •
Ji 1/2
ha M
d
anca arru
• its allarnatea A/48, de
5157
Fases Extrm. o Ando/isla noves, de
Manes arrugats alfarnates 48/50. de •• i 101
" 41
Faces erstrangeres,.
Manes arrugase altarnates 52/54, de •
Favons fine disponibles, de
.......
Planes arrugats a:ramales 58/60.. de
F3V0/13 Das nou e... de. ..
11 " 11'1/2 Mancs arrugal3 alfarnates 50/65, de
Favons ararroc, de
Pelonade, .
.
. . . .
a'a
Emite estran g er. de.
as"
Censes Se g arra, de
I .Íenttes, de.
. . . . . . .
44 " 45
.•
12
desses Andalusla, noves.
polaca, de., . . . ... • .
de
.10" 40
a
41)
denses estrruigereS, de.
43 " I
Peores verdes.
(Preves
en
pessetes
100
ks.
e.
arab
sae
cts.
35 " 36
Esestola Andalusla, de.
muut .earru aun))
el . -" 62
Esealola llata. . .
• '
50 " 51
311/1 estranger, de. „3101 pais, de. . .
GAIl fi0FE
Erps, de.
..
37 " 28
'Filas, de. .
Xlpre, ae...
"
41
. .
.. .
• ..
;Negra Vinarod nova,' de.
al a 3.7,
.
•
Negra Castello- nona, de.
' ,a
Negra IlIatarera noca, de
•32
> Ne g ra t roja sella, de
"
Nea'ra Eivissa nova, de. .
2s- " 24
(Preus en pessetes 100
¡Mallorca »Ova.
. ,
amP 055 dade
.•
rir •
mutti carro ache,)
( p reus en rals 42 ks. sensu ade dama;
u

-

Supeefostat d'os 18/20 iteid fosf5rie
i 112 . ndrag,es. a 15.
8141Perfcisf de (ale 18/20 per .104;
0eid- fits e.hre soluble, a 1250.
hiela ídem 16/1• per 100 t leid rossoluide. a 12.
Maitu fdeiu 13/15 per 100 Seid tosfisrie" soluble. a IF:50.
Sttlfal dfamonfac 20-21 per 100 ni.
tragan. a 53.
.,NIitrat
de. sosa 1 5/10 pe 'r 100 nitro2.eit,' a' 43'50.
,
SinfIt de potassa 90-02 per 100,
im,!thlent a 49/50 potassa
: e.
Clotur pOinSaa SO/S5 3 051.
e 1 131X.a.l ent a 50/51 . portssa pura. a 31.
Mahnst orailraea eArnia natural
10/11 per 100 nitrAgen i 2/3 Seid tostarle. a 40.
Nitrogina "Sant Jordi" 8/10 per 100
nitre,gen,
'
Ptoduete foaf /tat "Sant Jurar', a 60.

snfrex
Sofre "Sant Jordi" 98/100 per 1011
el sne de '40 quilos, a 1250.
SOfre "Saut .Tordi" "Extra Pi",
9 8 /106, el sae de 40 quilos, a 14.
Stett Precipitat (gris), el sae ole 4 0
quilos. a 7.
fibfra • snblimat (flor), el sae fle
quilos, a 17.
Sofce ternts. els 100 quilos, a 27.
Sdfre cenó, els 105) quilos, a 45.

PABINE3
Forea, de
Extra tocar,
. . .
Corrent Id., /e
Manca extra n Iastella, de
manca corren; Castella, de
Balxa, de. .. .
.
(Preus en pessetei sac de 100 ior. da.
munt carro aqut.)
DESPilL11 .
Palmero 3, de .....
Santero 4. de
Segones. de.
Terceres. de
Quartes, sie.
(Preus en pessetes sae de 60 kg. damurd
carro aqul.)
Menut (prima), de
.egottel, de.
Segó,
.
......
(Preu en rals guanera de 70 litros sen•
ee sac aamunt carro &Pu.)

-O a 71
65
62 " 63
63." 6S
62 " 63
1/2
49 "
tul "

carro astut.

30 a 40
" 24 •
20 " 20 1/2
19 " te ti.?

F lälliA TU E3
arrea

su " 13 1/2

Bomba, de. .
Especial, de. •
selecte,
Matisat, de
Bell-lisch O. de,
rrencat

17

Ordl Extremadura 1 Mauza..
Arel, Plata,
Girada Extremadura. de... .
(a y uda rola. de. .

do

• ,.
• .•

• • • • ; •
.... e ,

..

110 a 115
64 " 65

92 ' 63
05 " C.4
o '
48 " 40

...

Despenes d'arreo

•

•

•

•

35 a 311/2
30 3/4 ''' 31
30 " as is

•

•

50 '' 51
oa la 23

a"-t

• • •

....

" 82
i1
- 73 "

e a- e 1/2
5 " • 51/2

ä".

1/2

G " 7'

28 a- nO
27 " ee
al .." 35

(Preus per 100 k9, aula sa g dadliUnti

castro °oil )

-115'S lis
•

ti ros. de.
EstrangerdS, as.. . . .

Tutte de coco, de.
Forma 111nos,t, de, , ,

.....

Rentista*

29 " au
Castella, ae.
20 a so--ola 518liarelev5e,e.--a-

30 a 3t

,

Alfals segons, de. .
Pida lIargaeta, -de . •
Palla curta, .de. . . .
Fulla S i allYera, Se.
Trepadella, de.
(Preus en pessetes 40 kt damunt carro
aqul.)
Polpa remataba, de

Ferina, de. . , ........
cilindre (tarinassea). de
EscatIlat, de
.•

More ge catre/
Moresc Plata n
on, de
morese Placa vell, de .

A ifals primera, de ...

155

/1/

CREALS
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•

VA C TI S Af1111NTS
‘' - lasteelts ra. s. A.
.55 de miss; 55,' rarina t 1 SeR
f ada:
cl 'as a.4 es,. ;
• 8 • -tr• "

Eiritcio osu.nolip

9 do Mal.- 5 ne !arma.

general:

1m pressió
.

M'ir' el inereat es
haslant.
desaninnit.
Els eompradors
es resisteixen en les seves compres
nixn fa que s'iriien una.
.
. .
,.
haixa cii nudts artieles.Els ordis de la nostra terra van 1 robant Pacceptacid que temps enrera presentiem, encara que alguns comerciants, veienthi pon. rendiment, s'abstenen d'adquirir-ne. Breiern perä que l'activitat deis venedors nó deraurit. Posat aquí result.a 'de 31-a 32'
,pessetes els eellt quilos amb sae, que tis el preu que li, pertoca comparat amb el del mores,.
blats i les fa rifles -frohen poca acceplacid.
ame:naminsemor

Mercal de 11111s
Preus per grao i hoet5litre i mereade.
l'ia pusa i la al eüller del eolliter. turne-

reeditada per l'Associari6 de
Mag tzentisi i Exportadors t/e Vius
tle iittieelorso :

Pentelés: .b,laste, a 450 pessetes.,
ideirr »egre. u 140.
Ca tap de Tarragona blane ,a 1 75.
Idiun ídem uegre, er 150.
(Unen de Barbara
a 140:
hiera 'idea! !nave, a 1 25.
14itwat ne g ro. a 1,75.
Vilanova itteltrú negre, a . 1.'40. •
Igtaal esta negre, a 130.
'A1ttrtorell !dalle, a '1'75.
blane, a 1'15. •
Áltl e aul nugru. a 2.
aliatela - b1 tnea, a 250.
Idem . negra, a '2'40. -aloteatell, .a 560.

Mercal d'olis
st LIS 1POLIVA
Correal bo, a 10505 pesseies els
105 -guijos.
,
Ídem ttimerior, a 200 ,
daes'e fina, a 250 4 5.
1-(W/U elra. a 25521.
31 .erest encelinat, aun, 'lis preus sostinguts..
OLIS DE PINYOLA
(70-1M.dr. 10434 a 10810 peso p tes els . 101 1 quilos,
hiela giue primera, de 11304 a

11111~1~0

Ronda de Sant Pau, 32.
Telèfon 810 A.

Ara g el 1 Navarra, de.
Cassette 1 Mansa, de.
EXITOIlladUra, de
Andalusla tue „ . .
(Preus en pessetes 100 14s, serme . sao
damunt vago origen-)

AMADETY HURTADO

P-- s' la rpar han " nrrihat 70 vagons
d'oli andilds.

ANISATS

Es fan operacions a 95'50 de Prolketes Ara) t..cs .trantenen

pessetes

A. ANTICH 1

ALCORES PURS

MERCA
T
, .

D'ADVOCATS
Elf:cúpó iiiinieru 2 deis titols tite l'empr6,841t,-tle ceneiment el 15 del corrent,
eir...fieriz . efectiu a/ "Baneo rrquijo
taldb ," a partir del seglient risa 10,
abouant-se la quanlitat líquida de

Idea' ídem segoua, de 108'09 a 113'04
:S e' nte envas. Preus sostinguts.
, OMS DE.COLIO
Ti lan e- " 000 euvital, rpetetetes
•.. e
els 10(1 c(nilt»::
Coebitt, a 200.
l'aluia, a 100.
• , OLIS DE LLINOSA
11 . 185 pessetes eje 100 quilos.
cnit. a 195.
, Senoe . eolor, a 215.
Ensaixes,
8 pesantes raes per 100
,
quilos.
OLIS DE.GA.CAUET
(ferrent,,, a 105 ()metes ele 3,00 quilos.'
Iteligel, a 165.
Arribrodea de la yraspat netMeaut par
Morral:in ; mnd Une, 12 vagons.
1' y del, rafe,- .15.
'5,,,f,drn a resale/1(114a rstacid fi va-

NONELL GERMANS

*X01.

,juliot

lUalg

, ..

... .

1

stare

Gener

imaaaaaaaamotaaaaameaatanazaam•namar

Mercat regulador d'Inca

le
si

(Mallorca)
Anualla, a 2811 Pessetes.
Mongetes Ida/Mune, a 103.
Fesols, a 92.
Garrotes uoves. a 1650.
Pigmea per destiStria, a 24.Ideni ídem cantina, a 450 pesaetes la
ettisa de 10 quiloa.
Idem Ídem bordissot, a 7 ídem it:em.
Ordi, a 29.
Ciencia, a 27.
Cigrnns, a 49:
i T s tuse. a 34:
Tot els 0/0
Polpa abarcoe, a 19 nessetes la ettix./,
l'oros, de 32 a '33 . pessetes la roca.
Safrà, a 3'70 rullea•

BARCELONA

E
•

MIREU QUE ES
FONOS!

Agent dezrmanvi I

cande,

seda marca

LECHERA

Pros actels

Pau Bricall Creus
Borsa;.

00sOur , LA AL SEI, OC.
SENVORA, st L1

p osARAGRASSL, QOM

Mursills Puix
AGENT DE CANVI I DORSA
PASSElo DE GRACIA, 17
Complimentació d'ordres
de Bursa en valors al corntat i en monedes 3strangeres. Intervenció de contraetes comercials i prästees
:sobre.. MerladerieS ? o valors; sübeCtipeioni ' sl prestas, eta., etc.
alm••••••••

Oireeelie telegräflca

"IWAR3ENTE"
Terefonsv 448-A. I 499 A.'

E
E

L'Unica.que subsliimeix arantatjusament .fresea en
Ido ddinCstie '1 'en l'alimenlaciti
deis infant. FaSeieles _de .frane,
a qui en demani a- la SOCIETAT
NESTLE' A. E. P. A„ Granvia
Laye ta na, 41 .-Ba reelona.

E

CAMBRA • CUIRASSADA
Dimensions'i

preus de

lloguer
1. .

E1 .

5

la

25

53

CB
D

5591

25351

535333

1530 , 8127 5a31,-7
135.150
120, - .

NY.11,-PE3,SETES
u

titulars

3 tuulars

2/104.,315,5480 ;077.-

E
El, impostos ss'm a cárter del Baile:155'-

lbfKIMMIZ~IMMIni
cAmiSERiA

E

I

COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS CAIXA D'ESTALVIS - BANCA BORSA - CUPONS - GIRS - CANVI DE MONEDES - DELEGACIO DEL BANC HIPOTECAR! D'ESPANYA DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS
-

A31PL. FOND. Capacitat
7
3109E1.ea
A13'
cm• en cm. en eill. eil al11. CULI I 1 muca

E

E

Telefous L 561 i 562 Aperlet de Correo 568
fl1i dels Estudis,
Direcció telegráfica 1 telefonica: CATALONIABANK

E

UNA P0mA

Nava de S.atita : Anna, 15. Con,
Apartat 39.8
Toleren 5522 A

high

E
E

w.i D.crieonsI M,ant•
5rie prenen
''

Altals d'Urgen primera, u 20.
Idem Idem ser,Una, a 15,
Palla d'Urgen - i ' clid país, a 32.
Idem curta • 'A:re g ó, a 11.,
Idem per ornbalatge. a 11.
Idem per omplir xnärtegue..4. a 11.
Tot per 100 quilOs est risS le Barce:one

BANC DE CATALUNYA

AGENCIA rnim. 1: Carrer Creu Ceda, 8 - Tel ä fon H. 667
AGENCIA núm. 2: , , Sant An I reu, 146 M. 67 1
AGENCIA núm.
„ Salmerin, 111
- „
G 184
Sucursals a Girona i Lleyda

F, VEHILS VIDAL

•

2, Portal de l'Angel, 2
-----

Zonaaaarmaramaammesmasormasainananaaaaaamadc

Camises Camp

10 ?lea.

"Percal

12

"

15

"

emi-seda
Fopelin

GRANS

15

REBAIXES
:asicaamma

naves I.C,,, S, en Cta.
BARCA, CARVI, VALOR8
Rambla .dei Centre, nürn • 4
Telefons 1230-1231 A.
I•••••••..arm•a

wl..............r.a••••••••••••••••••••n•••n•••••

.
'-D R

Ila trasIladat

C

seu clespatx al sal'-

BR A rem d'Aragd, 25 .1. Consulta de 3 a 5.
A
M

Dr. FALGUERAS 1 FALGU ERAS
METGE DENTISTA
inedietna cirurgia do la boca.11 mula Sant Pere, 15, primer.
Dentals sense paladar, etc.De 4 a d.
dets Hospitals de París. Pell i
veneri. *Sant Pau, 28, Pral., 2.*

boctor

H EMORROIDES

(final'

Cura radlcal 'garantida imitas OPer403,16.

Senos pomadas ni supositorio ni mulera;
no so reproduslarm mol. Dr. tardoner.
Rambla de tso Flore, 24, 2 00. De 3 a a.

▪

Ye."
LA .PUBLICITAT

• lurnenge, 12 d'agost 1*23

Le.

•

Catalunya

MOYA total d'entrades de 6.006.06 pessetes, i un altre de sortides, de
5.357 pessetes.
Castelltersol
Aquesta setmana, 'al lloc

Gran apleo - pomelllsta a Wloyit I

Ai ha gran entusiasme en aquestes
tues poblacions germanes pel pròxim
aplec pomellista que se celebrará -el-dia‘ to del que sorra
Cal remarcar la forma escaient com
es .farà, la testa.
A Moya hi haurà solemne ofici a
Tesfalésia parroquial, cantat per tots els
pordellistes; laeneellceró d'una formosa
bandera, que sera apadrinada pel nen
Francesc Alibés i per la senyoreta
lforitçerrat Tussel. presidenta del nommmli Flors d'Arnether.
Gran recepció a la Casa de la Vila.
Visita a la casa d'En Rafel CasaatoS el gran patrici catará.
Ai la una de la tarda, sortida cap a
Castelltersol, on tindrà lloc l'äpat de
gerthañor.
Gtan vetllada patriòtica, amb canaoitS; parlamenta, etc.
Oint de l'Himne de la Joventut
El senyor Folch ¡ara un parlament.

A
Es

varies quarteres, essent el perjudici de multa consideració.

BLANES
Celebració del Centenari de la mort
del rector Francesc Frigola
Dirnecres passat se celebrà a la nostra parróquia un solemnial o fici de
difunta en commemoració de la
mort del que fou digne rector d'aquesta vila, mossén Frigola, mort
a la ciutat de Barcelona per calúmMes en temps de les revolucions Iliberals.
' celebrat arnb toAquest ofici abs
ta solemnitat, assistint-hi un grandiós nombre de fidels, tots els clergues veins i les dignes autoritats. '

DE

collskril momeeuria
clll
llavero de Cilla

conegut per les'.-Martines

oeorregut un grandiós incendi
de boSeus, amb una cremada de

ALEMANYA

HUSSIA

A ANGLATERRA

L

del kliou momio !a prosa savia- La nota
tiCa, Els
liaa camellol

D'ENCERCLAR LA CIUTAT

Les masses obreres es passen al comunisme. En moltes
fàbriques s'ha hissat la bandera dels soviets

El doctor husmo formara o ga y era

coaliciú

Iii entrarà Von Kardohoff partidari
d'una entesa directa amb Franca

A precs de nombrosos elements nacionalistes

T,a Comunitat de Regants
Rubí ha circullat un Pstat de
t enr9tes -en el gue eonsta un

•.
::•

cerverins que acudiren el dia 10 al míting
de Tàrrega, se celebrará un

política

de Hoz [ay!

REPARACIONS
Els lliberals, com més va, més contraris es mostren a
la política seguida per França a la Ruhr

Iba real el lee Hin a l'alleixador !raids
D'ença

I MITING

NEVERES 1 GELADORES

• ei

dia 15

A CERVERA

d'agost, a

les 9 de la vetlla

de

molt

mi
uIg,
iadm

E
111

Grans rebaixes

Llorens Germans. Rambla de,
les Flors, 30,

la

TREGUI DE LES

Riga, 11.—L'alliberament del patrincha Tighon ha donat al 'Preist une
pImcpulariteit quejo' sorprés a la Premse soviètica. Eta periadies del Govern
han,: comenent ama forte vampanytt
contra el Patriarca.
Segous el periddies russos els adherito a l'Eseitsit .reformada continuen
'expulsent de les .,esglésies de Moscou
els fidels addieles M1 Prelat.
El peribdie "Isvestia" eseriu que cal
reostteitar l'assumpte del Patriarca Ti. khon., seca prectnein a les Estriésies—afegeix el (liad oficiés, atreu un
Miblie nombras. Mimara influfmnvia
preponderant del Patriarca podría, un
da, Sesee un prodigióS ajut per als elementa mondequiva.—Lievas.

Excursiú Patriótica a les Hiles terres Llegiblles

De l'1 al 15 del ' corrent, en
lots d'olles, pots, casseroles, etc.
en alumini EXTRA.

g

uila vielellia camama ell
AQUESTA TARDA L'EXERCIT HA REBUT ORDRE
ANGLATERRA
ES
REFIA
DE
LES SUMES QUE
cota ell

11..—Amb moho de la immil'Ajuntament, protestant contra
nent caiguda del Govern resma a aqueol'eneariment de la vida.
te capital un veritable pídale.
La policia, davant l'actitud
Es paris ja de vaga .general i
deis manifestauts que amenabao d'una possible guerra civil.
VALLS
çaven assaltar l'Ajuntament, va
'
El malestar entre les masses obrehaver de donar una carrega, reOLOT
Dos germans °regata : Bolo
els
caps
socialisres es molt agut i
sultant. un,nriort:i • alguns ferits.
Diversos noticies
d'un automòbil
tes es cenen ja en la impossibilitat de
Entre els obeecs regia gran ErGóvern francès prepara
átrant la passada settnana el mora
eontrarrestar l'agitacit que van semexcitació per tal Com segons un
Diumenge els germans Joan i Andocumeni demogräfic fou d'un mort, tres
brant
els
comunisteo.—liacas.
mora
pres dies enrera a Berlín la publicació de la
dreu Ulldemolins, cobrador del Banc
naixaments i dos matrimonia .
entre
amb
els
representants
•
dels
can
s
ina,
mentacié
LA
SITUACIO
POLITICA
ES
de Valls el primer, i industrial setter
Al vet noble de Les Planes han
Sindicats minoicos i dels paEXTREFAADAMENT CONFOSA
el segon anaren junt amb llur famiestit detingnts i posats a disposició
Bélgica
Anglaterra
i
tro ns, baria d'augmentar
lia a pasmar el dia a una terra de vora
Berlín, 11.—La situació politice red'aqnest Jutjat d'instruccié els vetos
París, 11.—El Govern ha proel salari a emnptar del dia 6.,
sulta confusa en extrem.
el riu Francolí.
Fernardi Marte i Margarida Solé com
parat. amb el fi de publicar-los,
Els obrers dernanen
El Govern es troba molt debilitat a
Després de dinar, l'Andreu, malpremia/aptos autora del erina comès a un
cuments canviats amb
grat el parer contrari deis altres, va
consegi~a de la decencia que sha demnitzaeid de 5 milions de els do
bose d'aquell terme en la diada de Carmotiti de les negociacions amb
mares,
que
es
dupliquin
els
soproduit
per
l'actitud
d'Anglaterra.
arder
banyar-se
i
efectivament
es
ditead, 1 del (mal fou víctima En Jaume
Anglaterra i Bf2lgica.
corsos ' cine es reparteixen
rigí cap ai goce de la "Veleta", daEl partit populista arriba fino a preExpésit.
S'Uta consultat ja als Governs
l'actualitat, repartiment g,ratuit
conitzar la conveniencia d'esablir una
vant mateix del Mita. L'acompanya—
Sin come/nat l'enderroc de la
interessäts respecte de si tenen
de patalea i carbó pel
intelligtneia directa amb Franca i qut
ren el seu gennä gran i un aprenent.
rasa del passeig de Blay amb el fi de
Altrament. &manen la inslul- o no inconvenient en la publiUn cop dins de l'aigua, per efecte
sigui enderrocat el senyor Cono amb
construir el nou carrer que ha d'unir
.documents.
lació de cuines populars i que cacid de • determinats
el seu Govern.—Havas.
segurament d'una congestió. se n'anà
aquest passeig amb la carretera de
Bon punt es rebin lee , esmenes trametin colnies de nois de tades
al fons. El gerrnä, que ho advertí, senSant Joan de les Abadesses.
STRESEMANN PROVABLE
contestacions es-procedifamílies obreres al territori no
se fmi pensar que no sabia nedar es
— Amb el fi de poder Sisee riputat
SUCCESSOR ELS COMUNISra a la , publicació dels docuocupat.—Radio. •
tira, mig vestit, a l'aigua.
,
provincial ha renunciat el ciarrec d'aTES ASSALTEN EL REICHTAG
•
ments
de
l'aprenent
feren
córrer
Els
crits
potecari titular que de diversos pobles
.1 n•nn
París, 11.—Comuniquen ele Berlín
ti REU CONFLICTE PER LA
la familia al lloc del sinistre i malcomarcamos exercia N'Esteve Cardelna,
ala periadies que ahir vespre es retadMANCA DE NUMERAR! : ESESCLATEN
grat tots , els esforços, cap dels dos
LES
VAGUES
de la t M.
ren els capo de partit per n'arfar de
CANDOL AL ISANC DE L'IMPEARREU
— En el passat juliol la sucursal germana Pogué toser salvat. El cadala eonstitucié d'un non Ltabinet.
R1 : LES IMPRENITES NO PAver de l'Andreu fou extret de seguide la Caixa de Pensiona i Estalvis obri
Berlín, tu. — Els obrers de les drasEs considera imminent lt dimissió
da, pera, el de l'altre gema fins des39 Ilibretes, ingressä 245.050 pessetes i
REN D'EMETRE MARCS PAPER
sanes de veixells comercials d'Hamdel Govern, a conseqüencia,de la nepi-6s de mitja nit.
papis per reintegres i interessos pessegativa dels socialistes, que PersisteiBerlín, 11. — A causa ele la burg i de dos importants establiments
El dol produit a la ciutat per la
tes 188.480.
xen en anunciar que votaran la moda
manca de namerari esalatä ahir industrials de Lubeck sembla que tetrágica mort d'aquests germans. fou
Els prèstees sumaven a fi de dit
de desconfienea al Gocern.
a Berlín un greu confliete, per nen el propòsit ele declarar-se en vaga.
.
L'endema
al
migdia
tinindescriptiblemes 374.063 pessetes, de les quals
També sha declarat la vaga dels
S'indica el senyor Stresentann eom
1-01 poder-se für sinó parcialtnent
gui lloc l'enterrament, al qual assistí
151.855 corresponen ale actuslment en
Norames.—Havas.
a futur eaneellen
pagament dels salaris. La si- obrers
tota la poblada,.
vigència.
Ala cerotes polítics i parlamentaria
tuaci Ovina-lié a agreujar-se per
UN DECRET PER CASTIGAR
— A la mateixa tarda. prop de
milions
— El Casal Catalh prepara uns
regna gran agireció.
haver-se declarat en vaga els LES PUBLICACIONS QUE TEN
Reas, uns altres compatricis eren vicJora Florals infantils per a toto els poIgual Redecid merla entre el noble.
impresors deixant crimprimir- DEIXIN A LA PROSCRIPCIO O
times d'un accidenta
rnellistes catalana.
La poblecié que treballa a les fabriNIODIFICACIO DEL REGIM
se pe tal caUsa guate bilions
— El dia 20, al lloc de costum.
Després de prendre café al Centre
ques situades al Nora de Berlin ha isREPUBLICA
mares. Pe fi dss,pres de gratis
tindra lloc el sorteig de les 100 'limes
de Lectura, sortiren en automòbil cap set la bandera roja m'ab l'estrella so- •esforços LI P la direccid del Banc
Berlín, 11.—Un-Decret publicad poi
bareeloneses per les donzelles pobres,
a Salon espardenver Joan
vietista.
n
q
ue
els
de l'Imperi s'aconsegut
proaident Ebert presenta eästies que
de conformitat al llegat fet per En BerFerré. dos fills sena En Manuel PuA darrera hora de la tarda els coobrers repreng-ues .s.in el treball podran arribar fins a la auspensit per
nat Vila, segons testament de 1818.
jol i En Samuel Costas.
munistes asodtaren material el Reichsa
la
tarda
i
denla
diumenge
es
un
periodo de Sis toesas dels diario
-- Ha vist augmentada la seca fatag, reclamant energicament la dimisEn sortir de Reus, a conseqüancia
treballarà a les impremtes per publieacions que bada campanya en
milia amb un robust nen, el distingit
sitO (lel canceller Curto. Les tronos ocad'una topada amb un carro, l'autorecuperar el.Areball.„.perd_ut:. • • - pro de la Prosseripcid o modificaci6 del
pintor senyor Mallo].
rribbil bola. El jove Samuel .Costas gen els enrontorno -del pelan del * Dava TI t les ofralues stel-,.navc
eepublicit.
— La Ere de cap de eles celebrada
Reichstag.—Havaa.
bou llançat al talg de la carretera;
Per als directora i collaborrolors
- de l'Impei .es produí utr gran'
ciilhins passat es velé forea concomeels altres ocupants quedaren sota. Lle- AL REICHSTAG :: EL DIPUTAT eseandol per. hayer taneat
lee, revistes i diari.a condemnats s'imgoda i animada en tota mena d'operavat del .fill gran del senyor Farré.
finestreles. La poliem va haver posen penes de, presd i multes, i si es
COMUNISTA FROELIHC ATACA
cíous i en tota classe de gèn e re s bes
tothom resulta. alas. El ferit. que ho
VIOLENTIVIENT EL GABINET ele' restablir roedre altres Bancs traca de saaelits este mgers la pena
-tiar:
estava de moho gravetat, fou portat CUNO IYIOCIo Di DESCON- han tamal per, complet.
d'expulsia.--Havas.
Els dies 4. 5 i 6 celebrà la seca
a una clínica de Reus.
Per aminorar el confiete pro-,
FIANÇA S'ACORDA ACUNYAR
EL QUART ANIVERSARI DE
festa mejor el vol poble de Sant Joan
duit
per
l'escassesa
de
,paper
el
—
Ha
contret
matrimoni
'el ¡Ore
NIONEDES
D'ALUNIINI
LA CONSTITUCIO ALENIANYA
de les Fonts.
Municipi
de
13erltn
estat
auN'Artur
Forés
amb
la
senyoreta
Na
Berlín, 11.—Al Reichstag el
UNA PROCLAMA DEL PRESIHl hagut sardanes, concerts, serena,
Teresa Babot, i l'oficial de cavalleria
DENT EBERT
diputat comunista senvor Froe- toritzat per emeire bitllets pro_
festes religiones i altres espectacles, que
ludid
i
de
tres
Na
Josep
Naneti,
amb
la
tompatrícia
visionals
dc
mig
n
en
terlieb ha atacat el Gover'
Berlin, 11.—Amb moda de la resta
es veieren molt concorreguts i animats
milions
:de
marca,
amb
la
qual
Pepeta
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celebrar un Congrés de la Premsa naca de la Ruhr, dient finalment AGRESSIONS A SENTINELLES poble alemany declarant que Alemanya
no ceo m'atar. en les dificils circunsque el Govern del Reich baria
SANT CLIMENT DEL LLOBRE- cionalista Catalana.
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GAT
baven dimarts passat a la fonda de
de la situació.
vidas sospito g ns ' en les monte- proieecia i que 'no isa le comptar je'
Amb medio d'ésser la feota major, davant l'estació de França quan s'hi
ningd mes que mal, ella mateixa.
Al mateix temps, la fracció dfacions de Castrop. Altres sea
La Unió Agrícola de Sant Climent del conecté l'escandalós atracament, hi hacomunista del Reichstag pre- tinelles forn tirotepts alnada- —navas.
Llobregat ha convidat l'Esbart Folk- via el veí de Pla de Cabra senyor Risenta una morid de desconfían- : raen, repelliát l'agressió. S'ig- CONFLICTE PER LA SUSPEN;ore de Catalunya, que dirigeix el mes- bé. conegut pel Jordi. Afortu-nadaea vers el Govern.
.
SIO DE L'EMISIO DE
lt h an ferittsRaidio
—
n ora síi
tre senyor Rigall i Casajuana. a qué ment tingué esma per poder salvar la
Un orador ultran•aeionalista
BITLLET
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En la sessió
i cantará algunes cançons amb gesles vagues ofereix un t'aire molt greta
i els del Metropolità tesien cl
Verrnells, as una millora que s'impotrs.
procedira a la vsfac'ió de la mo- tacions
El partit socialista no pot dominar len
ció presentada pels comunistes. propasit de declarar-se en vaga si no masses, los deslproven la polítiFinlitzarä la festa amb sardanes, que nava. Ara que parlera d'aquesta font
seis concedeixen les bestretes promeses
podran ésser dansades pels concurrents. ens plauria que es veits la manera de —Hayas.
ca nevionalista i deserten ele les files
sobre llurs sous.
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-Les tarifes ferroviaries seran augToles dios tonta ami,
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El "Celler Cooperatiu", vista
la gran quantitat de vi que resta dintre les tinas, ha interessat
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l'ocupació s'ha intensificat

comerç amb Alemanya

Londres,11..—La premsa;d'a-,
queeta capital diu que la nota
anglesa a França i Bélgica discuteix amb extensió la legalitat
de l'ocupació de la Rtrur.—Havas.
LA NOTA BRITANICA A FRANÇA 1 BELCI CIA relANTE LA MASONAR
TEiXA POLITICA

LAW

'

l'any 1922. les exportacions foren seri,
íarnent de 32 milions de Iliures.—I-lavas:

ELS

LLIBERALS ANGLESOS'
SON MES CONTRARIS CADAi
DIA DE LA POLITICA DE
FRANÇA A -LA RUHR
Londres, it. — Els liberals es mes.
tren cada cop més contraris a la poa

lírica francesa seguida a lis Ruhr, po.
tiiiea que ha estat combatuda en tin

LondreS, 11.—La nota hrititnica que s'ha dirigit a França

diac,urs taie ha pronunciat Im-jr. Ascratit
a Cambridge i en un altre que pronun.
l'ensems que a Bélgica, monté eiä hfr. Lloyd George a Wrexharn.
Digué-el primer que manca de fona..a
la política de l'anterior primer
ministre Sfr. Bonar Law que foil ment lagic la creença d'algunes perosexposada a París el gener úl- nes que si Anglaterra s'hagués tira ä
França en la seva política Alemanya,
tim.
La nota insisteix en la neces- ja hauria capitulat. Termina dínet que
sitat per Anglaterra de cobrir l'ocupació de la Ruhr no solament reel seu deute amb els Estats ! trassarä sind que frustranä el pagament
Units per mitja tic les repara- de les reparacions, i que el Tractat de
cions o dels credits que pos- Versalles no és una cosa tan sagrada
seeix contra deutors continen- I que no pugui parlar-se de la seva
visió.
tals.—Radio.

Quasi en matcix sentit parlà miste

CONSIDERABLE AUGMENT
Lloyd George en quant a l'ocupació de
DEL COW I ERO ANGLES M'AB '
ALEMANYA
ANCLATERRA LLIURA A .;
Londres, it. — El Diari Oficial de/
Ministeri de Comerç indica un aug- FRANÇA EL "LLIBRE BRAU"'
Landres, 11.--El
ment considerable del comerç anglas
d'Afere.
1 estrangers ha Ilimatministre
'ata/esta tarda . ak
amb Alemanya.
Tambaixador
Les xifres publicades demostren que
de Eran:u a fumaste cal
piad. l'anunciat "Llibre talan", en el',
durant els sis primera mesos del correta ame o sigui durant el període d'o- 'qul van reproduits els documents an-i
cupació de la Ruhr. les importacions glenas eoneernents a la qtiesti6 de fati
a:emanyes s'han elevat a IlléS de 17- reparacions.—Hayas.
de lliures esterlines. mentre que
LORD CURZON A PARIS
durant Tany comer de 1922 el total ascendí a 26 tn.ilions i mig.
París. 11.—Procedont de Londres ara
De la mateixa manera les exporal/ir tardt lord Curzon. Arta mana
tacions anglescs amb destí a Alemanya ,sarii cap a Bagnolles de l'One, on roa:
durant el primer semestre de 1923 han mandra uns dies per refer-se la salut.
estat de 23 milions de lliures. En- tot 'aLlfavas.

t.LIGA NACIONAL DE DEUNIVERSITAT
DE GANT FUNDA ESCOLES
D'ESTUDIS PRANCESOS
LA

El nombre d'arrestats per la policía
s'eleva fins ara a 185, Si tal ea creta
que un gran nombre d'aquests detinguts sera posat en Ilibcrtat malt aviat
per tal com llur arrest obeeix solaBrussel-les. IN—La Lliga, nacional de defensa de la Univer- ment al propòsit d'identific,ar itur personalitat.
.
sitat de Gant ha fundat una esTambé ha descobert la policía una
cota d'alts 'estudis francesos a
Ortnt. i ha organitzat classes de carta confidencial dirigida a les erganitzacions del districte, donant-los
franci, s' a lea escotes dels poinstrucions pel cas eventual que arribles.—Itavas,
bés
a esclatar una revolució.--- Hamas:
MISTER HARDING HA ESTAT
----a- -AYi
EST5SSll
D
MO
ENTERRAT
HA PRESENTAT JA A HORES
NIENT
D'ARA LA DINUSSIO EL S.E.+,
Marinas, ir --A última hora d'ahir
NYOR CUNO?
tingué lloc la inhumació del cada.Berlín, 11.—La situada política sla
ver del president Harding. L'acte reagreuj me considerablernent durant e/
vestí gran senzillesa i se celebra en
din d'acta.
la majar intimitat, assistint-bi sois- la
Aquesta tarda el canceller Cala° ha'
familia i alguns ami go del finare-Haanta a visitar el president de la Reyas.
pithlica, senyor Ebert. i se suposa que.
TOPADA ENTRE FEIXISTES
en aquesta eutrovista el cneeller MuI ELENIENTS SUBVERSIUS
rar:1 la seca dimissié.
Roma. 11.—El diari "Il alessagieEla cepa política mentrestant es prero" din que en una violenta topada al
paren per la formació d'un nou Govern
barrí de Trastevere, entre feixistes i
de eoalicia.
elements subversius, resultä mort un
Eta ultra-nacionalistes fan grans esfeixista i ferida una ntaía.—Iiactts.
! foros per sobrepasar-se a la situach5
ELS SENSE FEINA ANGLESOS r i [citar la calmada de Cune, pero)
equestes gestions han fraeassat per
Londres. 11.—Segons les últimes
estadístiques el nombre d'obrera, en 1 eamplet.--Itadio.
atur foreds ascendia, en acabar el . S'ESPF_RA D'UN MOMENT A
L'ALTRE LA CAIGUDA DE
mes de julio', a 1.195,000, o sigui
CNO :: LES CAUSES DE LA
10,700 rnenys que la setniana precedent, i 290,278 menys que el dia a
CRISI :: EL GOVERN SUCCESOR
de geller del corrent any.—Havas.
Berlín, li. a-- Repta gran agitaciet
LES RELACION COMERCIALS r en els cercks parlamentaris, on s'espera d'un moment a labre la retirada
ANGLO-RUSSES
Londres, 10.—Ilan mamad o ltdssia del canceller.
diverses personalitats mercantils per n / Es diu que la crisi ha estat provea.
cada per la intervenció del partit co.
restablir les relaciona cornereials enmunista, el qual ha presentat al Reichs.
tre tota th;a pulsos. Devela d'aquestes
tag una mociä de desconfianza al Goa
personalitats bi figura un eosi del privern. El canceller Culto demana. ales-.
mer miniatre II u. Italdwin.—Iledio.
, horco als socialistes que rebtagessin i
I
ELS
ACTES
PARE
EL stiNt
anunciessin que el Inés (Me podía es.
DE SABOTATGE A LA RHUR
perar-se d'ells era que s'abstinguessin.
El sen -or Cono anuncià aleshores
Boina, 11.— En els urdes
que, en aísla d'aquesta actitud, obraría
es
confirma
eque
Yalica
Papa no rara .cap nbva. gestió en conseencia, Cenegtuia aquesta deproP d'Alemanya respecte els claració començaren les converses entre
fletes de sabotatge que Gouti- els partits per a la constitució d'un
noti Gabinet de coalició nacional que
anea etainentent-se a • la RItur.
—En el yatiCii , e'opitin, que pö comprengui els social-demaerates, els
del centre, els demòcrates i eis popus'han . •pro,dttai fets nous. des, de,
listes, sota la direcció del líder pepala yublicaciA de la carta del Palista doctor Stressemann.—Radio.
I ss t .dirigida al Cardenal GasparBerlín, 11.—Es molt probable que
vi i en la qual-ja es co, ndemnaven els artes de sabotatge que el Gabinet Cinto dimiteixi aquesta
nit. El president de la RePública ha
es venien realitzan a-la Ruhr.-1 ebut ja el diputat senyor StresseRadio.
mann per examinar amb ell la sia
DESCOBRIMENT D'UN VAST tuació política.
COMPLOT COMUNISTA
Al nord de Berlín. ala aissat en
1-lelsingians ui.—La policia de l'Esalgunes fäbriques la bandera ter.:
tat ha fet saber que ett tun examen
mella estrellarla deis soviets,
Si Stressetnann s'encarrega det
realitzat en els amarlas comunistes, ha
estat descobert un document que dePoder im farà en companyia de von
mostra que l'acció del partit comuKardhoff, el seu fidel conseller.
Aqueat
nista esta dirigit per un Comitè sea és radicalment contrari la
tota. deeranza basada en Anglatercret que executa les utstrucelons- del
• ra. Judica que únicament pot ésser
Comité central de Petrograd.
evitada la catástrofe d'Alemanya tler
Aquest darrer es troba, • a l'ensérns,
mitjà d'una conversa directa amb
sota les ordres del Quinté Executiu
de la Tercera Internacional de M05- Eranga, adhuc dintre d'un esperit do
conciliació,—Radio.
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NOTICIES D'ESPANYA
VEXPECTACIO POLITIC A HA QUEDAT DEFRAUDADA. PER ARA NO HI
HAURA CRISI
ETS SOCIALISTES DE LA COMISSIO DE RESPONSABILITATS HAN'FORMULAT UNA PROTESTA PER LA NEGATIVA DEL GOVERN A FACILITAR
DOCUMENTS IMPORTANTS
QUEDAT DEFINITIVAMENT RESOLTA LA VAGA DE BANCA I BORSA
ELS MOROS SEGUEIXE N CONCENTRANT-SE ACTIVAMENT AL SECTOR

DE TIZZI AllA

VA SITUICIO POLITICI
VISITES AL PALAU
EL PRESIDENT DEL CONSELL
Tal com shavia anunciar, a les deu
deu minuts del mati ha arribat al
Palau el cap del Govern per despatxar amb el Rei.
Ha rornäs a la cambra regia fine a
un quart de dotze.
En sortir li han preguntas els periodistes
—No porta cartera?
—No calia—ha contestat el presa
dent—; no venia a despatxar. L•únic
objecte de la meva visita era el d'ampliar verbalment al Rei els acords
adoptats en el Consell d'ahir a la
tarda.
Com ja saben, en acabar ahir vespre la reunió, vaig parlar per tele fon
amb don Alfons, 1 Ii vaig donar una
breu referencia del Consell, pena com
es natural, el Monarca necessitava
Fampliaci6 de tot l'esdevingut, ampliació que li he donas avui, informantlo detingudament del desenrotllament
de les deliberacions i plans a seguir.
Complert aquest deure, he pres comiat del Rei, car després d'esmorzar
emprendrà la tornada a Santander.
Ha confirmas el president que de está celebrarà un nou Consell per
al despatx de diversos assumptes de
Govern, i que així acabarà la serie
de reunions que shavien anunciat per
a després de la clausura del Parlament.
Com que els periodistes havien vist
arribar al Palau un xic abans el senyor Gonzälez Hontoria, aquells han
preguntat al cap del Govern si l'exministre d'Estat havia conferenciat
amb el Rd. •
—No — ha contestas el marques
¿'Alhucemas— : segons tinc entes ha
vingut al Palau per saludar el seu
intuir arde el duc de Miranda.
—Vindrä algun personatge més al
Palau?—han interrogas finalment els
periodistes.
—No cree que vingui ningú —ha
contestat el marques d'Alhucemas.
EL GENERAL WEYLER
Malgrat haver anunciat el president
que cap altra personalitat acudiria al
Palau, no portaven esperant els periodistes un quart, quan s'ha aturat
un automòbil militar a la Punta del
Princep, i sha vist baixar el capitä
general Valeriä Weyler.
El cap de l'Estat Major Central ha
saludas els repórters i ha entrat a
les habitacions regies.
Un xic després arribava al Palau
en un abre automòbil, l'Alt Comissari, senyor Sil -eh.
El general Weyler ha romas al Palau des de dos quarts de dotze fins
a tres quarts d'una.
En sortir han tingut ocasió els pe•
riodistes de veure's amb el general
Weyler.
—No l'esperàvem—ha dit un periodista—. Ens pot dir alguna cosa?
—Que la visita és la que cm corresponia fer oficialment després del
meu nomenament de cap de l'Estat
Major Central.
—No té relació aquesta visita amb
alguna cosa del que han dit els periòdics?
—Res; l'únic objecte ha estat l'indicat abans.
--I no ha informat al Rei d'alguna
cosa relacionada amb el Marroc?
—Res d'això.
1 el general Weyler ha continuas
dient:
—Ahir a la tarda ja tenia el propasa de venir al Palau, i com que
vaig saber que el ministre de la Guerra es proposava fer-ho, per despatxar
amb el Monarca, li vaig pregar que
preguntes si pedía anar-hi a la tarda.
El general Aizpuru ern va contestar que no, pera ‚inc ern donaria hora per avui, i he vingut.
—De manera que no ha parlat de
la qiiestiö del Marroc?
—En absolut. M'he limitat a saludar el Rei, donar-li les gràcies pel nornenament i acomiadar-me, per marxar 'ama el Rei a Santander.
Del problema del Marroc en vaig
parlar fa alguns dies amb ei presa
dent del Consell.
Pera després no he intervingut per
a res en aquest assumpte.
—Sembla que ?ha acordes que marxi vostè al Marroc a mitjans de la
setmana vinent a
—Jo no he rebut cap ordre concreta. El que puc assegurar és que dilluns sortiré cap a Palma de MallarCa.

L'ALT COMISSARI
A les dotze ha sortit del Palau l'Ah
Comissari, senyor Sil -da.
Contestant a preguntes dels perledistes, ha manifestar hAlt Comissari
que havia anat al Palau 'amb l'objecte d'acomiadar-se, perque el Rei surt
aquesta tarda cap a Santander,
—Quan se'n va voste?
ho sé, perque he de rebre
instruccions concretes del Govern i
ins les donaran fine després del Con-

seil de ministres que se celebrará de-

ma diumenge.
L'Alt Comissari no ha dit res mis.
EL PRESIDENT DEL CONSELL
DIE QUE NO PASSA RES DE
NOU
A dos quarts d'una ha rebut els periodistes el president del Consell al seu
despatx oficial.
Ha començat confirmant les manifestacions que hmia fet en Kortir del
rl ian i 9110 en despatxar arnb el Rei
havia donas compte detallat del Conse]] (Fallir, el resultat del qual
vta anticipar per telèfon.
lic confirmar que el Rei emprendrà
la tornada a SantInder després d'esmorzar.
Ha alludit despees al Consell anuociat per a denla, dient:
—Com que al ministeri d'Estat ses tu mes fresc que a la Presidéneia, ahir
aeordarern que el Consell se celebri ¿emir, a dos quarts de deu del metí, a
les habitaeions d'aquell deparrament.
—Un peritidie assegura—ha indieat
un repòrter—Que en el Consell de dem it
es tractarà del Merme.
El marqués ¿'Alhucemas ha contestat
—Res d'aix1). No hi ha res. El Consell de ¿emir és purament administratiu, puix s'ira de dedicar al despatx de
multes coses pendents.
Ha anunciar el president que ei Sr.
Alba rnarrarfi dimecres vinent a Sine
Sebasrift, per comenear la jornada
—Je--ha afegit—si no ocorre novetat. Sortire el mateix dimecres o el dijons cap a Cestona, un romandré fino
els primers dies de setembre. en qué
tornaré, porqué un nutre ministre vagi
a fer la cura d'aignes.
dones, hi haur t tranquillitat
fens pel setembre.
bu
vulgui. Aquest es el meu
—Déu
desig.
També el dia 13 anire a Barcelona
per assistir a la .inaugurari6 de l'Exposició del Hoble.
El president ht acabat les seves manifestacions moStrant-se molt satisfet
del resultat del ' Consoll i de
la prova de patriotismo donada pelo
peribdics que havien complert fidelment el prec que els havil fet de nr dir
res respecte els acords adoptats.
EN WEYLER DIU QUE L'ESTAT
MAJOR CENTRAL TE ESTUDIAT EL PROBLEMA DEL
MARROC.
El general Weyler, des del Palau,
ha marxat al ministeri de la Guerra,
on ha conferenciar amb el general Aizpuru.
En entren li han preguntat els periodistes sobre els plans que el Govern
acordà en el Consell d'anit pastada encomanar a l'estudi de l'Estat Majar
Central de l'Exèrcit.
El general Weyler ha repetit les manifestacions que havia fet a la porta
del Palau, dient que no tenia daix6 altres noticies que les publicades pels
periòdics. puix oficialment res li ha
dit el Govern. ni com a particular ni
com a cap de l'Estat Major Central.
—Tat és així—ira afegit el general
Weyler--que tinc pensar mancar diloes a Palma de Mallorca , encara
que suspendria el viatge a la Inés petisa indicació que cm fes el Govern,
puix ans que tot soc un soldas disposat co tot moment a prestar els rneus
serveis a la patria.
Ha afirmat que l'Estat Majar Central, de la importancia mi • itar del qual
ja era hora que es recordessin eis Governs, té fet sin estudi complet
problema africir en la nostra zona, i
l'ha consignas en una meció que es
proposa elevar aviat al Govern, encara que sembla que a aquest propbsit
s'anticipa el Consell de ministres encomanantai l'estudi que anuncien els
periòdics.
Si així fos, és necessari que a l'Africa exerceixi Espanya la seca acció
quan convingui als seus interessos nacionals, no quan convingui a l'enemic.
Ha excitar els periodistes a fer una
labor patriatica, ara mes necessaria que
mai.
Suposa el general Wevler que la
Comissió que vagi a l'Africa, en ras de
confirmar-se l'anunciat per la premia, seria la Secció dc campanya que
presideix el general Correa i de la qual
formen part el coronel Janme, el tinent
coronel Nieves i els comandants TA
Iglesia i Gozmavoa, tots d'Estat Majar, i el Jcaronel senyor
Odionola, als miela s'agregarien alguns
elements d'alises armes. Tóts anirien
presidas pel general Weyler.
—La seva missió a l'Africa—ha acabat dient el general Wcyler—seria estudiar sobre el terreny el pla que ja
te elaborat tienicament i que constisucia la meció a que abans he fet
ref erencia.
L'ALT COMISSARI Al. MINISTERI DE LA GUERRA
Aquest molí Isa estat al ministeri de
la Guerra, en sortir del Palau, rAlt

Cornissari, que anava acompanyat del
general Castro Girona i el coronel Despujols.

Les responsahililals
LES RESPONSABILITATS
EN LA COMISSIO DE RES-PONSABILITATS HI HA DISPARITAT DE CRITERIS
Aquesta taNla al Congrés, ha
circulat el rumor que en la Cornissia de Responsabilitats
cins plantejat una giiestiO de
molla importäncia, les conseqüències de la qual són imponsaltes de preveure.
Segons els informes recollits
es deoprän que socialistes, republicana i tradicionalistes,
(lillPll que el govern ha minvat
les facultats de la Comissió per
enjuidiciar Hiurement. no .ditien
perquè han demanat les actes
de la Junta efe Defensa i els han
estat, negades.
nimbé s'ha tractat un altre
extrem: que els ministres de ha
Guerra i Estat no han deixat
rastre d'e correspondända oficial, Ilevat d'algunes cartee del
vescomte d'Eza.
.Si el Parlament estés obert els
diputats retiras hi haurien portat aquestes duos qüestions: però, no essent-ho han subscrit, im
crocument que valen fer
mostren d'acord
en el qual
.per a exposar Mur protesta.

LA REUNIO DE LA COMISSIO
Sota la presidencia del senyor Sagasta aquesta tarda, a les sis, sha reunir, a la Secció segona del Congres,
la Comissió de Responsabilitats.
Immediatament de constituir-se la Comissi6 ha passat a informar l'intérprct
dc l'Alt Cornissari al Marroc, senyor
Cerveira.

Diumenge, 12 d'agost

Neme extreme del proh1ema..0e1
.Profectorat.
'La5 Conrissió torna a feto- cotiatar7
que.no tts 'cap paternitat eniles versions que . dbnen alguna diaris dels
informes evacuase.
Dijous vinent es reunirà la ComissiO, a les sis de la tarda.

La reseue del conflicte hagan
DILLUNS ES REPRENDRA EL
TREBALL
El minstre del Treball ha manifestat aquest mati que havia
realitzat una nova gestió relacionada amb la vaga d'empleats
de Banca, obeint a la petició que
Ii féu ahir el senyor
No ha 'lit el senyor Chapaprieta el resultat de la seva ges1 id, la qual no degué ésser favo-

rable.
El ministre 'de la Governackl
ha- manifestat avui que podía
donar-se per acabat el conflicte bancari a "provincies".
El director del Banc HispanoArnericà i president en funcions
de l'Associació de la Banca del
Centre d'Espanya, senyor Cifuentes, ha manifestat avui als
periodistes que no era possible
una seducid de coneärdia entrebanquera i empleats, per negarSP aql/PI1S a parlamentar amb
el Sindical.
Els periodistes. en arribar al
Sindicat, s'han vist sorpresos
arnb el següent avis fixat a la

porta:
"Falten dotze hores perquä
el plet es falli a favor nostre."
Els periodistes han tractat
d'adquirir noticies, per?, només
Iran observat que en mig de fa
major alegria corria de boca en
boca que el conflicte havia quedat acabat i que dilluns tornarien tots els vaguistes al treball.
Com que tots els elements directius guardaven una reserva
impenetrable, els neriodistes
saan entrevistat am el president -de la Confederació General
de Treballadors, senyor Sales,
el qual ba dit (pie s'estava redactant un manifest que serä
liancat avui o demà a la publicitat, en el qual es donava per

acabada la vaga.
--De 'llaneza que és una realitat l'acabament de la vaga?
—Exactament.
—Es també exacte que dilluns tornaran a ocupar els seus
'loes els vaguistes?
—Exactissim.
—Han signat els banquera i
empleats algun pacte?
—No, no s'lla signat res; peròs'han donat garanties. Els
ernpleats ocuparan els sena
llocs i les bases seran respec-,
ladea pele Bancs.
El senyor Sales s'ha negat a
concretar les causes que havien
determinat l'acord de donar per
terminal el conflicto, dient únicament que demä, si traben local, es proposa celebrar un míting.
UN M.ANIFEST DEL, SINDICAT
LLIURE DE BANCA I BORSA
Signat pel president de la Corporació de Sindicato. Lliures de Banca i Borsa, En Ramon Sales, ?ha
publicar un manifest dirigir a Fopinió pública en el qual es fa tina
exposició del bon esperit que anima els dementa d'una i altra par:
per resoldre el conflicte i de les condicions ein qué es basa la fórmula
d'acord, en virtut de la qual dilluns
es reprendrit el treball a tots els
Bancs de Madrid.
Durant tota la tarda hi ha hagut
molta animació al Sindicas.

LA REUNIO DE LA COMISSIO
DE RESPONSABILITATS
La reunió de la Comissió de responsabilitats ha comencat a la sis de
la tarda. durant més de dues
Un cop aprovada l'acta, el senyor
Indaleci Prieto manifesta que volia fer,
en nom del senyor BesteLro, les denlaraemos següents:
Que feia constar la seva. protesta,
a la qual s'adherien també es senyors
Domingo i Tejero, absents en aquell
moment, contra la resaludó dei Govern
reílectida en la Reial ordre de la Presidència del Cansen ele ministres, negant a la Comissió lv tramesa de les
acres de la Junta de Defensa Nacional
que presideix el rei, a desgrat d'haver-les sollicitat.
Després de Es excuses del senyor
Mama i Sánchez Guerra i el silcnci
deis altres ex-presidents del Conse'l de
ministres siembres de l'esmen(ada Junta, la negativa oficial mata, en absoInt, el propòsit exposat per aquestes
representacions. de recercar els acords
d'un organisrne tan important en co
COACCIONS
que es refereix al gran desastre sofert
El cobrador del Banc de Cartagena
al territori de Melilla en julio] de Emili Barrocal, de 42 anys, en passar
l'an y 1021.
per la placa d'Espanya, tocant al bar
Tanmateix, aquesta resaludó no s'a- "La Platja" on hi havia diversos inve pos amb l'oferiment que va fer el
dividus, fou cridat per un d'clls, ceneGovern de donar facilitats per als tre- gut per "Pep l'andalús", el qual va
ba q s de la Comissió encara menys
censurar-lo per no haver secundas
arnh l'acord del Congrés en encamala vaga. Uns altres dos individus, vanar a i que CIVITIlinéti if n tS els expedients, guistes del Barre Espanyol de Crèdit,
documents i dades que cregui necessa- han agredit l'un a cops de
ris soliicitar del Govern i deis Cascos bastó merare l'altre l'amenaçava amb
colcgisladors: i no es pat justificar pas una pistola. L'agredit ha arded una fepel caracter reservat de les deliberarida de consideració.
einns de l'esmentada Junta, perquè si
En el fet hi intervé el jutjat.
es fes cas d'aquesta rsó,. rónicament
allegada fins ara en aquets cas coneres, es podrien rehutjar moles altres
La deslió del Marroe
peticione • de la Comissió als centres
COMUNICAT OFICIAL DE
oficials. limitant-se la set. ;a esfera cracGUERRA
cid a l'analisi parcial dels documents
El comunicat oficial de Guerra diu
d'ir/di-0e semblant que, per conveniènque els indígenes han hostilitzat les pocies de defensa personal, es van fer
sicions de primera unja, principalment
públiques en diaris, llibres i discursos.
el sector de Tizzi-Azza.
Al fet que alguns ministres d'EsEls canons emplaçats en la línia
tat o de Guerra, obrant abusivaNord han dissolt grups d'indígenes simena no deixessin rastre en llurs
tuats a cent metres de la posició.
arxius rninisterials de la corresponTambé ha estat atacada la posició
déncia política d'indpbtable carretee
de
Ta.fersit.
creuada ami> els Alts Comissaris i comandants generals ¿'AAI,TRES NOTICIES DE ME--fria, cal sumar-hi ara aquesta neLILLA
gativa del Govern, fent més visibles
Sembla que el capitä d'infanteria
les dificultats d'una recerca a fons,
Manuel Basa, acusat del ¿dicte de
aix6 impulsaria aquestes represennegligència durant els esdeveniments
tacions a trabar, tina vegada obert
de juliol de 1921, va a Coser condemel Parlament, garanties per les quals
nat conforme la petici6 fiscal a sis
lluita inútilment, sotmetent-li el cas,
mesas i un dia de presó.
per a, si consagrava la restricció,
Continua arribant al port gran quanrenunciar la missió confiada. Peró,
titat de material de guerra.
sense possibilitats de conèixer la y oLes concentracions rehels augmenluntat de la Carnbra, creuen que 1/en
ten en tot el front dt Tizzi-Azza.
de continuar en els seus llocs, desares de deivar enèrgicament i claDE CEUTA
rament consignada la seva protesta
Ha ocorregut una desgràcia que ha
en veme restringida, quan més imcostat la vida al soldar del Ten Anportant resulta la seVa actuació, la
gel Mufioz Cobos.
facultat que el Congres, en serwei
Sembla que havia desertat de la
de clamorosa pública opinió va atorbandera, essent detingut per la guargar-li.
dia civil.
Acabat aquest incident va romQuan el portaven custndiat es Ilenparèixer el senyor Cerveira, el qual eä a la mar per la muralla. Morí insva informar extensament sobre ditantaniament_

La mor! del Olor Sorolla
j.

La nit pastada mori a Cercedilla,

Del Municipi EI lector

-on estiuejava, el llorejat pintor, glóda de les arts, Sorolla.
-UN ACLARIMENT A PROPOSIT
El rodejava rota la familia MI aquel DELS COMPTES DE LA HIGIEtrist moment.
NE ESPECIAL.
e
L'Alcaldia fa constar que els 'caba:s
Joaquim Sorolla i Bastida, nasqué a
de la higiene especial són recaptats i
Valencia l'any
administrats per la Comissió pernioFou alumne de l'Escola de Belles
nent de la Junta provincial de Sanitat,
Aras de la dita ciutat. Deixeble d'En
: de la qual és president l'alcalde de
PradiBal, Presenta a l'Exposició
Barcelona i vocals els senyors Puigpil'alinda de l'any 1878 tres aquarelles, per una de les quals, "El pati de que, Mer, Farriols; Marcó, • Tintore,
Ramos, Bartrina, Mili i:Camps, Soler,
l'Institut", obtingué medalla de coure.
un metge ale l'armada, essent tresoVa concórrer a moltes Exposicions
rer el de la Junta doctor Agell, i vocal
1 el seu crédit s'aria afermant, arrisecretari l'inspector provincial de Sabant aviat a tenir fama universal.
Al Museu d'Art Modern de Madrid nitat. Hi ha un vocal interventor, i ho
és actualment el coronel metge En
1 al Luxemburg de París i als Estats
Francesc Soler i Garde, titular, que ("ro
Units, es guarden diversos quadros
renovat cada tres meses.
d'aquest notable pintor català de València.
En la reunió mensual de la Junta
Provincial es rendeixen comptes dels
Ha mort a dos quarts d'onze, al
serveis prestats i deis cobraments i paxalet de la seva propietat.
gaments efectuats acompanyant-se els
La mart ha estas deguda a una pajustificants.
ralisi hemiplegica progressiva cereAl "Butlletí Oficial" es publica el
bral.
dit resum amb la signatura de l'insL'han assistit els doctoro Marafión
pector general de Sanitat.
i Laface, i darrerament els doctors
El governador no té cap intervenció,
Sanchis i Banús.
ni en la recaptació ni en la inversió
Pel seu estat delicat feia un mes
d'aquells
cabals.
que es trobava a Cercedilla.
Des de fa tres anys, no es donava
BANYS DE MAR ALS INFANTS
cornpte dels quadros ni de la seva faLa Comissió dc Critura ha ampliar
milia. El primer que va perdre fnu
aquest any l'obra que ve realitzant amis
el sentit de la pintura.
referència als banys. de mar, i ha crear
La darrera obra ha estat una gran
una nova institució a les weises platges
decoració per a l'artesonas del Mude Badalona. Gràcies a aquesta innoseu Hisph ¿'América.
vació els alumnes de les escales proVa rebre l'extremaunción sub candi- 1 fcssionals de Barcelona podran ban)'artiene.
se diariament, sense excloure els dies
El primer condol rebut ha estat el
festius. utilitzant una installació adede l'Academia de Belles Arts.
quada que ja existia a les platges esEn saber-se la noticia, tot el poble
mentades. No seis exigirì altre requide Cercedilla ha desfilas per la casa
sit que la presentació d'una tarja d'imortubria.
dentitat que els se n á. facilitada a les
Aquesta tarda, a les set, ha estat
oficines de la dita Comissió.
traslladat el cadáver a Madrid.
Preocupant-se al mateix temps la
Doma., a les sis, en un furgó conComissió comentada de la formació dels
vertir en capella ardent, será trasllaalumnes de llurs encoles professionals
dat a València.
ha organitzat tumbé un servei a l'EsProbablement ser A
•
enterrat al pancola de Mar. mitjançant el qual tots
tea dels seus pares polítics.
els alumnes de les diverses escoles proEn assabentar-se de la mort de l'arfessionals podran banyar-se els diutista el pintor Biscain i l'escultor
menges i dies festius a la platja de la
Harían Benllime, clan traslladat
dita Escola. No sels exigirir altre retambé a Cercedilla, on. amb pees miquisit que anar proveits del respectiu
nuto, En Benlliure ha tret la mascavestit de bany i acreditar que són alunira en guix.
ces de les citades encoles.
El cadaver ha cstat embalsamat.
A les oficines de l'esmentada Cernís)0(
sin sels remetra un tiquet d'identitat,
L'EXPEDIENT DEL REGIDOR
mitjançant el qual seran admesos a la
platja.
SENYOR SILVA
Les .hores de bany seran de nou a
Aquesta tarda, al pati de Vidres de
dotze del matí, els diumenges i dies
l'Ajuntament, es deja que el regidor
feStit13.
senyor Silva Aramburu, sotrnés a exNEGOCIAT DE QUINTES
pcdient per suposada malversació, penPer assabentar-los d'un assumpte que
sava tornar a l'Ajuntament.
els interessa se serviran presentar-se
Aquest rumor es basa en unes afirdilluns vinent, de deu a una, al N,ia,:gomacions en el sentit que havem dit,
ciat
Central (Quintes), d'aquest Ajunfetes pel mateix senyor Silva a una
tament, les persones següents:
de les Comissions.
Pau Algarate Mendijon. Manuel Cas)0(
ten Aixa, Baptista Cuartiella Munyoz,
UN DETINGUT
Marian Ferrer Arcas, Vicens Galindo'
Davant del Jutge ha compaQuintilla, Pere Galindo Montesinos,
regut Hilari Sifuentes, suposat
autor de l'agressió realitzada Francisca Guasch Pellado, Melcior jana la carretera de Sant Franceari, dan Prueban, Cristòfor Loza Cereza,
contra d'un obrer esquirol de Carme .Marcian Garcia. Joan Martin
Mas, Carme Martínez Giménez, Lluís
la casa Singen.
Ha reconegut ésser !sena la Martínez Julve, Joan Nicolàs Tomas,
pistola i documents que li fo- Josep Pérez Llorens, Francesc Pinedo
Carrete, Pere Pradas Masip. Tomás
ren ocupats en el moment de
Redondo Gutiérrez, Francisca Roig
Irr detencid.
Bea, Josep Roselló Pral, Pere Rovira
Ha estat empresonat.
Salas. Vicens Sánchez González. Alon)0(
so Segues Verga, Valentí Sola, EauELS NAUFRAGS DEL VAPOR
ir na
eSso
gie
. pe
Sospecha
Eralcs, Ventura Torres
"TRAFERIA"
Las Palmas.—Ha salpat el va
por angina "Covrkh" que porta
•els näufrags del vaixell "Trateria" enfonsat en l'Oseä Indio.
Aquests nufrags ha nestat
navegant, viril dies en gussis, ha
PER A COBERTES
veril arribat extenuats a Filla de
PER A RECOBRIIYIENTZ
Sant Maurici.
N'han mort alguns.
Xapa Ondulada Canaleta

URALITA
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Darrera hora

tamanys 114 X 185 cm.,
i 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 X 40 cm,
Xapes "B" per a recobri-

DE BARCELONA

tarnanys 120 x 120 cm.
120 x 190 i 120 X 250 crea

HA MORT
EN FREDERIC MUSSOLAS
A un quart d'una d'aquesta marinada ha mort a l'Hospital Clinic
el ferm nacionalista En Frederic
Mussolas, a causa de les ferides sofertes quan l'atemptat del senyor Seseres.
En pau descansi.
'

mente:

Uralita,
S, A.
VAMADRID LLEYDA -

LENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Plaça A. López, 15
Teléfono: A 1646, A 848
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PER LA CATALLJNY
MAGNA.
Sr. Director:
Es manifestava no fa gaires dies en
aquesta Secció la conveniencia de filia
dar aviat una Associació d'Amics de
la Catalunya Magna, l'objecte de
qual seria e/ donar ajut als propagan.
distes catalans de fora la Catalunya
estriara perque la catalanització d'a.
questes terres fos rápida.
Mereix aplaudiments la idea. 1 per.:
qué hom tingui afany de plasmar-la,
aviat i sia una viva realitat aquesta
associació de patriotes pancatalanistes,
vine a exposar una organització
nalista valenciana que compta amb pea
quíssims cabals económico per dur ea.
clavant la seva meriteria tasca.
Es tracto del grup nacionalista 2e.
litaris valencians que té el seu órgan
mensual en la fulla El Crit de !rt Muer
tartyra Nasqué el 75 de febrer de 1922.
Exposa doctrina valencianista. D6na
noticia de tots els moviments naciona.
listes peninstaars. El seu director pro.
nuncia conferencies de propaganda 1
crea Joventuts, Directoris i Delegacions
a ciutats i viles on la seva veu troba
ressó. S'han celebras tres aplecs cite
han esdevingut d'imporráncia. Suara 'as
celebrar el IV aplcc collarcal a larxi
(Castelló). El periòdic es reparteix pro:
iusament
per totes les termes valencianes, especialment a les castellonenques,
on no hi ha vila que no els conegui i
on per la proximitat a Catalunya es,
més viva l'eraoció patriatica. Efretua
el canvi amb la premsa catalana Portaveu de Valencia (Centre Catalil;
Vida Yo yo, de Tarrega: Renaixeme,o,
de Vendrell: Ei Francolí, d'Espluga
Francolí; L'Estat Catala, L'Eatetet:,
Nostra Pucia, Acció i LA PUBLICI-1
TAT, de Barcelona. Té creades biblioteques populars i cursets de valenciä..
La vida de El Crit de la Muntanya
és sostinguda per quotes i donatius.
obstant d'ésser d'un cost de 50 a 60 pessetes mensuals, alguns números es reparteix amb dèficit.
Si l'Associacia, d'Amics de la CataInnya arag,na feo constituida em dirigiria al seu director demanant-li una
aubvenció. Com no és així, em dirigei>ro als pancatalanistes, als valenciana
residents a Catalunya i als patriotes tots
perque parin compte en aquesta humil,
simpàtica i valenta folla valencianista, i
porqué l'ajudin amb donatius i subscripcions en inetällic, donatius en papen
de periòdic i gravats de propaganda 1
d'actua'itat política, i pesque li remete/ Ilibres i opuscles destinats a les
biblioteques i escoles on llur influencia
és decisiva per a a la formació del
javent i de la infantesa.
Per si som escoltats, l'adreça per a
tota la correspondencia. girs postals
trameses ?ha de fer al director de
El (te de /a Muttranva, En Vivero
Tomás i Martí. carrer Artana (CastePó). qui sens dubte agrairä sota ajuda que per patriotisme se li jan.
Antoni Montserrat 1 Caldue
ES POT TENIR EN COMPTE
Sr. Director:
El casal Nacionalista de la Barcelonesa
adherit a La Lliga, ha pres l'acord
d'expulsar els socis que en les darreres
eleccions hagin fet el més petit acte de
propaganda per la candidatura d'Acció Catalana, i aja; mateix ho han cotneneat d'efectuar, essent un dele afavorits el que té l'honor d'escriuse
aquestes rattles.
Vaig éster cridat una vetlla, i davant d'un "tribunal" presidit pel senyor Alomar m'exposaren aquests
"greus cärrecs". pensant, per Ventura,
que jo rectificarla. S'equivocaren. pera.
No es podria, tenir en compte?
C. faaseaguer
tRII5A2iT L'ATE3'CIO
Sr. Director:
Cal cridar l'atencit5 pdblica en el que
es refereix a les relacione existente
entre l'Ajuntament I la poderosa entitat industrial Foment d'Obres i Coastruceions, entitat agabenadora deis
serveis municipals barcelonins, sobre
els miele serveis i condicione hi ha
molla feina a parlar. Per ami en, limitarern a dirigir-nos al sector
tincut d'alcalde del districte desé,
proguntant-li si es ell o 14 la dita entinar la que controla la irrizacitt dels
trossos que condueixen a la mar i
establiments de banys, perlité fenal,
abaervat que lana rega ele -le la zona
marttium de la Barceloneta i born
fa el mateix. ruin es venia fent els nitres istius, en quant ele del Poble Non,
malgrit de voler-ho (Iba els Outadans
1 els que representen els draguen dlstriete marttim, que no té nitres 'loes
d'esplai i frescor que els adjunte a la
mar.

Lluís Raventós

Nascut a Sant Pol el 4 d'abril de 1854

lla dual l'anima a Ilnu auxilia! amb i [Muera
(A. O, S.)

La vídua Mercè Sans, els fills, Reverend
Joan i Reverend Josep, germans politics, nebots

i familia tota us demanen que encornaneu la
seva ánima a Déu Nostre Senyor.
Canet de Mar, 12 d'agost 1923
L'enterrament I eufregl

el

ferä demä, eltlune, a

dolo

gua p i l' de

deu,'

EL MAL GUST ENS °PEGA.
Al cartell d'un dels teatres deis p ostres suburbis he vist artuneirt un espeetacle que cree de tan mal gust que
be mereixeria la reprovació de tole els
ciutadans dignes 1 hdlme /a intenencal de les autoritats. Es trteta de resmuidO d'aquesta lamentable desferra
humana sitie tantee vegades amb els
selle vestits, virolats, lleugera, creua Cl
nostre pan i que tots coneixem per "La
Monyos"—"La verdadera Motlos"—diu
el cartel'.
Holt vergonyös és, certatnent, que
hom permeti que roudin pele nostres
carrer, aquesta mena d'essers dissortate mesare als sorolleses encartas
de la quitxalls mal educada 1 a les rialles de quatre habana; perä que de llar
desgrécia GP . /1 V flI gn i ve ril a redimir
un empresari desaprensiu Os rosa que
ultrapassa la fita de la decencia. Cree
un deure cuidar l'atenció de In gens de
cort i de gust.

Franoeso Torres

je

be
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Htlies traulomii iiiils per
ransportdc passalgeri s ,en
les.qnals nonn i s s'uSi

ANUA

Diumenge passat a...ia
reina ciutat da Bada.ona i al gran
estatge del Cinema Non. una festa :pto
i fon convidat 1 ." Esbart etaultra de Dansaires - <aquesta ciutat. (litiga pe! sien director En Felip Blasc t.
El senyor Llansii. director musical
da f"Esbart". dirigí els balis execu,
tals. harem de bisar el " Bald t de Mtiotanya'•.
La distingida concurrencia s'ambigua
gin. record de tan simpatica fest:/.

HISPANO - SEJ-ISSA
„, • oncencecon del,sorvoi

i quotidift que la
propOrriona a Iotaempresa de -fransport
cu referimeirs i easol:1
,erl•

ra r

Agents exclusius

Val'el i COA S. en C.
hola. '20

Pas s < ig

a Era'oca. Alemanya.
el pianista del "Tria
En -Ricura- -Vives. i
Paja:. proposant-se visitar :a
i instrumental de Leipa . les representacions d'un
ttttiriii a Munich.

MONT ANA
VI negra. 075 ;Imp. hice
Cellers. ARNO S, MARISTA71Y

DESTINADA

Si béRECLAM: X
ia :t pos,stiltis 11. 1 i U quilo,
Siter:a a pns•selos 3.9)
quilo Vidal i Ribas.
Ilapilda :-Xant °sal,. 23. tebebit] 128 A.

El

nEHuifill

ncia

s

Ferrän, 11. Casa . tualment cap yaca malalta de tuberI culos:, i que l'estat samtari de les va"
CRIBRIEL.LES CLAP 1: S I ques s'ha trobat, en -general, molt millar que en altres inspcccions an'alogues.
En la dita comunicació assanyala
que hi ha algunas vaqueries que no
ratmeIxan les degudes condicions hi;jaiques, respecte is quals el Deganat pi-eseittärà acial tina relació. indicant les que llaman desser taneades i les que requereixin la practica
d'algunes obres d'hIgienitzaciú.

VA N u

rrìlrF p Cl vapor 1.1i0ND-

111 .ina remesa de/ non

OVERLAN
27 HP.
.., : nominat RED 131111:
or lactar-Sr d'.un 1ipus
«lid no dubtem que
SS persones intepigents visi.
ann
rADENCIA OVERLAND
apreeiac els - avaiitalgS
riiiìeix aguas( cotx,- s•,
Hds els d'un

rat saTerio? a 10,013 wfs.

11Ð2i 3 PS VINUE

es un apare!! fotogràfic de la
Casa Cuyas: Portal de 'Angel,
número 11.
•
.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8, i . dinar a -rameriaana, de
9 a 11.
aidr_
lmmdesm--.j.t -ram cl e. la eid
judit•ial
fi a la sera al mateix
engegam-se un iret
de I'llospital
al cap.
Ni (mi i,lemiilfit ah.

CAPAISE7Tail

j I! cost d'un DVERLAND RED

:ami es inferior a la dita

AGENCIA
a Cal lilutyt

ragú i Ba-

98-1 00 - Bareedona
, S2rriC
dr1 Ceit:v CauIdic Nado-

Nnstre Casal (pas.:aige 11:MIL tuja Sagrada liamilta) ha orgafunció teatral. representant,n tres actas "Fosca eterna-.
hi prendri. part
Josep Maria Aragay.

Bi Rigat-Camerodán

r1111):

CASA AMOBLADA
S an ta Coloma de Farnes.
Portal Non. 46, seDegon, primera

A

- 3. Teblifon A. .103
- novetals Cli , Hies d'esi.do io: s-pretrs.
1' ' pieper a
Redledges lif . 1- itots
PREU FIX
•?...imenge. la Secci6 ) . x. cursicl'ale jarà una excursió a Sant
•
La Salut.
•
, le reunió'. a les set del mati
.dor del passeig de Gracia.

Sangra

Te'Re 11:1, 5„A. r-TieraS

1-lern dimt gnu Fautor atol) la E.or
1-çittural dels Jors Florals de Gracia és
ci poeta tarragoni Josep Maria Casas
<te Mtiilrr.i que aquest ha e - egit per
legina la guMil sr nyoreta Na Roser
-.osen11 a. jora glitria de la nostra escena, i que sin en aqual:a barriada.

pun !i r
1n 11.¡UL)

mata
i'ava "Fonquernia".

100 01BUHOS
-1 111111 n111;t. p

a

,an n pun,
Gt14ROIOLA DE FONTRUBI
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ATLETISME
L'EQUIP CATALA, CAMI

CAMERES

50 centims metre

1 LLURS ACCESORIS
-
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BANIERES
LAVA gos!

f2FAN8I_

CURA ANEMIA,
VAN

DEPILITAT
G ENERAL I EVITA LA TUBERCULOSI
i aroma: café:LA GARZA

;ció de fabricants de do,
(adherida al Fotnen
•Int dirigit
: : • ie es publica a continuar ; •
ile Fnment. demanant- I 1 ,
Ixs disposicinits que regulc• .
sucre, ainh la qual cosa
v itaran e:s greus perjudicis clac
ltItttii al consumidor:
"Excm ministre de Foment.H1tadrid.— Agrup5cié) fahricants doleos den uncia V. E. sucres és paguen 'aval a
liar celona amb senda restringida a 181
Pess etes. confiant rectitud V. E: Me,41 ä. mides oportunes , per evitar . ,....vent; •
dRlós snenyspreu taxa fixada Jecen inent. -1/53ri, president."

Galeries Layelaues
Cu R:TS" dATALANES,

613

MOBLES,JOIES,TAPISSOS
LAM PARES decoració, pro. ieetes per eminents artIstes

[i'Esuot

111 PRICIThT

RANY

MAGATZEMS BETLENI
Carme, 13 i Xucià, 1
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Pren ä
Re dito

l'exensa infOrmacin

que sobre

DET S
DUTXES
Al X ETES

Atleti-me

Futbol
i altres esnorls publicarà en la seva edicin
de demà, dilluns

A parelis fotogrätics

ENRIC CAIMONA

La nena Eitritmeta Itiettera (Mitos,
th. sis anys, ipte vitt al ea'reor-del 3 1 ig,L. quan haisa l aa feseala n I.• Sa . seva va relliscar i va ..112anxar-se
un ferro sortitu . 1, la ',arana. ' out!, laSe ferida per ntsquineatnept a raixella Arma, ami, fruto era de. Vos del
hrit .e, de pronOstie gren.
Va it sser portada a. illospital
S:. /,1111

FosIals a l'engrüs
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seves
io.varnatir
earrer de Polai, 1.
l' e li q on 3880 A.
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LACOMA
Si tZe l V mal
ooll ueeu eM FA

El, Deganat del Cos de Veterinaris
• in-fúrmat a l'alcalde que en can,- •
plimant' de les ordres rebudes ha penetint una visita extraordinäria
pecció a les vaquerics de la cititat,
podent'' comprovar que . no . hi ha ac-

o O Ct °fa S

Sernii

de eonPh'm-in''s

1,a Comissió d'Edtzeació General de
la Nlancomunitat de Cataltinya ha organiczat les segdants tanda) de confirenries -educatives arrea de Cataluny a .
sob r e temes d'higiene física i moral i
.
,,
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.Cheap

Obtindra el doblo de durada i c on
serrara el aeu color prlmitlu -'
Es Vull a lotes les drogueries, a

0 1 40 ptes. pastilla
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Agnst
Agraman:- : dissabte, dia 11, a les mal
de) vespre : "irle ca de Scigrei l diurnellgo. dia 12, a les sis de lal.tarda; Tremp:
diumenge,. a les non „del vespre: Salivo
-dirnarts. -dia 14. a les 'roe del vespre;
.,Pobla de .Segur:.dintecres, din 15, 0
en te del mall 1 Sort; dimecres, a
les itou del vespre; Esterri "d'Aneu:
dia 19, a , dos quarts d'exime
-.del triati.
,,Cdta,P de Tarragona i Conca de •
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(lbs:ti*, die 1 1 : P11451,e
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TREBALLS

Casa am ob la da
oer llegar a Santa Colotna' 1, Far.I ileb. A cien minuta de lea -remilga
.unen". 1) Pla IIS , - Porlai rice : mi111e: a 45, 2rFcit, ventee.
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VI DE TIARA, a la'St pts. tare, P 0KIS a
donneill; 2u11112 prOpla. J. A.
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Gran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 7'50 pess e tes,
Carrer de la Plaça, 33. •
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Demaneu catàleg i
— preus al —
Represenlant

PittSCIPAI. PALA4.'1:

u msstrenar: se alatit
roin e t a emleorrerztula sala u:. II 'ooaball ba
mi'imi ‚sutlle i ls sells
ja t umb el nom de -Slietelin"

SOap

•. (producto patentan •

Els Teatres
E

l'extracció de letrineS

Dirigir-vis ' par a 'avisos, Pas-,
seig de Sant Joaii. número 30,i telisfons . núme r os 1373
3. P. i 529,.

COMt ISSI O: WEDUCACIO
GENERAL-

PU L I LYJ
J. MIRO

tontera( i r;t

njol -Triar. ami, narre.
Vapor
ga genera) .ti t . tI Matara escale,
Vapor espaw.ol "Ntercurio -. 'itt 11:101,

it

h
1n:( . • l ossin :mies.
Prenri. paslilles . n
TREI RALS CAPSA

Vapor espanynl
t:_ap a "S'ingle.
Vapor Sleman y ittnli
-:Irroga general i transit, cap a Marsella.
ami,
Vapor alenuitly
V2I

Cosia &aya
PALAMOS. (Tocant a la platja)

Del Bisbal
Ila pres posses
del Lintifet celescnzill residencial, sota l'advonació del 'Sagrat . Cor de 'Jesn's'. Sant
Josep Santa Grficia, Faltar del'
Sagrat Cor de la cripta del Templa
Expiatori 'de la Sagrada
canalla. custodi de l'esmentatla monumental església, inossé:i Gil Purés' Vim
larasau. Proveiren a . la' fundao
Josep Botey:
Joan Rifa i Mina i
Argiivi6a, en toma dels consorts diGrafunts En Josep Rifft Munt i
cia 'Roura 1 1 Puig.
Donä` .possessiril deleg,-11 pol Malt
Illustre senyor,vIcari zeneral,
eial de la Cúria Eclesiàstica reverend
doctor, Josep Rodón. assistint con' a
utr 'Rifa Anklada i
lesti.TriCaliS En ' laie
Dalmases Bucal/ella.
En Josep 111.
i Ilegi el decret _confrint a rop•ss'en
Parés buniet, ei vicari del Temple'. reverend doctor Jaume Llonch.
El -non benifet, tercer des' de la
fandació del Temple, porta anexes le)
earregues del capan custudi. estallódas en . el Reglament interior de la
ConstruceiG del Temple de
.Tunta
i AssGelaeiú Esla Sagrada
Devot: dc Sara Josep.
pfritual

Vaimr 1,1ga " 321; .111 -. a all, ;q•rega
gma-rd i u rinsil. ea t . a Tarragona.
r, dala"
Vap.,r espanyot -Eran.
eu 11051. eap it Avilíts i es-eales.

y

'Agents..:
"Unión Comercial Española, S. A.- -Rambla de Santa
Menica, 7, primer.—Gcratge, Bruch, 166-

del vespre.
•
. -•
Cort de Maria : Avui es fa la visita a Nostra Dona del Pilar'. a Sant
Jaume. • •
— Vetlles en sufragi ;de , les animas
del Pnrgatori:' *Toril de Nostra >Dona
del ¡'llar, a la capella del carrc'r de
l'Escorial, 155 (Grkia)..
— 1.a missa. dZavtii: Dotninica XII
&sures de Pentecosta, color morat.

P71 1las t .

Etc

OPEL

Quaranta horas: F.sefSsia parro-

Vaixells sortits

Nasció

WATERS

CAMIONS

Unial de Sant Josep. a S'anta 11öttiea. Dores d'exposició: De riUS quarts
rle set. del mati, a dos quarts de vuit

•

-1 menú» /

.

Noves religioses

espauyol -1
' r eg a. general. cap a Val¡xn.ent.
r'vapor dspanyol "Tintort 1 '.
regit general. ..ap a Alat.
.Vapor estatuyo] 71 7ullera -..autly t.:irroga gette ral, ea r, 2 I htlid ia i escales.
Urea.
V.der i tal i; r. . "Kan Si I vcrio

cap a Alger.

AUTOMOBILS

LA, SCHOLA ORPIIEON.ICA
La'' Schoa Orpheänica äviti --donara'
una {esta musical al seu estatge. car¡, com a
rcr de Sant
fi de CUTS ne l'anv 192,4-23, la cirial
sera'
massa
ohicemica
prendratf lar( la •
i atlante< de t s •setis alumnes, • que cantaran parts intporCanis de valiosas
obres.
• Tainlié sitá eifert
per preitdr pArt cm dita . fes;a la -tan
celebrada si 'Tiren senyoreta -Pa Ir
mira Castel vi. que ‘ entre. váries obia,
cantara.' "La: edzigo de Fígaro" (en
perallto) i, La salve trgtnor",,del
nlirdisser.
Han cstat invitarles per a <lita resta
importants perk'orialifate entre 'elles el
llorejat poeta N t ApeleS Mestres.

Secciá Marffirna

(.12

Taspeete sospilAs une
l'u
forcrjava leer
rar als pisos del 'ay(lacio tienten, :111. fou
rer
val Y tier sean it ., la mi eesa met1rft
pi
p"gial3
escil/1 , 1,1 i

tIali

I

VANOS CARDUS
.7.-;rtarcrrissa, lo

La Música

Ahir, en l'exprés dc les 11 : 23 :del
Vati marxat cap- Bilbao els at
letes que han de reprel,entar Catalu(mya Cll els Campionat S t Ino bah de
con/anear de fer-se avui a Rombo, al
eamp de l'Arenas:,
Ribera, de .Llobre.uut
Enrmail Vermip culata Casas. Dasca,
AKost '
NInni. Palau. Pons, Maten, M. -Gaveta. 1.1ort. Termo. Meléndez, Solet i
Closa de -Montsérrat: -dimecres. dia
Garcia als quals s:1-tan d'ajuittar a
Per a comerç i idiomes, Te25 t Sant Vieras de Castellet dimecres,
Reus els de Tarragona, que són: Nin. 'dia 22 ; dijous. dia 23; ()lqui-meca, etc., estudiou, sen n.,or
Bru, Lloren, Forcadell i Recasens.
ean: divendres. tlia 24: Puigreig: dissenyoreta, a l'ACADEMIA
Els acempanyaven els federatius seCOTS, carrer deis Aros, 10. Tesable, dia '23; Polda. de Lillet
nvors Trabal i Rovira.
ICF. E041 A. La mes imporíant
n'unge. dia 26.
De la marxa d'En Recasens: no hi
,11isi:lin n a
Totes seran: a :les-nou del vespre.
1/ 5 ria ha seguretat absoluta. Ptilk' toCirom,s i.-Garrotra
pro.,
iguer's.
aituat
pava
amb
algunes
troves
de
ea'rather
.
1
de
,an
1
Al
AgifSt '. •
ml
utiuya
Sani
Gervasi,
ementiri
de
i
particular.
101
dimarts. - dia La Saliera:
ant-,.
Han deixat deraprendre el fdatge
An,elm in; en Itain' ene,11. tle
ditnectes, dia 29: Amar. : dijdus, • dia 30:
En Batí:as i En Cehrian, cls nostres
jornal,. ea imfilar-se m im, ti per n •n
Les PlanCS t divenclres. dia 3 1 .
1, n,
campions dels loo nutres: res.
lt r i tinyes i tot -Vana va
Setembre •
metiearnent ; segons sembla no ha 'n pe_
te - a i el minyti ea nitre de !tgut abandonar Ilurs quefers;
Sant reclin di. Pallerols,: dissabte, dia
itular alt.ari
pae.ieut .van
Eii canvi sIn reinit la 'eguretat abAls táiits
L <- r: Sant Esteve de Bas: ditmlengc.
enterra,alorts 1 van i
soluta dli'm Muntalts, el nostre.
(tia 2 ; Begua. (Sant Joan les Eonts:
portaí- al dispens mi 'rail:tolla barriad'Ohms, dia ;t; Santa Pau :
coi-datan dels u i ii rnetres valles. el
da. El meige ti va troten- la - anua
qual es troba actualment a Aragé..
(.1:a
',erute a
qua <ajumara anda la resta de l'equip
Totes seran a les nota del vespre.
ta fraeturmla 1 e t
català al sea pus pa Casetes.
rtlespiial Clínie.
No cal dir com .desitgem un bou
En cada una ál'aquestes pult1aCions
viatge als atletes: catalans. i sohretot
seran • donadeS dues cortferneit-s • deis
que els nostres més fervems desigs temes ja esmentats.
i
-1e
p
G ä bies
il e‚ölt que tornin vencedors .per propi esm ill
Els diferents equips que . aniran a re-'
timul i per gläria• de Catalun n a.
córrer' aquests circuits duran la' coas
litt, Llorenç Gmans. Ramresponent lanterna de projeceiints i
bla de les Flors, 30.
CICLISME
•
• •
vistes per illumitiar les conferncies.
AVLI AL VELODROM DE SANS
nr,A la carretera del Port
. Anirait, tanda:. proveits de fullets
Aquesta tarda tirdrit llne al Velé,propletal de la Soviet:11_
diversos temes educatins:-higieife.'puealer,1
drom de la Unió' Esportiva de Sans
trer de l es
ricuitura. resPecte i amor als ocells,
: nima Este:1113,1a _ ael
_In A
la cursa de tres Ilotas a l'amerkana
t'orto C talanes Ita airtMellat el tima
parlar correcte-. qua scrah proiusament
Se,
organitzada . per la 'sera secaib ciclisreparitits • arma.
• "
enii /layo 1, ra tu es, 3101
ta
habitan; 21 tules 1, uranios . le la
mate , xa.Comissuí prepara per ntis
cursa
es
clfsPutara
per
sprints
1,..a'
endavant la 'realització iraltreS cirenits
Mar.Oria.
ra
a cada quinztt minitts, els quals se.ü.;1'1f
Moinilara.
1 3 Amen t'en reeollit. 1,01 ...der . 1 n •n ,ran
pretitIats
ami)
quatre.
dos
i
un
iltIlm-tarrant,
usa
Ti
.11,p,
„1
ll ' lit
ter-'
punts
cadascú.
Els
sprints
de
la
la
minan,
eura
ceo:
toll
fel
I
ceta llora i a fi que la cursa. e, faci
tnsio tortíciea i aittlominal. de pronit s Inés interessant, seran pretniats antl,
ime grelt.
puntuació. La. cursa comancar,a
a dos quarts de qurtZre• i lis d'esvarar
Movim ent mariHni
que es veura molt concorreguda . doiu a clan da familia
nat Cl molt temps titte tto s'han dúllat
no hi ha com la Casa Cuyas:
Vaixells entrats
reun:uns craquesta muta. ,
Portal io l'Angel, 11.
"
•1.EXCURSIORliSME
a .gen..ra I. Amarre, nittil
loa
,
do.
011Z0
n
Id
1,1
1.r.crIVA d'Espanya Est. Consigin t iari. Riuntrox
,
LA IV EXCURSIC -)
. 1 dos qutirts: 11 .
uf!.
I j ai al I h ispensari
Segueixen amb gran intensitat • el:, :(:t r rinans i I tsIgado.
Enpor es t e nyol " 3.1a lb. lcea .". de Palun hola, apa reu ! tamal 11 , 25 Hay:: i
trchalls preparatoris . d'aquesta gian
qual prosea; a y a ampul • n • ;11 de les dull,
fasta da germanor excursionista" : Fi-- t utm amb riega general i 121 1 pa
hm base
Aniarrat mol) do les 11r s5anes.
(lunes i probable frito tnra
tInerari de la qual sea: Sant
..ansig nata ri. Con! pan y la l'rau,Ined
rani, per Im ver n st at atropella!
ni. Vilardell Cnntniti:- Can Valls,
1 1 1 liii tren de la linin de .10,11.11.
orrii la.
zinelles i Sant Coloni. En el progra;Vapor itttgls "Pirat tiro -. de Lit er10 :n'en estar fi,tm emiduir al Clfuh,
ma de le dita it•sfa . hi figuren .par1.211t id nnitif ieZ/
poei. tonli eitaideg generill. • 'Amarce
sense
l'ain4Its pel patrici de 'la trI nié Cataliaren-roña bled. riinslgatatari,
mol!
Rbrel-rfen.:
laillsta, FA):
Andrew. t .
Aquesta tarda mida' blitc aÍ raSal - delegat de la' Lliga-rde •Soeietàfs ExcarVapor
espanyol
Banderas -.
eursinnisteS. un ihre l'entitat orTarragoni IDtic de la Victi,ria,
Amarrait no/1 • li, Sato:
iliff, andt e
ta. pral 1. la presernació de la na- ganitradia i probaid0ment un abia, iitte
tliert ran:
"
s'anunciar:). oportádninívnt ; • sardanits,
tal, e pOetessa Na M'aria Rnig Verdit. Vaia-,r es panyol
I'el
Comissió esItAssvariacitti d'Autor:: de la eran:Mis literari.
gtict.
11a.a ¡ 3 passätgers.".1marr4t
ta tramitant da la Companxia di.- Maile la Q112 ren ten Cousignal al'(. 1 ',in,
vagrais
Han promfis collafrj rar' oit aquest .tc- drid S. A. la concx.t-ssió
-pany ia Trant,tu,,literr;wia.
rebaixa de •preus per a
te e l s distingits actors En Ce'esti FranVapor re,piit73,;1 -1 'alloSa --. de la tut",
co!) i En Pct e Gener, río (mal:: recita- comoditat dels assit,tenty. Per les adami, poix. .1marral nb.{1 ,l, Llevan
Iteions i per leo impiessions rebutles
rao els trehal ts de la senyoreta. Roig.
tAinsignatari.
Canosa.
de incites personalit 'ais, hom creu qua
La presentaci6 de la poetessa va a carvapnr espanyol
1.alba-.
ee, de' conegut e,ct iptor En Callas aquesta IV Excursió Coilectiva
.tni irrat mol! de
cardiff.
•
Sanahuja. director de l'As 'soeiacin d'Au- Era un èxit eselai'ant. • '
o t
l'enent. 1 'mis igtis t ri. 12ega
S'es)an repartint ja <!-- cartiths
•s da la Picuta. —
anunciadors i nata aviat ,Is prngai_
mes de la 1 fasta.
Vaixells despatxats
ti " 1' e . 1 . . • Z
luid)
poc
efirrea ' general. ,..r/1 a .112oa n t..

garantit.zats i econòmics el3
trobareu a la Casa Cuyas: Portal de l 'Angel, 11.

ESPUMOS BAQUES

•

Eran assorffi en c)b1e3

ISLA DE CUBA

Joia, Argenteria, Rallotgaria
lleial, 12, carral- ,lel Vi-

I

Boquulai 32

..
de Francoll:•dissa hr e, dia
18; -Vilavert: diumenge, dia 19; La Riha : dissabte, dia 2. 5; Alcover: d'un/auge. ella 26.
Tote senil a les non del .vespre.
Comarca d.' 7 ' titloSa
Agost
CambrEs: divendres, dia • rz; Iloss
pitalet.; dissabte-. dia. 13; Vani1elläs:
Pratdip: dilluns, dio
dituncitge. dia
;
2. ; Ametllitt.dirnarts, dia
Ita : ditnecrea..dia 22: Santa Iiarbara:
di t úli s. dia 23; La Ca : era t divendres,
dia 24; Godall riissabte, dia 25; Ereg inals din/muge, dia
Toles scrali a les nou -del vespre.
1 51 Espluga

111,1 //1,0 ido,

1.1,

,0-

st .11:AN r11:11., et
peroro, ue
:ter exterminador xati,es del 111(111.
Prendat a traes les E ypitsiviot1s d'HiprOluiltals drognerlea
g iene. Es venales
i, aire va, al dospalx.• 1.1Iputaeld, 5200,
e ntre . Ariltan 1 NIlinlaner;
i ' r,ixott

ES

J. Casnli alla Surra:

: Rambla de Calalnya, 193

L AREINI.c... (DE. t...E.s ..241Gt_.) 5 USE. "-AULA
la de la VALL DE -SANT DANIEL Oirona

CURA 1,ZS AFECCIONS
DEL FETUE, RONYONS,
£1110515C. INTESTINS,

etc.. eta

El

Es flolsaima I carbónica
álA,C1AlliTISI, altil.ALLES
rom .a de ApoLosrla. .
Duránt l'asnal t'estala de.
öffillea-manganusa. varle._,
bel:wat-la Presea
lielosa
tat 111Inlea-arsonleal .
Bicarbonatada, caletees-

,

seu dipositari: JOSEP P AG ANS, carrer Ponent, núm. 28 •

LA PLUM DE
O BERTA DES DEL PRIMER DE

BANYOLES

mAto A 30 D'OCTUBRE

Les sesee alivies constitueixen un tinos Unte a Europa. Per.
alle tierpetics, escrof u!ospe, preluberoulosos, artritics, catarro-,
sos 1 avariösies nolenen rival, essent, en aquest. n'Un% soattt„
substitutivos do ,l es d'Archena.

1

A ,PUBiält
Mana IIINIIIIIIIM11111111111111111.1111M111141.1111111PUBBIrk

suaramiele
Vins de postres des de No pesetes
„ de taula
„ o'75 19
Vinagre a 75 cèntims

Venera els millors vins

Cellers

NÓ (ü. MARISTANY

Vergara, núm. 12 - Telef. 961 - A
Ramb, Catalunya 85 1645-6

Obsequia els teus hostes amb

mmigmagidezm tiBBIBIUMBIIIIIIIIBBIR1111111111111111

exe",te-

'ts

frio

rillellallfflaiShaWr.412áborNaärgairewhigadaepertfflimam

Venus Sport - Palace Ball

ELS ESPECTACL
—TEATRES-,4,4**4444444,444444eaD444e.
ELDORADO
Companyia cämice-lfrica
PRADO-CHICOTE
Preus econbmIcs

quarts de cinc. El famás
sainet en un arte ¡tres quadros Los dos lunares. L'aplaudida comèdia en dos
artes El pilluelo de París,
per Loreto Prado i la divertida joguina El templo de
Themis. Nit, a les deu. El
sainet en un arte i tres qua.dros Los dos lunares. L'obra francesa en dos artes,

e

Grandiós triomf personal 'de ›.
Loreto Prado. — Demä, di-,
lluns, tarda, Los dos lunares, el famós sainet Las
estrellas 1 El templo de
Themis. .Nit, Barcelona se
divierte 1 .Las estrellas. —
Dimecres, comiat do la
companyia;

Teatre del Bose
Avui, diumenge, 12 d'agost de
1923. Tarda, a les 345; nit, a
les 9'45. Companyia de sarsuela
de
PEP VINYAS
Dues grandioses obres. 4 actes,
4. El pajero azul, per Empar
Romo, Teresa Sana-tez, Roseta
l'arrea, Pep Vinyas, Damià Rojo i debutant el celebrat, barf:tono DOMENEC MASANES,
LA NIONTERIA
limb un estupend repartiment.
Empar Romo. Victòria Racionen, Teresa Säncliez, Pep Vinyas,
Damiä Rojo, i el tenor ídol d'aguest públic Mateu Guitart,
•
)0(
Dirnecres, tarda i nit, companyia Santpere-T3ergés,
La !Re leta de l'ull viu o
Baixant de la Font del Gat

p

.eeee.44.4b....+eeee.44+6
TEATRE COYA

STEVENSON

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Interpretada magistralment
pel gran actor alernany

CONRAD WEID

Cachets
del Doctor Solera
que depuran la sangro y los humores, comunican a

la orina sus propiedades antisépticas y microbicidos,
sus admirables resultados se experimentan a las pri,
meras tomes, /a majoria prosigue hasta el romp/e/n
y perfecto restableemiento de todo el aparato nie
nitoominario, curándose el paciente por si solo. ,./11
inyecciones ni lavados en gue haya de intervenir
médico, y.nadie so entera de su enfermedad. Basta
tomar nna caja para convencerse de ello.
Agente exclusivo: HIto t'a JOSÜ VID, Y Rinas,
S. es C.. Monrada, Venta, 6 ptas. fraseo:
Sesera, Rambla de las Flores, FI; FARMACIA GxLeen, Princesa, 7, y principales (armarlas de Espesa, Portugal y Américas,

mäquines
descriure,

rzazzazazzazzawaszeassaamiazzazazazemn

LES MES

EL BOLID

ECONOMIQU.ES i de

SOC1ETE GENERALE

HUNIA

fùeilvenda

de Banque pour l'Etranger et les CoIonies

L'exerciel rnes culoclonant I alrev11.

i

511i115 rielitte,

la venda de

Nii, eepetletei del sensacional esPeclacle

>04.444-0-~04-e•Oettsli+O-4~-4

rnanif estar ionmi. uretritis. proxIsititis, or.
gola in& etc., por crónicas y rebeldes quo sean, se curan pronto y radicalmente cou los
ea todas sus

PISTA DE GEL
Tres sessions de
patinatge diàries

Presentar-se de 6 a 7
a la casa FLEEGE

1

Passeig de Gràcia, 111

de Barcelona

Sucursal
Plaça de Catalunya, 20

Jazz•Dand Verdura

Avu 1. diumenge, projecció ffi1
los notables pellículos: L'avia-

Ca/b-rostaurant

dor emmascarat, 1 episodi; El
fin del pirata, 4 i a episodis; La
dama de les Camellos.

de primer ordre

DOS JOVES deslIzon rasa de ramilla per
It tot estar. Cassa,i Ile Escriiire a LA
PUBLICIT,IT, núm. 5501.

T

In

ota mena d'operacions da Banca Ì da &usa

CA I XES DE LLOGUER

RESTAURANTS
4~~e~eiS.4444~

El local mes fresc lis Darcelona.
Aval, diumenge, gran matinal; tarda. sessle continua: la coliesal re- c
CSIrella Tirania, Per Doeul BY Del1011; En camisa d'onze varee, per er
Douglas talen:mies: La primera promesa, per Charles 11 3Y. NO. t• sl retia
Gessaml.- Demä. dlIluns. 13 enossal res/re/mi Cleo, la
francesetu, ereactO
31ao Murrae: Tomase! Os tot un horno, I
Cada minut neto un bencdt, estrena
estrena

'41- •

04-16444444-0.14~.044.4.0.s..e.t

Diana-Argentina

Excelsior
Avui. L'aviador emmascarat;
2; Deixeu-me explicar, Harold

comediant, La noia del taxi, Les
gestes d'Hèrcules.

elee9e-D.KK~e.Oetiee-o+e-eet

Monumental - Pedró

Walkyria
Avul, ellumenge. sesslef ;Tialina/ n't i
a 1. El MI del pirata, IV E y episo‚lis: El criat de le masia; Letxu/jalea sufragista; Actualitats Gau„, mont. 'Favila: La pantera negra,
4 Niti El fill del pirata, VI I V1I; lack,
el de l'audàcia. beinä, /II/bilis: El
mirado, Peoaraina Cilicio; Els brillanto de Resina: NO estimares
.
En Peret

Angina do pecho. Vejez prematura y
demds enfermedades ori;:inedas por la arterioeaclorottis e Hipertenatón
So curan de un modo perfecto y radical y se
evitan por completo tomando

LES PLANES
Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les rIne
del inatf a mulla ni{
Ser./ de entert I a la carta
Caberle de T50 pts. ondosos:1X
IlabltaeUntS per a temporades a
preus en:Mudes
Algas del Idas Gutinbau
Caml especial per a autor:161)11S
Toleren • 7 H
Propletarli bull CO (de l'antle

VELISAILLES)

044444-e41-04+040114.0904444.04
44.04+4,0444.44-1.4e

LA RABASSADA

lffl.s>e.$4.64~4$4.04-eee.944.1

Gran via Lavetana
Telèfon 1 37! A.
El local que posseeix la rnds
agradable temperalura.—Avui,
diumenge, extraorclinari programa, Les víctimes del divorci, gran film dra mä tic emocionara d'un veritable èxit; En les
xarxes de la intriga, gran film
d'avenl ti rns
va inätiques pel
gran artista Cecil Trian, dividit
en dues jornades que es projecten d'una sola vegada; El tigre, bonica cinta pel gran artista Willian S. Hart. Programa

Jekyll)

IIMIBM11111111.unk,

. ei; el cirio/trama La pantera negra;
/a nellletila cOrillea Harold comediant, ind celebre artisia “El de
les ulleres"; IV 1 V turnad, del
,oro,al 111111 El 111 1 del pirata. A la
4 seso:S de la ni:. esrrima de ies VI
?I VII Jornales de El MI del pirata,
1 de J'Original pellimila Les ruts de
Londres

Próximes sortides de BARCELONA
cap al BRASIL i la PLATA

Vapor GIULIO

Hotel -- Restaurant -- Atracclone
400 metres allInut. Programa en•
i q sador. Tempera /ti ra donen-e:a.
HabilacIons Gran confort per a fat mIlies. Servei permanent d'as lnears
des fle la Maça :le Lesseps Lioso11 e 15 1, del inigilia Per amunt. Telefon 61104 B.

--->-

CESARE el 19 d'octubre

Cap a Centre América i Sud Pacífic

Vapor SICANIA (comercial) el 25 d'agost
Vapor BOLOGNA (correo) el 27 de seternbre

eeeeee...:44e44-1144,441-Seeeee-c
Per a informes

"

Restaurant Elèctric
LES PLANES
Totes les nits sopare americana

JAll-BAND

-

CALÇATS •SINION

MADRID: Iltalá,

Les oficines de Barcelona, 'Madrid i Sant Sebastiä, ve
nen bitllets de fe'rrocarril, 1 informen amplament sobra
viatges a -Itälia

Coberts a 10 ples., i carta
Trens cada 20 minuta.
fins a r1 1,10.

Liquido a la fabrica mateix les mostres
IN
is

I calçats amb tares que no podem
Murar als comerciants

El
Ismeam•

efte4-e4.444,444+.44„
---

3,IIIIII11513121BM1121117 11 liCIEUIZI 1 BICILIMCG523111151 1 13231•M1111
te

dirigiu-os a ITALIA- AMERICA

BARCELONA: bid. Sta. Mónica, 113

RUOL

Los sintomas precursores de estas enfermedar.
des: dolores de cabeza, rampa o ealambres, zumbidos de oldos, falta de tacto, hormigueos, uohidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
cardcter, congestiones, hemorragias, ronces,
dolores en la espalda, debilidad, etc., deSapsreCen COn rapidez usando Iltuol. Ea recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina.
no perjudica mina por prolongado que sta su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, comí/Mando la mejoria hasta el
total restablecimiento - y lográndose con el mismo
una existencia larga ton una salud envidiable.
VENTA, Regaló, Rambla Flores. 14. Barcelona,
y principales farmacias de 'España, Portugal y
Américas.

Vapor RE VITTORIO el dia 29 d'agost
Vapor DUCA D'AOSTA, el 8 de setembre

110 Voll
no mi,

DIVERSOS ---

Affilill3

Treballa d'impremta
i anteles de propaganda
.
a lee vint-l-guatra hora,
Sobres comerelals a O PIS. roller.
Palier de barba a O pts la resina.
Talonaris St-ulla, per a cabo,
a 0'15 pesseles 1111.
TalOnarls llognor, Illurament, res
bulo tira. a 0'50 pesseles en, '
Vanos Pay-Puy, amb anunet, maneo in15, dibnixos assornts,
fuibol i borilques Rieron/1es.
II I O O pessenis e!
511ralls reclani. -ami) uninicl,
a 100 Pcssetes el mIler.
Tarkzes pertummte, a a 5 pessotes
cl miler.
Carteros amb ballets del Bona
de 10 pessel es en anima.
11 un sens O d'articles
de gran noretat.

Cinema Princesa

(El cas estrany del doctor

tre~444,-.51144.44444~e-e4e,

3

g1/4
ll -

rnostri tenacitat i preparació per a

Astil, dlornenge, larda 1 1111, tioneert pnr
la Banda de Vergara.

1: :arda I rill. g
programes.
e la britilea enniedlarans
La noia de/ ta-

o

200,peiseles
ininilids
10p:r1J0
g e teiniisie al bon oorredorque de

PARC

/, -Gran Cinema Bohèmia
1 Avill,
diumenge, sessef matIna/ rt'll
II

I

amainas

ilizialmius..punrmiammmihmainsm..zimairwmul

1e444-54-5,5meeeee-beeecews

de la sensacional producció
trägica, de l'autor anglès

Advertiment: Una bel]
montada installació de ventiladors fa que aquest sigui un dels lealres ni6s
frescos de Barcelona, podenl-s'hi gaudir (l'una temperatura agradable.

o

PADRES QUE TENEIS HIJAS
revista
BARCELONA EN RODOLINS
VISTA PER FORA I PER DINS

1 la

Ronda de Sant Antoni, 132 i 64,
Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i nil,
gratas halls de, societat per la
renornenada banda Venus Sport.,
que tan encertadanient dirigeix
el . mestre -En Domènee Ponsä,
estrenant els • ballables següents:
Ono Step "La piscina de Budha"
Persicon "El Cherif"
Tango i'Llaima'

Gran Teatre Comtal

Saló Catalunya

re4444.4.4.444444444-6444e

Petlicula extraordinària que
ha fet que es produïssin
fortes discussions entre
materialistes i espiritualistes. 83 projeccions consecutives a Berlín.
Preus: Preferència, UNA
PESSETA; general, CINQUANTA cEnrrims.

BARCELONA EN ROOOLINS,
VISTA PER FORA PER DINS
presentac16. Set decoraclons 111:5 es deis renntrits
grars Castells i Fernando., Brunet
i Pons, Balite i Amigó, Rafel Garcia 1 Josep Robert. (1/11eS, Vos C le
ball. »mimosa cOmparscria
Cillluns, turna,
¡AVE CESAR!
u prens populars
Bu/armes de primera classe, ft pts.:
UD segona, 1'50: tronques les
al tres loCalitats.
I. LA CARA DEL MINISTRO
1/. TRES ERAN TRES

timid, oòlnira. Nit, estrena de la
sensacional cinta. Deixeu-me explicar.—Gemä, esoollit nroç,,ra-.
11111; ot estrenes, entre elles Re-

sistencia vençuda, per Frank
Mayb,

1

pilluelo de París

EXIT FORMIDABLE

•

Capprens,

traducció de Joan Lombia, :,

Avui, dissabte, tarda, a
dos quarts de cinc. Nit, a
tres quarl; de deu,

Gran
lírica de sarsuela,
t opereta i revistes, dirigida Pul
— primer actor Enric Bnut —
Aval, dlumenge, grans funclons.
Tarda, a dos quarts de guatee, i
!lit, a dos quarts tie deu: 1, La
divertida sarsucla en un acto

PADRES QUE TENEIS HIJAS
/II. Exi: de la revista en un
ame, disidida en set (madres I apoleusi, de Tubas, Angulo i Mestre

Avui, diumenge, tarda, a dos

Ei

Ajut -la; Nicomedes famolene i

TEATRE COMIC <>

LA CARA DEL MINISTRO
II. El Sainet CII an arte , de mona
Presta,
TRES ERAN TRES

Temporada popular.

1

04.91141~044.geeeee.e.

CiINFTE i CAMPILLO-RIOJA

TURO
PARK
-PARC DE MODA
DellcIOSes Jardins
Immensen atraccions
Acul, dl umenge, tarda I nIt.
Comer: per la Banda de Ca
çadoes de Plasencia. Sor:lunes, Putxlitellis. A la placa do
restes, eleracle crun Btandiels
Lelobus tripulat per un aeronauta
flgutat SObre 1 111 Irapezl. Cafe,
'ostaurant ele primer ondee.

LA SUD - AIVIERICANA
cory rs CATAI„\ NES, 550

E F'REUS
119

DE

Fabrica de c alçat:

SALDO

LLULL, 21

((Jarrero el

Parc)
11•11nIamernimarianEuzinimumarizeminameiminaimEnemd

21311ii t

...•n••n•111MMIIIIMn

••n••n

l iäälääNZMUIrl2E1

1E

AGENCIA OfICIAL

J. G, Alonso s. 811C,
ARAGO, iss
(cantonada Muntaner)

EL AUTOMÚVIL UNi VERSAL.

BARCELONA

Especialitat en Carrosseries,Carnions, •
Oinnibus, etc.

IMIV.MIIMBIIInbrffl1111t

2

ri1111111ZIMI

4-1•114444.44.4>e+0-9444+0.4444.e..4.44.04-944.0444-e-see-c<ffleeeee

CRebt

CTIASSAIGNE-3 FRERES
Claris, 43
PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,

Fn

rm 14

L'

fa

HI ER Ni 1 A

La casa rn‘es important d'Espanya
Aigua a 4 cèntims metre cúbic
RAMON

PUIGJANER

MENE.NDEZ PEL AYO, 70

rnInançant et non 61pERFper, AgUest remad^
embenat muerte::
i
elle agar'l,t
sense ressort,:que s'o nundtlla al coaprncom
un talan.'
no 10 els detectes dels slste i))1, feaneesus,
5 :40
on qualltat, comoriltat I en i• ls resullats positlUssupera
de en teCEO 1 curarle, radleal de !Merina 1 trcncatiara). 5,0 00 el'
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CURADA PER 50 PESSETES

ROTLLOS PERFORATS
PIANOS DE LLOGUER 1 D'OCASIO
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ESPECIAL ELECTRO—QUIMIC
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