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QUANTS AJUNTAMENTS HI
HA A CATALUNYA QUE, COMPTANT AME MAJORIA NACIONACIONALISTA O ALMENYS
AUTONOMISTA, TENEN ELS
RETOLS DELS CARRERS EN
ESPANYOU SON ENCARA A
CENTENARS. CAL CORREGIR
DE PRESSA AQUESTA TRISTA
CONTRADICCIO.

Redeceldi • 1i Adintn1straet :
,-..-,. Flagela de Grieta, 34;— l'elidan 1451 - A -,.
Tallers d'impremta.
„.núme. 11 i 18., -,1el4f0ft 1315-A A
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'LA SITUACIÓ INTERIOR D'ALEMANYA

LA

Plini ESTA ETNIA Els comullisles loto :declarar la e moral, per() el

Hi ha un símptoma excellent, cada dia Inés marcat, en la
liuda per -la renacionalització de Catalunya. Aquest símptoma
és l'au gment de la pressió catalanesca damunt d'aquells homes
d'aquelles coses del nostre país que no presenten encara les característi q ues nacionals. Queden per conquistar zones molt. amconsciència. Però aquestes
ples del nostre territori i de la nostra
periones són objecte, fa ja algun temps, d'un setge metòdic i
à sent,
sistent per part de les forces catalanes. L'Ulster catal
eada vegada més'aprop, l'acció dels elements patriòtics que el
con:h.:ten. Podríem dir que la placa enemiga está assetjada.
uns
Est à assetjada, i caurà, uns quants anys més aviat o
altre
guante anys més tard. Ja veiem caure un dia un fortí, un
un alt torricó. Mentre
tia una trinxera avançada, un altre dia
rexé ...cit assetjat minva, i les seves armes són menys eficaces,
exCvcit assetjador veu créixer cada dia la multitud dels combatents i els recursos d'atac. Abans, els catalans desfigurats, de
parla ammatellevada i d'esperit disfressat, podien fer cOmodaieent Ilur fet. Ningú no els inquietava, ningú no els retreia llur
.baixe sa. Al contrari: eren ells, ajudats pels immigrants i pels
funcionaris de l'Estat opressor, els que atacaven els patriotes.
Avui són els patriotes catalans els qui, amb l'empenta del
Parlant
nomb re i amb l'entusiasme de l'ideal, prenen /'ofensiva.

y

socia:idos si
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ellérllicäill

rerregii
rie tomar FAYA
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COMUNISTES 1 SOCIALISTES
Berlín, 13.— Els eumumsles
treballen- desesperadament per

•

precipitar la vaga general. paró
ele socialistas es resisleixen vi: gorosament, exhortant l'obrer
que segueixi treballant.

Els manifrslantsAiifaven provoils de granades.e.jrna 1 saquejaren diversos • 51iä.gatzetes.

—Rayas.

El goura Sheemanil
Berlin, 12.—Et 541)10.1* Sinossoma rtn embanca -atOkt..a la tarda, ws aoves eonfeencies .amb
ele reprwit;ntiiii.ts 4M:esos
partas poltlies
pe/litigues de relletx*K'lll'ubjecte
de formar Govern,-;,=:: SemNla qua el leyer Stres:
set/mea trep e atolyee'd-ifioultato
per a la de,tignaci6 . , 4e ministre
d'A fers estrarigórs;ee'.-

el llenguatge de la tècnica militar, farem notar que la iniciativa
Berlín 12. — Per ordre del elede les operacions de aquesta guerra moral, ha passat de les
rnents directors del partit comans de l'enemic a les mans nostres. I això és com un joiós toc munista, ahir suspenguerert el
treball els obrero de la Central
de clarí que anuncia la próxima victòria decisiva.
Els enemics estan reclosos i voltats dins la fortalesa que Eléctrica de Colpa.
Ainb aquest rnotiu els tra utamenaCa ruina. Cal estrènyer el cercle de foc. Cal fer irresistible
no pugueren circular, i (leít la pressió de les forces nacionalistes. Cal tancar-los les sortides vies
Nitren de funcionar algunes
.de la transacció, que són les més perilloses per a la causa de la briques.
Psis cercles Patlabelltaris
.nostra pàtria en la present etapa de la campanya.
S'han declarat en vaga
firma que el citat ene& StreaAquello que, essent catalans de baixenea, són anticatalans
els metallúrgics de Leipzic i
cenit ciad al maleia
cap
hora
semann
la
tindran
.
-o poc catalans d'ànima, han de saber que no
els minoicos de Borona (BaxOf erutas que el càrroc um carteetranquilla si valen continuar la feina contra la pròpia terra. A
rijo).
'linee s • encerreg,arla e do la dita
A Pasewark s'Ita, declacada hora, a cada instant, els retreurem Ilur mancament i Ilur
cartera.
feblesa. Quan parlin en espanyol, els corregirem alternativament ret la vaga general.
Per a. la cartera' de. "Finalices
Conlinuen sonse repren-.
amb un mig-riure burleta 1 amb el record de les roents paraules
IPSO ¿ósea-con) a ,segur •e/I .noineel treball els obrers dels. Capolitiquee
dre
colles
a
les
Quan
s'ajuntin
del
Dant.
maledicció
de
fiero de ferrocarrils, els del ene..; parnent dele senyoreltilferding.
a les institucions enemigues, els assenyalarem acusadorament
tropolitä 'do Berlín i els
Al mateixererrips •-.4:. Crou -que el
dit.
No
pot
ésser
que
els
delictes
contra
la
patria
puguin.
mb el
construccions maritimes‘d.11am• somalieta ;Sollmain e:ene-arreen
el
nostre
país.
La
sanció
moral
ésser comesos impunement
borg.
gel-0 de 'la; Cartera ge

ha d'ésser cada dia més severa.

Els papera s'han invertit a Catalunya, i els desarrelats hauran
de pagar des d'ara u-na mena de contribució espiritual, una
feixuga contribució d'oprobi. La plaça esta assetjada, i ja no
pararem fins que aconseguim la completa rendició.
Els catalana que formen en els rengles de l'exèrcit enemic ,
si h; són per un afany d'interès, hauran fet un mal negoci; je'
'poden sortir-ne

de pressa. Aquells mesquins que s'han ajuntat:
a1 seguici de l'Estat opressor perquè creien que era aquest el
niiéspOderós, el que guanyava i s'hauran equivocat terriblement;

En aquest tiltim . punt els
ohrers organitzaren manifestaeinns, havont-hif d'intervenir la
policia, la qual va tenir algunos loptulns .amb tes -marefes.a

tants.—tiavitS.- .
7letteseldorf, 12 ..--tEii una mina-!
do Ltblay sala declara' un vieineendi. ignorant - se tes
causes que.gban.
vas.

en el cas que no rectifiquin aviat, el càstig seré proporcionat a
Stettin, 13.—Els patrons deis
2 magnitud del delicte de lesa pàtria. Els catalans que per baix • tallors do construcciú d'aquesta
fugir-ne
han
de
cuitar
a
nostre
Ulster,
en
el
interés hagin entrat
chita t. han acomiadat el personal que hi trebanava. — Havas.
per llur interès mateix, si no volen exposar-se a caure presoners
Dusseldorf, 12. — Confirmen
l'assalt
triomfant.
de
de l'exercit patriòtic en el jorn gloriós

Full

de dietari

ALGUNS CONSELLS 'ALS
OCIE INTERVENEN EN
ELS JOCS FLORALS
l—Liobjecte artístic inspira una intaicibic malfiança. Cal no oblidar-ho.
Encare que l'objecte hagi estat con,‘.:xpressament, tothom creu que
fo un mort, es a dir, un prcsent de
teces que va rebre ei gencrós donant
h X anys i que ara lliura amb la
arete satisfacció de quedar bé sencap sacrifici.
II.--En el Jurat poden encabir-se
Metes prosistes, historiadors, pintors,
Oculte -e, rnúsics, propietario, ramales, c=portistes, etc. Només cal. com
cand :16 indispensable, que hagin
la Oda a Barcelona, d'En Verdaleer, que coneguin, de nom, En Joan
lizrag-.11. No hi fa res que no séPlace escriurc en català; llur comen es .imita a Ilegir.
ui—Eis membres del Jurat que sitia vetes i que tinguin intenció de
o altres Des Florals, han de
'rar de no practicar el toquem i
(pum d'una manera massa desvergotYida. Guardar les formes sempre está bé.
117.—No és ben vist que els senyors
e?nants abusin de la facultat de del'gnar el tema. Sempre sera un simp4la de crueltat permetre que en un
aquest paràgraf
° riel/ aparegui
pessetes, donatiu d'En Pau
Cu larons i Sacanella, al millor estudi
! nitre: "La patata primerenca: el seu
Passat, el seu present i el seu esdevedoe.—Possible influència en els proDieres socials, político i religiosos."
V.--Aparentment la Reina ha d'ésser d esignada pel poeta guanyador de
la Flor Natural. De fet, ha de 'design ar-la el Comitè organitzador, únic
leen/loable de l'èxit de la festa,
V i—Tan interessant com la Relea és el pare de la Reina, que ha de
r'dg ar, ultra el vestit de la seva filla,
alg una mena de rel cese per als poetes
i per al Jurat.
Mantenedor no ha de fer
k2iOltI discurs que duri més
e: des hores. és que no pas'l dels deu minuto. Perú l'ideal semPre ila cstat inassolible.
poetes han de Regir de
211"a q ue el palie entengui, al"es, les paraules de llurs versoi.
1X •---La Reina i el Poeta de la Flor
; de mirar de no ensopegar en pules escales de l'estrada Presiden'
tanmateix, ensopeguen, no cal

Converses fil ològiques
Que i que.
Que és un adjectiu o un adverbt

X.

quantitatiu, un prunom rclatiu o una
conjunció. Que és un pronom interrogatiu o un pronorn relatiu.
Exemples de que quantitatiu: Que
gent! Qué flors! Que corre! I no Qu?
gent, Que flors, Que corre, com rocriaron molts aplicara al català una regla espanyola d'accentuació. que els fa
així mateix escriure sovint, en les interrogacions i exclamacions, C i5171, an,
etc. , en lloc de coas, so, etc.
Excmples de que, pronom relatiu:
L'honie que en s. ha dit aLra... La noia
que havem vist agites, mati.
Exemples de que conjunció: Itrha

dit que hi an?:. Es segur que ell visidra, Veig que no vénen. Estic mol!
content que hagis vingut.
Exemples de que, pronom interrogatiu: Qué veis? De (Me parlaveuf Perque piares? I, en oracions subordinades: No se que vol:. Dignen-me de
que parla-ven.
Exemples dc qué, pronom relatiu:
La casa de que (=de la qual) paridvena... El martet amb que (=arria el
qual) ;laven: clavat les posts
Cal notar que cl mol que. pronom
relatiu. no ocorre sitió immediatament
darrera una preposició (a diferencia
del mot que, pronotn interrogatiu):

Iriartefl amb que havem clavat les
posts..., però Ev nwrtell que és dannint
la taula... Molts s'obliden d'accentuar
el que relatiu. escrivint, per exempie,
El martell arre que l'avena clavat... Alguns, en Canvi, accentuen el relatiu feble que quan el seu antecedent és l'arflete precedit d'una preposició: Parla-

ven del que cris has conlat ara mateis,
en lloc de Parlavoi del que ens has
contat ara mateix.
Sovint trobem que usat corn a conjunció: el costum blasmahle d'anteposar les preposicions a, de i Cll en la
conjunció que, fa mudar-la en que.
Exemple: Este»; contents ele que ho
ha-gis fet (millor, perb: Estero con-

tenis que ho hogis fe1).
P. Fabra

que co capfiquin; és el costum. El

públic ja hi compta.
X.—Es organitzadors han de recomanar als múSics que no toquin gaires pasodobles. jotas i aires andaluson . El pfddic potser arribaria a ado. nar-se que no és aquesta la música
escaient.
Caries Soldevila
1

en vaga els minaires de la resic; de la.
Alguns tractacen de saquejar
les condes produint - se amb
aquest rnotiu una collisió arnb
els pagesos.
En algunes localitats els minaires agrediren dn pamel a i
d'obra les autoritats i la polieia.—liavas.
Halle, 13. — El Cense! i d'ohrers d'empresa han decretat
que durant tres dies es practiqui la vaga general.—Havas.
Dantzic, 13. — Continua en
estat estacionari la vaga general d'aquesta ciutat, sense que
s'experimenti cap ni Hierra.—
Hava s.
Berlin. 13.-Les vagues parcials conlinuen nugineurant,
amb tot, i l'oposició dels ditiai-

cai.s.
I SeMbla • que aviar, comerme
ran de funcionar diversos organitzacions tècniques de socors.
—Hayas.

Kiel, (3.—Els obrero que treballe u al canal altea declarat
co vaga.--Ilavas;

Desordres 1 collisions
MANIFESTACIONS SAGNANTS
Paris, 13.— Al "Peilt Parisien " li comuniquen d'Hannover que a conseqüencia dels avalots dahin resultaren 32
terits.—Havas.
inorts i uns
A Gelsenkirchert a ennSeqüencia de greus desordres resultaren ß mortS i 12 recite.
A Neuuda (Turíngia) lambe
es parla de morts i ferits . La
multitud desarma una phrl. de
la poflc.io. i es_dirigi als afores
obligant els camperols • a donar-los blat.
A Stetting continua la vaga

bavent ostra saquejades diver-

ses botigttes.
Al districte de iVald'enbung
(Silesia) hi ha hagut lambe
sagnants xoes entre la ;delicia
ele manifestante. Es dio que han resultat .tretze morts.—
Radica
.Lubeek, 13.-- La -policia' ha
fet diversos dispare contra un
gruje d'obrers que intentaven
reurtir-sie, resultant unes den'

victimes.—Havas.
Rittibor, 13. Miir es pro
.duiren unes manifestacions -de
pretesta a causa t de l'eneari'
ment de la vida.
Entre els manifestante . i la
produire,n•
sagnants
.polinia es
..topades, creuant-se 110mb-toses
disparo que causaren quatre
morts i uns trenta ferits,

nou (mitin!
Berlin, 1,3. — Aquesl vespre,
a les vint, cl nou cance'l'ler da'
la República, senyor .Stresssee
mann, presenlarä a l'aprovació
del president Ebert la Insta del
nou Govern.
L'esmentat Gavera, salvara,
les modificacions que ,puguin
esser -introduides darrera ho-

ra, estora

formal de la incinera.

segilent:
Cancelle r, Stressemarin;
Afees estrangers, Von Bergen;
Finances, -Minnerding; Trehall,
Breum; Proveiments, Luther;
Interior, Fuelle; Justicia, Radnruch; Gorrees, Stengel. —
,
••
Radio. .

DECLARACIONS DEL NOU
CANCELLER
Berlin. 13.—El nou canceller

La situació d'Alemanya
Aquest nuSn es ple de contrasenliis, Mussolini té la nena plena 'de feixistes i va rarcant els bornes amb una Ibanterna. A Alemanya,. els hornos
cerquen un Mussolini.
Els hornos de dreta, ben "entes. Busquen un borne que els
torni el Kaiser, o almenys, el
riere
boca-tort 'del Ronprin z. Per ara nol roben res.
Conspiren, conspiren i no troben res. Parlen, escriuen, es
moliera. i el govern, amb gran
indignació d'elle, es d'una generositat inacabable. Fan el
mateix ,paper que a França fa
l'Acció Francesa. Mengen co-

La Política

Paris, 13.—Al "Matin" li comuniquen de Berlín que Inane
criminals intentaren calar foc
al ,dominili del-coronel 'D'anc e s
Nollet, que actualment.estiueja
a Hartz.—Havas..

L'AGITA010 OBRERA
S'AGREUJA
Berlín', 19.--LL'agitació obrera va adquirint proporcions
d'extremada gravetat.

•

Els comunistes continuen rea
litzant ataos a mit armada i
s'hen entaulat nombroses e,ollisions entre Il'exereit i els
obrers.—Radio,

;ame d'aquests (Jarrees anys. ES
veo alar que el jec dele cansarvedare es evitar, precisament,
l'alee frontal al socialismo i
que el seru intent es atacar-lo
de nene. No intentaran pes, —
si és que les circumstäneies eón
favorables — fer un cop d'Estat en nom del Kaiser, sind que
el taran en nom del poble.
Aquesta filig,rena de simulació

l'està fent actualment Mussolini amb la seva anomenada,
politice del treball.
Les que no es veuen per entices
eón les possibilitats del rnovie
ment de trobar un director, un
honre. S'admeten proposicions,
• munistes, pengen jueus, tenen pera no- acaben d'arribar mai.
aspiradoras policíaques i estan Ludendorff 1 el mateix Ifindena
sernos° disposats nuirir per burg -- que te avoi el plàcid
la päteia. Bon ofici, l'ofici de
eneärrec d'inspector dels quara
'feixista. Poden estar seguro que tars de la Reichswer — eón hoe
haguessin
feixistes,
el
si no Id
mes, en tot cas, post-restauraa
món s'aturaria. Ei que hi ha, eionistes. Primer es necessita
però, és que -el nacionalismo un horno d'empenta que obri el
.frances no és més que.un apro- cami. De'sprée, 'curan la manare
fitat alumne del nacionailisme quia sigui tornada, eis genew
..allernany. En aixb els alernanys
ralo tornaran a ocupar el seu
van al davant.
Iba. El seu particularismo die
nästic els lliga de braeos. Hita
En el naeionalisme alemany,
eom en tole cosa organitzada, ler, ja és una filtra cosa. Hitler
hi ha establertat la divisiö del es un histeric del nacionalisme.
treball. Ludendorff, do el gran Es utt heme sense cap prepara,'
cid, do un barret de nahes, peo
nona el personal:re decoratiu.
re ,te cops potser genials i atae
el prestigi mäxim. Adolf
d'ofici pintor de les co- ca . amb un gran furor, cosa—el
sos que es presenten, és l'ora- feror — que en aquest moment
dor. El capita Ehrhardt es l'he- aquí fa un gran efecte perquä
.ma d'acoló, el que va al davant. el país ostia mes aviat aplanat
i nixafat. Hitler de un orador
El reverend Traub es l'esperit

de la República, senyor Stressemann, ha estat interrogat
aquesta larda pelo periodistes
als quede ha deelarat. que Porro-•
sieió dels socialistes ha estat.
sala rnent at pretext per a la 'religiós. l'horno 'que aporta a
dimissel de Curto, el qua]. ha-- -la . restauració de la futura reonarquie l'ajut Luter, convevio aplannt el t'ami per a la
formateó d'un Govern de con- nientment posat en solfa seSOCIAS
•D
EL
PROGRAMA
EL,
.
.
centració amb ampla represen- prono el gust deis conservadors
Faro. Al costat d'aquest nom
..
tació al Reichstag.
per exoraBis eaps . 'dets partits alertaba' n'In he d'altres, com
Berlin, 12.—EI grup sociaple Neubaner, oficial de Luderi.
creta,
>socialista"
el
cancoja
eltibtava.sive
' lista
reunió acor- (Jorra anomenat "110 peina exa
... acon- lebraren ahir un
lirr senyor Ctino . `pogues
a eleeseace)lenein'e, o sigui, "die kleine
' sespire',2 1• YiP.4?.~41111-42•141'.4 eeterte ¡reoposar ohsteeles,
.Eacellertaw".Perb ele a' ltres noms
nri n a ets g'ränSirartils del gestione que rertlilzt per
formació del nnu Govern, .eli . no tenen imporiancia, • perqub
Reichstag, indispensable per:sien .els que paguen les despequal 1indre un reriteler
qui,‘ seguis al cap. del Govern.
es.
parlamenlari.—Radio.
lei grup socialista sollicila, ment
Tofo aquesta gent opera
(Al:resta informada continua a la
e ntre altres cose,. , l'aplicaci e
principal:riera a Baviera. Ileu's
pagina 3.)
inmediata i enérgica ele mesuequi els colors prglitics del mares de carheler financier; l'e—
d'Alemanya:
Prússia es re-.
pa
-accede> de reformes económipublicano i socialista. Baviera
ques i moneläries, preconitient
es monärquica. Saxbnia es coentre aquestes la introducció
munista. Això, naturalment, no
do Ja moneda d'or;
es pas absolut. Prússia pel que
zació deis salario i pensiono:
tú d'industrial, As socialista i
AL
CASAL
NACIONALISTA
deis
problerutes
do
la sol lució
republicana, perb pel que tú
GUINARDORENC.
les reparacions. de manera que
es kaiserisla i nadag,ricola
'
l'automernia
El dia onse del que son:. se celebra, cio
resti salvaguardada
A Baviera passa el
nalista.
•
finalmente
la
seal Casal Nacionalista Gunsardorenc,
d'Alemanya,
teix i Kaxbnia. Però,'
In'
va admissió a la Societat de les tutu miting organitzat pels palriotes daist-eixa manera que a PrúsNacions.
queda barriada. Tots os oradors
inen les idees de la fäd
sia
alteren
paraules
d'clogi
i
simpatia
per
•accepEl grup socialista ha
' brica, a aviera dominen les del
Catalana.
en
la
gran
coaAcció
tat prendre part
s'ha de completar,
camp.
llena
encara: a Pr' eia les grans orNACIONA"JOVENTUT
LA
—
ganitzacions capitalistes són
— El president de la Repite
LISTA DE SITC;ES I ACCIO
tenclencialment republicanos i
blica senyor Ebert, ha rebut el
CATALANA.
cap del partit socialista, sesocialistes, montee que a Bavienyor
Com a conseqüencia de l'atore! pres ra són lendencialment nacione— Es cree que el cantoller per unaninsitat ca la darrera reunió ge- listes i catòliques. Ludendorff,
Cuna sera subst ituit pel .senyor neral, la prestigiosa Sovesztut Nada- a Berlín, te un esdevenidor pelle
Ebert, a Munich, no pasea d'esStressernann, el (mal ...formará. l:mista de Sitges ha trames la seta
ser un "pare del Nord".
un Govern burgès, amb pariradhesió a Acció Catalana.
Quines possibilitats tú aquest
cipació dels socialistes. — Ha-.
PER LA "TRIPLE ALIANÇA" movinient? Avni la diguevas.rem la nostra franca opinió ert
París, 13. -• --A l'"'Echo de PaLa "Ioventut Basca", de Bilbao, ha uno nota anterior — cap. Tant,
rís" . 1i telegrafien dç Berlin que fet pública la segiient convocatdria:
el moviment nacionalista com
sembla que ei senyor Streseel comunista tenen davant
"Vers la constitució de la
mann, un cop possessionat del
"Triple Aliança"
seu l'orces formidables de conpoder, s'encerregarä norneteneid. Perb demä, qui ho
Reunió importantissima
nar arnbaixadors per a París i
Alemanya s'entesta en
Brusselles.—ITaves.
Fixada pels Patriotes eatalans ,a data sa?.., Si
passiva a la Ruhr,
Berlín-, 13.--El senyor Stress- de l'Ossze de setembre — aniversari de la resistencia el caos. Llavors,
catire
en
pot
el
meColadurant
mane espera que
la p?rdaa de la independencia de
les possibilitats es poden
tí d'avui haurä ultima!, les se-- per a la celebrada de la Pri- lotes
realitzar.
Examinent ami) una
ves gestiono per a la coristil
la
"Triple
/Hallo.
de
mero Assembh•a
manifestacions
a Porectonn, es convoca lotes les So- corta elenció les veu que els que
ce', de Govern, fent aquesta
se
la declarecie governa mental.—
ciesass palriatiques d'Eu3kadi — Bol- nacionalistes moviment
no han
el
Navas.
rokis i Ioventuts, Federada' de Mendi- dirigeixen
i "Emakume Aberrtzale Bar pas desaprofitat totes lles
g ooles
x
DIMISSIO DE CUNO
una importcstissinta reunid, 'a
litId n !loe als ralons de Joventut
(711(7
Berlín, 13. — El conceller Cmany la cekbracia de la Primera Assem/N; Med
Basca e Bilbao (Bidebarrieta,
no ha presentat la dimissió del
Idea de la "Triple Allanen" dels nadoro 14, segors) denla, dimecres, festa de
eeebinet al president de la Rel'Assunt.Pcia de Nostra Senyora, a les wilistes pcnituiriars, que tan decisivapública, senyor Ebert, el qual
ment ha d'influir en la llibertat dels
onze ele , molí.
l'ha acceptada.—Havas.
nostrrs pobles. Des,d'ara tenin: el gust

S'HA INTENTAT INCENDIAR
EL DOMICILI DEI- CORONEL
FRANCEs DE LA MISSIO
NOLLET

HOME [UN

LA HECgligli

Est aquesta reunió es tractard de la
representada que ha d'acudir co liont de comunicar als 'sastres .7Iegidars que
ots
de les referides entitats, a la Pri- el diari Altern i estara rerrescntat
&les que se celebrin (7 Barcelona
Hiera Amen:Idea Internacional, ai.ri
de seleenbre pra.rius, per 'un "enviat
COill de les proposicions i inidatives que
hauran de sotmetre's a la deliberacia especial", al trienys.
de la Primera Assemb'ea de la "TriPEL CONGRES DE LA
ple Allano".
PREMSA NACIONALIST'A
Donada la tranScendenda d'aqncsta
La publicada naeiona'ista de Llers
Prega a tats. els organismes
ren st ij .
"Muntanycs Empordaneses" s'adhereix
eonvorats que no dei.rin d'enviar-hi
(tia idea ele' celebrar ni: Congrés de Itt
delegat.
Bibao, la premso nacionalista and, cl: segiiesits
.
'er "foretaut Basca",
termes e
../44to de, govern."
"Ens grat d'adherir-nos al proPer fa-setta banda. din e', nostre calijeciat Congrés de la Premsa naciononrat collega . el diarl Abenle
"Ansb veritable gaudi recollins agites- lista des de 'es nestres htimils posicious.
la .notitia—la de la celebrada' de la Creiem que fóra un gran avantalge per
primera reunió Per a •'15 del prda-im a la causa naciona: posar d'aeord les
s escamPaties arrest
seternbre—. Acinesia data, aniversari d:versis publicacien
de le Pérdsia de les llibertats de Cata- de Catalunya,i que avui per avui quasi
lunya, és realment simbdlica, .41s
ni tan sola es eonel.ren de ,tont les unes
tes que acostumen organitrar anyalment as les aires. Avant sempre per la carda
I a's petrioles catalaus s'elegir?' aquest de la Llibcrtail"

picant. Usa, generalment, per

parlar,
el dialeele baveres,
els seus discursos són plens
demeedoles contra els jueus,
principalment. "S'ha de penjar,
un jueu — deia no fa poc —ea cada fenal de Munich". A Bao
viera, país gres i faceciós,
aquestes coses agraden mes qua
les passigolles. Per?) fa l'efece
te que aquest mistic del vocee
bulzeri , 1 aquest imprudent de
la- frase — mes de la frase que
del- gest—es un horno de mas-sa bona fe per adonar-se tan
solo que els bornes han de
tenir una cosa que s'anomena,
.sentit del ridícul.
El capitä Ehrhardt ja és una
altra cosa. Elidiera do el De
pus definit de l'aventurer. Ehr-,
hardt es va fer celebre creant
amb un escamo t do marinero la
seva famosa brigada. La brigada ha estat la tarima d'a-e
quest professor de cope d'estat
—fins ara —fallits. Aquesta
brigada — que 'avui estä dise

solta i els seus components
formen part de l'exèrcit regu-1

lar — era una cosa fluctuant.
Tan aviat era amb el govern
cono no. En temps del cop d'es•
tat de Von Kapp, Ehrhardt, era
amb col famós ex-director gee
ne
' ral d'Agricultura que tinguó
abano de morir la idea poc fea
He de deixar córrer l'arada
per l'ametralladora. Fine fa

pocs dies Ehrhardt era a la

presó de Leipzic. Avui As ocell
de hose. Ha fugit de la presó,
I això si que no es compren.

Vull dir que no es compren quei
els socialistes oto
guin tan poc socialistes. Que
un pres fugi d'una preeó es;
contpren a tot arree rel món,
menys a Alemanya. No. A Alee
manya,' on l'organització es una
simfonia, un pres ho pot fer
- tot menys fugir de la presó.
Que Ehrhardt a la presó
feia mes,que podrir! pä? Es una
emitió perfectament subjeetiva.
Tots els sfaiptomes són que
d'Ehrhardt el món en podria
tornar a , parlar i potser Ilare
gament.
Contra loto aquesta gent eta
-socialistes Muden emprant. és11
Noske, socialista, no
p as angelical; sinó sanguina -s
ri, segons
•
diuen, ha eseeit, para
laut del cop de Von Kapp: "Amb
-una dotzena d'ametralladoree
n'hi va hever prou per fer-ho
sa -llar tot". Pareo aleó encara As
polemice, això es serietat. Senaproa una 'altra cosa. Quan els
nacionalistes es mouen maese,
'ele diaris soeialistes publiquen
unes guantes cartes del Krone
prinz 'a les modistetes que un,
die li revea rodar el cap. Mate
estit be. Traciar do tu la bise
tbria, es recomanable. Us dio
que n'hi ha per hogar -hl cadires I
Josep Pia
Baten, agost.

La pròxima nota: "Colom de
la

reaoctd",

DtMartS

LA PIMLICITAT
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d'agost de

FINANCES I COMERÇ
,•n•n•nMiln-....n•nnnn••n•

COTITZACIONS DEL DIA
BORSI NIATI
,•Is

eass

Bord.

Alaeant.
Cayeres variable

BORS

Bala

. 18
. .560

Tse
68•35
3580

NIT

DIVISES ESTRANGERES

BORSA DE MADRID

1823

r‘25
Va,

13 D'AGOST

BORSA DE PARIS

Frenes
Londres,
91nssos . . . .
194'
1 mes Prop. Retracta
33'50
Ilel g ueb. .
. .
Interiors .
714)
Espanya.
9 *15
4
0/0
Amornizable
Oil
Holanda.
l3t6
libures. . . . .
11111.15.
.1411 1.2 Ainortleable 5 0j0 97'
Dolers. . ' • • •
6,
Exterior 4 0/0.
lleva
York
['813
Meres
Dime
d'Espanya
.
•
688
Portugal,
E0rOtleS . . . .
0-012$
Baile ESp. ,le
Suecia
tete Esp. Rio Plata 244'
Suissa
Tubacs
.
243'
Argentina
BORSA TARDA
Sucres prof
Brasil.
B I T-nr•
Sueros oral.
Crecia
Nora.
08 42
Cedules .
97'
1-8'40
Noruega.
BORS .1 DE LONDRES
'Atacan .
Nortls .
2:2 5
6 0:1 6755 6710 E7 9.
Dinamarca
...a, eres variable
358 Cèdules argentines
3 0,0
3875 Ataviada .
3S
monteetdeo
Berlín
2775
Platee
43
I',
Frailes
440
45'6,
vil 1151
3670 Llturee. .
xite
7050
Estertor
13'75
Praga 5
16.000,000
Bernia
França
24865
Copenbagtic
45093
Nora York'
2160
Yokohama
3391
Espanya •
10025
Baglea
9111551
2.533
97(545
Noruega
lielanda
1103
Italia
10750
SuZ,cla
1714
Porttoral
.

n5.51111.1.,121

" 34

(Treus en pessetes 100 lis. sanee cae
Gamunt vagó origen.)

uvons Marroc,
estranger. de
Besses Secan -a, de,
oesses ArthlOiUsÌft, noves
Itesses estrungeree. de.

,sses verdes. . ..

‘•,5

40

lttUs , de. . •

•63 " 6359
46' '' 47

•

•

•

.

411 "
47 ". 48
39 " 40
15 " -111
35 " 36
01 " 02

50 "

06
ea " 64 , 80
65 " 0555 E l P s • ce.

.

Xipre,

Negra VIneroe llosa, de
Negra Castell6 aove, de
Negra Metafere nosa,
Negra i soja sella, tte
g a Etvissa nora. de
Mallorca nOsa. . . . . .
do
(Preus en rols 42 Ics , soase sac damunt
este o 0415$.'

LLEGUMS

25
24
20

Airels primera. de
'Wats segune. de. . ,

Roniba. de.
Especial, de.
Selecte, de
MaIlsat,
Ben-IMen 0, dß .
rencat

ce.

VASO de.
'(P ren en rala m'artera de 70 litres sea.
oe bac damunt carro aqul.)

Palla /Inri/neta, de
Pe/la 171115, de
Folla d'olivera, de
Trepadelia, de.
(Preus en pessetes 40 ks..dantunt carro
aqui.)

( 10 vi 115
tí1 " 05

4,3

'

t'4
tis "
48 " 49

Despulles d'arree
Ferina. de
umnore tl ar ma s see), do

CEREALS

Escatllai,
. . .

Po/pe remolatxa, de. ...
.. •
Turt0 de coco de
I 81 5114 limosa. de
&reos per 100 ks. roa) san darnuou
callo u( uf.)

50 "

.

do
Camello, de.
Mallorca, de.
Pral, de.

130

EStran

g rOS
e

35
31 a 35
32 " 33
57 " 03
25 " 20
34

rzrtafcrrissa, 10
Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

CLASICO

7 1/2 as
6 "
1/2
5 "

4

6
7

"
"7

.J,parels fotogràfics

garantitzats i econòmics els

20 a 28
47 " 23
34 " 35

trobareu a la Casa Cuyas: Portal de l'Angel, 11.

. CIO

07

Interessant
resu - ta el nou model

anYelfflerilleC.573,13,-13.15,555M.

o V E E ma n Si E r2 13 10 El E EIR1 E E E E E E E E E M EEMEBIMMIME ni E a ir„i

,J

EP'‘TALUNYA
E
BARCELONA

9.,

a

Mercal de gala!

Bitllets

Blat, de 23 a 21 pessetes ele 55 qM.
los.
Ordi, de 14 a 15 els 44.
l'e es, de 23 a 2- 1 els 57.
l'al tes, de it a 7 ele 40.
Ferina prilnera classe, a 38 ele 100.
D'egd, a 850 els 22.
Menutiet, a 10 e' le 30.
Ciment, -a 1.1.S0 els
Carbó d'alziaa, de 32 a 34 els 120.
/dem pedu, de 34 a 38 la tona.
Gallines,' de 10 a 21- parell.
Pollastres,. de ii a 11 ídem.
Conills, de 7 a 10 ídem.
tms, a. 3 Deiteetes dotzeun,
12. els • 100.
l'ella de bluf
Meta trop della, a 20 els 100.
Mel, de 7 a S &As 10.
Potes mainehous, de 3 8 a 40 ,•ts 10
quilos co brut.

'

liithi ii11131133
OCULISTA

Es-ajudent del Dr. Leporeenne, 4. Parle

71
1:3

rn

E

u

rl

15

COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS carNA D'ESTALVIS - BANCA BORSA - CU-

DI1

PONS - GIRS - CANVI DE MONEDES - DELE'

VI

,DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCRIP-

Di

que hem vist exposat
a les escaparates de

E2

et

si
un

QUALI

1' Sl'I'Mili)11

Fabricant: J. ALERNI. MATAR°
,......rmwfflowswwwassemsAnamparaimm, '

Fi Is de F. Mi i sarda

VI g LENILA

Teldion, 1430 A.ig
rineamairmimmälimmie•

82

de un aparell fotogräfio de la
Casa Cuyas: Portal de l'Angel,
número 11.

E
El

8 - Telèfon H. 637
Gata Andreu, 146 M. 671
Sairnerju, 111 - „
G_ 184 mil

0 60 S1 III 81 VI 19813 E21111123t31:051 SI Es 60eJ
kuSnil 13 U I El iS 606060 1 606060DI 6
rffitikEA'YrrerWk12•14'7Je.

SOLER i TORRA GY-Am
e

Ei A I": Q LI E Fe S

RAM. A DEIS ES- 11101S, 13, i 130- NSULCES, 1
IseIterglege•-•115-eentevores .

Ga y as I c.., s. en Ch.
13/4,41.;44, CARVI, VAILOAS
kitunbia del Centre, num. e
Teletune 1230-1231 A.
ariament rspeetal 1 'SOld del tracoma
(granulactons): malanies exterties;
correced de tots els defectes
optiro-vIsuals.
De 4 a O I horee convingudee
LUCLIILLLA, 2, ter.

Gola

VALearts

CUPONS - GIRS -

CAN VI

Nageeni el culi() del Ceute Amortizabla
5

•••••nn•

[1 ni1oi final par a las mantas

Sucursals a Girona i Lleyda

VI
Pr

Banca - Canui - Vales - CLUO113
20, Rambla del Centro, 20 41'

I

„

CLARIS, 98-100

El

CIONS A EMPRESTITS

CUIRASSADA

Ugencia Overland

e

GACID DEL BANC HIPOTECARI D'ESPANYA -

CAMERA

per 109 venci;nent 15 d'agost

12.83
13'01

1

CORD

Vi h'anc, O'75 Lcmtp. litro
Cellers ARNO & MARISTARY
La guàrdia urbana ha denunciat, en
dos dies, els pares de divuit xicots
que s'enfilaven pels tramvies que passaven per la Rambla, amb perill de
prendre mal,

101)

DIBUIXOS

Batista estampada
preciosa classe

metre

a 50-

Ahir va declarar-se un' incendi e
moll de Barcelona. en una estiva d'e.
part, que estä allí abandonada des de
ta tres anys.
Hi acudiren els bombers, apagas..
In

fàcilment.

CARTUJA NO

Vi blanc, 0 . 85 amb lit.
Cellers ARNO 8c MAR/STANY
Ha mort a l'Hospital Clinic
vidu que dissabte al vespre fea attopellat pel tren ascendent de Madrid
Continua sense haver-se identificat.

Xampany Baque s.'
El de 171 1110P bouquet
Guardiola de Fontrobi

SIZIMMI1111.1fflr

Amb motiu de la ¡esta majo:plaça d'En Rius i Tatilet els tk
i 16 d'agost a la tarda se celebrar
escollides ballades de sardanes. el programa de les quals anirà a cauce te
la notable cobla La Principal Barcolonina, organitzades pel Grup Sardanistic Rius i Taulet.

AUTOMOBILS

Hispana-Suissa
AUTOCICLES

MAGATZEMS BETLEM
Carme,B i Xuclà, 1 i 3
metan blanc en
m

Coberts elegants estoigs
Llorens Gns. Rambla de les.
Flors, 30.
CASA AMOBLADA .
1 a Sa nta Colorna de Farnés.
Detalls. Portal Nou, 46, se;on, primera
su,

Un empleat dun balneari de la Barceloneta va trobar i va remolcar a
terra el cadaVer d'un home d'uns a 5
anys, que dula vestit de bany.
Com que el dia abano, en un altre
balneari fou tiMhada a darrera hora,

Loryc
Accesoris per a autornübils a l'engròs

Vallet i Bofill, s. en C.
BARCELONA

AlIMBIIIMMUmgraunissagiarrnsOs
CARBONO MINERALS
SUPERIORS. CLASSIFP:ATS
I BENTATS
Orueta 1 Ibran
Mines a AstUries.
Dipòsit a Barcelona.
Representant a ' Cataae
R. 'Delgado.
C. Mercè, 8. T el. 5555 A .

L'Alcaldia ha delegat la
va re,presentanitY en el tinent
d'alcalde En Víctor Blajot per
assistip dentà dimeores a l'Ofiei _ quo amb motiu de la l'esta vansa iwzneausmanizeuiewavearnaarazei
patronal ,se "eellébrara a l'esolésia parroquial de Santa Maria
Mi
de Val]vidrera.
- 1•
RESTAURANT ROYAL;
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 44
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a t.

nszeuzio

llagué d'ésser auxiliat al dispensari d'Horta. Antoni Madrid. de 24
anys, qual, passant en el més fort
del sol per la carretera de Follas, prop
del Torrent de Sant Genis, va caure •
sense sentits, víctima d'una insolació.

AMA

IMPERIAL

Afile es dudará un inceudi en una
taverna del carrer de Viladomat, 37,
havent-hi d'acudir la bomba del Parc,
que el suiocit rapidament.
Causa petits danys materials.

volt s

Ferrita, 14. Casa

rezter.-44,""w-zeg smicrumemm sausseathsatetwoueuttumateretentselextussom

OMBREL.LES

CLAPES

Dr. FALGUERAS 1 FALGU ERAS

Al-carrer d'Entença. un- tal Jaume
Gil, de miaranta-anys, va trobar a

METGE DENTISTA
medicina i cirurgia do la km/tilo/ida Rant Pere, 15, primer,
Dentals sonso paladar, etc.De 4 a 6„

a les 2-4 hores sobre comanda.
Athenea, Pelayo, 34.

BIRD

27 HP.

u

sil

RED-

Ei
K.,

P:euäla [':o1s FsludiS, 10
eleicus
:: T A. 551 i 56.2 :: Apartal de Corren 593
Lirecciú
telegräfica
i telefonica: CATALONIABANK gl
Fl
u
13
€9
Fi

ALEHIA 11,111. 2: „

Sabli 'LA OCKD

Especialista en malalties de la
,
doctor Caslnovas
, rit8 1. ore„es.
dant dr.1 doctor Aval( martín, coatisua la seva vi$ita al carter de Olaris, 25, her. De 3 a 5.

EI

1 it'

Eu

la

AGENC I P. núm. 1: C3rrer Cru Coberta,

OR
Alfuns, 135 per 100.
Unces, 134'50 per 100.
4 i 2 duros. 13450 per 100.
1 duro, 13450 per leo.
Isabel, 13,8'50 per 100.
Frenes, 13450 . per 100.
Lijares, 34 pessetes.
1Xdiars, 710 pessetes.
TOtä pesaetes.
Mejisii nov. 138 . 50 per 11/0.-V`eneenela, 13250 per"100.
Mares, 105 per 100.

u

Llibres mallete, jocs especials

OVERLAND

. un sol vagó.

Soler i Torra germans

Cada dia.més interessant a tota
dona de societat.
Campren el numero d'agost,
que s'ha posat a la venda. Pret.',
una pesseta.

MOLT

Els compradors es mostren indecisos. L'oferil, imilgral de les compres tetes al nostre reeec111, co mant:e J-nnit
brada, iniciant-se tina tendencia de baixa. Aixh-ho alribuiriem o 'bs'r a que els preus sán rnss alts que els deis altres
cato - "provincians" de compra o bé - el que assenyalävem dies enrera en aquestes matci:k.esplanes, de que enguany hi ha
; liagut una colina excellent.
./ieta una sens:ble puja dele farralges degut se,ns dable a la manca de material ferroviari a la comarca d'Urgell que
1..U5 d'on só-n totes les remeses d'aquest, gen,-re. Hi ha nobles a Lleyda que fa més de- quinze dies q ue no han pogut facturar ni
n11.1nZI.111.2602M/11175MMIMn111111111MOUE111.11121E

..-PeectetAe.

Un camió que passava pel carrer
de Claris atropella el non de quatre
anys Jesús Bercenilla Conte, el qual
en greu estat ion trausportat al Dispensari 1 després al Clinic, on Ii foren apreciades diverses ferides a la
regió parietal dreta, contusió al nas i
commoció cerebral..

Estecio N. 9 , A.
de Wat: 5 de rampa; O de Tases.
ESTADIO DEL NORD
31 de Wat; 90 de neme, I d'orillt
1 de l'ave,

a 118
25 a 100
10 " -II Are.
- 8 " X9
Iti

general 'a nelit reduït, sortirh
divendies, dia 17, cap a 1_,.arit
:loan de Nieve (Avilés) el vapor
"Stintofirme'4;-Per a informes
dirigir-se al seu consignatari
Ramir Delgado Alvarez
5555 A.
Mcree, 8. -La chrrega es rep des d'avui
al moll "Baleares".-Colla Rico.

JOYES '41,ANOVAUN13,6.1

1/2
1/

Mercat. Ahir es podia notar una gran concurrencia de co nipraciors forans.

0.
Frsueesos, 41 per 10
-Lag/esos, 3370 pessetes
Itailaus 30 - 75 per 100.
Belgues, 31%0 per 100.
ltt uissos, 133'25 per 100 .
Portuguesos, 022 pessetes.
Alemanys, 0002 pef 100.
Ainstriaes, 03125 per 100
Dolandesos, 2 73 pessetes.
Suela, 1'80 ídem.
Nórticos, rus Meta.
Dinamarca, 120 ídem:
Remada, 320 per 101.0.
Turqda. 350 pessetes.
Est. n Os Culto, Tilo pessetes.
Canadit, 715 Probetes•
Argentins, 234 pessetes
1:ruguais, 510 pessetes.
Xilens, 075 pessetes.
BraaiIeus, -053 pessetes
Bolivians, 1'75 pessetes.
Perneas, 25' peesetes.
Paraguas. (no pessetes.
Japonesas, 230 pessetes.
Argelins, 40 per 100.
Egipte, 3370 pessetes.
rdipines, 200 pessete.

1293
1 91

314'

ta negativa va produir .una disputa, ' en un quarto la roba d'un banyista
i el Gil va donar un cop de tralla no havia tornat del bany, es creu ‹It
es traca del mateix
al Gimènez, el qual li va prendre la
tralla dels dits.
Aleshores el Gil va treure una pisPer a cines de familia
tola i va disparar contra el Giménez,
no hi ha com la Casa Cuyás;
causant-li t na ferida al braç dret.
Portal de l'Angel, 11.
L'agresskir f o. u detingut poc després.

Esfoig 10 céldims. per tot,

.s 1/2

Impressió

Banquera

13'07
13 . 09

Jale

7419
I.4'16

24 07

1524

mas

Mars

2100

2342

Admetent càrrega

VANOS CARDUS

•

VAGONS ARRIBATS

blongetes

30
30
II

PREUS RECLAM
Llonganissa extra Siberia, a
Pta. 12 kg. Fole Gras extra Siberia, a Pts. 090 Ilauna 1-8.
blorVdella extra Siberia, a Pta.
1'20 'latina 1-8. Llard pur, a
Pts. 390 Retina dl kg.
Vicens Ferrer i Comp., P. Catalunya, 12. T. 112 A.

FARRATGES

Arrea

' /850

107 " 103
101 " 1 02
SI " 84
73 " 74
70 " 71
68 a SO
105 a 125
38 e 40

GARROFES

" 38
-13 "-1-1

(Preus en pessetes 100 Es. amb sac da
utunt carro aqui.)

/entero 3. de.
Semere 4, de
Fo 1,(1IIPS de.
Terceres, de
()liarles. de.
( p rens en pessetes sac de 80 kg. damunt
carro aquL)

Gonce
22 79
23'90

GASETA LOCA

Ci g ron"
. . .
. .
de. .
Imanes arrunats alrarnates 44/46, de
'Bledos arrugats airar/tetes 48/5 O; de
I B i enes a rru g ets 55 4105 59/5 4, de
Bienes arrugues all'arnates 58/60, de
lit e nes arrtigats utratuates e 0 /05, de
Peleas, de. . . . . . , . .
..
.
. . . ...
Lh • ntee, ae. . • • • • • • •
Guises, de. . . . .
...
(Preus en pessetes 100 ks. amb sac da
niunt carro aqui.) I
Sane,

de

Lsefliola Andalusta, de.
Esealote Plata.
Mill estrattger, de.
Nliti pass.

DESPULLES

Moreoe cante/. . .....
hteresc Plata nou. de
-II/creer Plata ven. de
,Ordi Extremadura 1
.
Ordt Plata. . . . .
Creada Extremadura, de.. . .
Ettacla tole, de. .

LLOTJA

Fasans

FARINES
rares.
Estro ocal, le. . . .
roe ario Id.. 1e
Blanca extra • laitetla, de
• Blenca corrent amena, de
. . .
13a:se. de. .
(le reus en perseres sao de 100 lis, da.
munt carro aqui.1

Renut (prima),
Segonet, de.

EJE

Clvaila Plata. de
Fases 5/a . Gires, de. . .
.
Faces VeIGneia, i le.
.
.
Fases 1.1obregat, de. . .
.
Fases Extras o ,Ondutr,sts roves, cle
Fases estrangeres,
I evons fIns disponibles, de
Tasen; ISIS IIOU'. de,

46 a 50
5 " 46
So " 41/

CM'

28'34

d'Agost 1923

M'A

BLATS

.

MER -CAT DE COTONS

CARVI DE L'OR

GAFES
New Orleans
rama
Tanca 9 d'agest Tunca
Nova York
Tunca anterior .
Obertura.
OsTobogielacrn
Disponible.
Seternbre
pesen/pie
h ast;.
mag.
Junoi

log
3956

MERCAT
A*seo 1 Navarra, de. . .....
Cestella t Mansa
de
Extredarlura. de

1923

133'
Monedes or Alfons,
Cotitzacions cLei 13
138'53
""
8 '31 8:41
r.
" unses .
/3 '50
81 60
112.J0
",'petltes.
345'
,,
Dhre.
13z•se NEW YORK
" Trences.
D 1sP . I Ocre,
7,175
"" /Mitres.
5325
760 e O
E'85 Tanca enterto! . .
27'97
23'93
""
18-31 , 18.05
24'
2 .1' 0
Obertura.. . .
243i
2433
Segon telegrama. .
431'
..
3:5'75
SUCRES
Tanca 5 d'agost
Noca York
LIVERPOOL
Selembre
293'75
oesembre
Tanca anterior .
31'
Mari:
1r
0
01
0
1540
Oher tura. .
al.'
.
Seden telegrama.
1315
.
5 33' 0.503 5Ialg. . .
1380
'ronca.. . . .•
52'.19

678$
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Manuel Giménez, i Ii va reclamar dues
, pessetes que Ii devia. El Giménez va
I dir que no les hi podiä tornar. Aques-
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BIS OAMPIONATS DE CATALUNYA A Sallar FELIU DE'
euixoLs
Ahir començaren a Sant Feliu de
Guiada els Campionáts de Catalunya
de Natació, assolint un bell èxit, tant
de concursants cona de públie.
Al metí es va cárter la cursa de
zoco metres, prenent-hi part nedadors
deis Clubs de Natació Barcelona, Atlitio i Arenys, quedant classificats
pel segiient ordre:
a. Jose p M. Puig, 4 1 IlL 27 S e es.
2. Enric Borras.
3. Pau Estapé.
4. Robert Rebollo.
Tors deis Barcelona.
a. Casanovas, de rAtlatie.
Abans d'acabar la cursa es retiraren Blancharci. del Barcelona, Solana, de l'Atietic, i Goula, de l'Arenys.
A la tarda es corregueren diferents
curses, començant per la de roo -Meten estil tare, en la que, només
sisan presentat els definders dels Barcelona, arribant:
a. Josep Pinillo, t en., 15 s`., 3-3.
2. Ramon Berdemás.
3. Joan Roig.
Quatre concursants eb classificaren
en la eursa de 400 metres, braga de
pit, i pe/ següent ordre:
j. Joan Costa, del C. N. Pop, 7 me
sa
2. Enrie Prausser, del Sabadell.
3. Lluís Lavilla, ael Barcelona.
a. Garcia, de l'Atlètic.
Tot seguit es corregueren els 400
Mete«, estil lliure, classificant-se sis
nedadors, pel aegüent ordre:
e Rafe! Domingo, de rAtletic, 6
¡minuta 32 s., 1-3.
2. Joan Bret6s, del Barcelona.
3. Manuel Basté, del Barcelona.
4. Galan, del- Sabadell.
5. F. Gibert, del Barcelona.
6 .Bertran, del C. N. Pop.
En la prova de 25 0 metres relleus
per equipa de cinc nedadors, sisan_
presentar cinc clubs, establint-se entre
ella una bella Huila i essent un nou
triomf pel Club de Nataci6 Barcelona.
Els resultara totals, eón!'
r. Club de Natació Barcelona, 2
minuta, 53 s., 3-5.
Pinillo, Berdemás, Roig, Tenla i
Ferrés.
2. Club de Nataci6 Atlètic, 43 in.,
5 segons.
Garcia, Pros, Fernández, Feliu i
Domingo.
3. Club dd Natació Arenys, 3 en.,
25 segons.
P. Brull, Goula; R. Brull, Miguel i
Robert.
4. Club de Natació Sabadell.
Fornells, Galan, Prausser i
Gorda.
Club de Mar.
Pie, Cortina, Puig, Peralta i Brusi.
Acabades les curses han tingut lloc
'els salte trampolí, classificant-se en
bis els blocs el Club de Natació Barcelona, per haver-se retirat En Férdedez, representant de l'Atlètic.
e. Josep Lasplazas, 6 punta.
2. Antoni Tort.
3. Josep Camino.
Finalment s'ha fet una exhibició de
water-polo. guanyant format
per Solé, Garcia, Salat, Basté, Berdemis, P. Gibert i Trigo.
L'altre equip el eormaven: Blanchard, Bret6s, Galilea, Borras, Rosieh,
Estapé i Peradejordi.
e

CICLISME

VELODROPA CE BADALONA
Degot a no poder concórrer a les
curses els corredora designara per celebrar la cursa nacional de me fons
1mb entrenadora a moto, s'ha campear
ten altr eprograma a base de corredora
loe&l 1 eliminateries per al Campis Sal de Badalona.
OUP.SA ELIMINATORIA
' tu elimlnat cada cine voltee:
Si han prez part Prat, Carbonell,
:osar, Duran 1 Joaquim Duran.
El primer eliminat ha estat Joatm

ofts

que componen la Penya d'Informael6
del- S. de P. E.
-Merare es decalidellava sus exquisit menú, molt ben servit veis tabale pie ‘latagtic campió cid- dOt,
En tfedate taimpanya, klaga'as rao.
,
torista i aviador, guanvaeade mes
dé cincuenta prenas ðè .iat Aleas, ja
fa Mes:
tivetz. $dis, leig.eropictari
^eit
e
t.? c e« ti ß'Ser
sempre faequiiidatarat servit,*; 'es cementaren humoristicamentlie Mes interessauts noves d'actualitat.
Hl assistiran els senyors Mir6,,Masea
ferré
) r,
Altiade, Gonzáliz, Llorona, Bernades ' Toreente, Cladellar,
Cabellé, Montagnt, zepresentant els periódica %El Diluvio", "La
Vanguardia", "La Vete de Catalunya",
"La Prensa", "Las Noticias"y "El
hfunio Deportivo", "Stadium", "Gaceta de"Catalufia", "El Liberal", "El
Correo-Catalan", "Diario del Comercio" i LA PUBLICITAT, adherint-se
els companys RodrIguez, de."El Noticiero UniversaPt, 3- Astel4Ifneen adrnesos cona a neitriaOcis eiseompanys
Canto i Grau reereariet-se la Junta
que cessava,, ,
Lt revista "Stadium"‘aih
ani.
concurrents amb exquisita ...barnü,..

Duran, den:Inés Toaquion . Dtiran4 se.
guidament . hi ha. quedat En .Prat,
tantaamy tarta vencedor Carbonell, que
ha fet reata Catea anab forea Sena, cosa
desacostütioada m oil, ja que sempre
guanya mes que per seny per lea sevei
fereea.
CAMPIONAT DE BADALONA
PRIMERA ELIMINATORIA
Hl han pros part Prat, eatrenat per
Rubio, per Tresserrae, 1 Joaquino Duran per Soriano.
Des de la sortida la holte dz eompetidIssima, notant-se, pera, la superiori
d'Ea Prat, el qual corre ami; una-ta
*ségnretat 1 una fe plisa/oses.
A la volta 22 Oliver abandona, seguint per.) la cursa animactissima per
denles.
Prat va conquerint avantatge sobre
el seu contrincent, el goal quan-, vol
reaccionar ha fer ja tard
seas esforeoa no pot aconsegutr del
primer l'avantatge que li porta, restant
aixf vencedor Prat d'una faied remar.
cable.
Resultat e
Primer.-Prat, 10 Millametres en :Id
minuts.
Segon.--Joaqulm Duran.
CAMPIONAT DE BARCELONA
SEGONA ELIMINATORIA
Ei prensar part Carbonell, entrenat
per Tresserras (E.), Giralt per Rubio
i Josep Duras per Soriano.
Aquesta eliMinataria ha estat torea
interessant. Giralt, d'un comeneament
pren avantatge, desprea l'aconsegueix
Duran i s'entaula un disputat colee a
colee.
Carbonell segueix a poca .metres,
l'espeetativa, renunciant a lee petacades i marxant a tren.
Durant i Giralt continuen disputa«,
Fe el primer lloc, decidint-se a la fi la
sort per part de Duran, al qual demosirá mes resistencia que «Sea contrita.
cant.
A la volta 54, quan la cursa segneix
en el seu grau niaxita d'enmeló Giralt
cau i es produeix alguna ferida, que
l'obliga a abandonar. .
Reiultat
Primen-Josep Duran, 10 quildmetres en 15 minuts.
Segon.-Carboaell.

Calaloll
MO YA
En aqueSta vila riadrit lloc els dies 15
i 16 del mes que sons la t'esta de l'arbre fruiter, coincidint anal la festa maEn el-programa figuren diversos actea
adreeats al Foment de l'Arbre Fruiter,
aixf com discursos, cançons per l'eminent artista Francesc Vinyes, pel tenor Josep Permanyer i per l'Orfe6 de
mossen Llms Dave El conegut guita>
rista Alfred Romea donarà tambe un
recital.
Tot ida sien likc'41171aestnentaiika'
grama, lievat de l'injustificat manarouisme que representa el fet de retreulletres grosses el nom del pmsident honorar' de la Lliga per a la
protecció de l'Arbre Imiten Aquestes
designacions quan es fen no es, publiquen. I la millor ama as no' fea-les.

REUS

TERCERA ELIMINATORIA
Aquesta eliminatbrie es disputada
entre Tauler, entrena2.,per Rubio. els
dos corredors classificats en segon lMe
de les elituinat5ries anteriors, o siguin
Joaquim Duran entrenat per.Soriato,
1 Carbonell per :Cresserras.
Contra el que era d'esperar, aquesta eliminataria es la quo s'ha mareat
millor temps de totes. Aixa la degut
a què la cursa ha estat disputada del
comeneament fins a l'acabar en un
continuar colze a colas deis tres corredora.
Duran ha donat, pera, sempre la in2.premia d'esser el . mes fort dels tres,
essent ell sempre el que ha dominat la
situacie.
Resultat:
Primer.-Joaquim Duran, 10 quildmetres en 14 minuts 45 segons.
Segon.-Tauler.
Tercer.-Carbonell..

La calma-Lis colónies escolars. -Un
accident -a Salou.-Secretaria vacant.
To p ada.-. Citació.--Centre de Lectura
Hom no recorda de tnolts anys enea
hacer sentit tanta calor cota aquest
any, puix segons darles °Relata, ja fa
dos dies que el termemetre marca 42
graus al sol i SS a l'ombra.
Cereant millor temPeratura,-els vetas
d'aquesta dar« 1 pobles de la eses rodalia es traslladen a les platees de Salou, que per aquest motiu es veuen al;tameme concorregudes.
La pagada apunti l'imminent perill
--.de la pérdua de 'la collita de vi, a emir'« da la sequia, I de persistir aquesta
- lee oliveres corren perill . d'agafar malura que mati el fruit.
- ISa tornat a Reus el primer
grup de nene i nenes que durant un
nedilteltrittilis a les vores de l'estany
de Rindecanyes, lioé on l'Ajuntament
implantä la colenia.
Per Isaac aquest any el primer'que
l'Ajüntament organitza Colònies escotare les imperfeccions que havem notat
poden deixar-ge de comentar, m'ir serata alliconamente per a l'esdevenidor.
Al jo y o Remen Salvat, fill del regidor del mateix nom, d'aquest Ajuntament, banyant-se a la platja de Salen
mitigué a punt d'ofegar-se:
Afortunadament, uns peiratere se'n
donaren comete I el tragueren de la
mar sense sentits.
Una vegada refet fon treelladat al
seu deraleill.
- Un aleto 1 tina tartaaa toparen
. carretera de -Lloyds, -resnitant
fretiment ferlt el propletarl de l'auto,
-anomenat 3. 011T1 Ferre, í amb Ilengeres
.contusions els filtres ocupante dele ve-hieles.
Foren traslladats ea, la eh:idea del
•
doctor Ibera.
- El jutjat d'aquesta clutat 'cita
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Darrera hora
CAMPIONAT DE NATACIO A
SANT FELIU DE GUIXOLS
Ei resultat del segon dia ha estat, se
gons ordre d'arribada:
1.300 m., lliure: Domingo, do l'Atlètic, 28 minuts; Joan Bretós, del 13arcelona ; Fernández Borràs.
200 en., braçada: Costa, en 3 te. 31
segons; Plaeser, Lavilla 1 Garda.
roo m., d'espatlla: Susell, te 121. 45 8.;'
Farnell, Revell6 i Garcia.
Seo ten,, releu: equip Latee, Roig,
Basté, Peredejordi, del Barcelona, EA
12 M. 41 5. En segon lloc al de l'Ad&
tic; en tercer, el de Sabadell.
•
La sessió ha acabat ara tan waterpolo entre el Guixols sauna mixto. del
Sabadell i de l'Atletie.

Vide de

Na Rosa

, "
insnta
rerse°
lt it talaiedis
p8 ésta9a
a.alsb'eobm'
jurid taraehliuntata
Les constates barman de versar "Obre
legislada obrera.
Ele diez 1 hores de despatx seran
ellmeeres 1 dissabtes, de vuit a nou de
la vetlla.
....IiesalentadrieSe celd be fet apablie el
;1•,.'4111a de tas ques per 4 lasenent ten'.
poroto o cure, el qtralaeplia-tpialatela
en eursets monogräfies, t iereaele, orga.
nitrada d'una Borsa de Treinta, bases
per a un coneure sobre la :relució del
problema de rhabluteie a Reus, gestionar perque sigui un fet la implantada
de l'Escota de Comere.
L'esmentada Bocele celebran Imp.
tanta conferencies, a cita'« de prestigloses personalitats de Catalunya 1
d' Es P an Y e , lnaugurent el cura amb la
conferencia del doctor Ishstadefla, diputat de Catalunya, tiial desenrotliami el tema • "L'obra sanithria de la
Maucomunitai;..'

Vilareodona. i Maciei".

allys

(A. C. S.)

Els que el ploren fills Just ï Joan, notes Concepció
Maria Botet, nets, fletes 1 familia tota, en assabentar a Ilurs atifistats de
la trista nova, els preguen una onció per Pma del finat.
•

'3' '2\

1,3 11013 aiglesi hil
EH

aquest

do

•

causal profunda decepció a

11111 en!

sosté

la los! de la
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giild de l'ocupació de la Ilhor
Poincaré replicant als discursos de Cuno ha dit
que França no abandtbnarä el territori ocupat
sense que hagi obtingut plena satisfacci6

París, 1 3. Ahir, a les cinc del
metí, es va regre al Qual d'Orsay la
nota de la Gran " Bretanya en contesreal, a la recent comunicada del Go»
vern frances.-Havas.
Brusselles, 13. - Derant el ramal del
dia d'alar es va rebre al ministeri d'ASABADELL
fers estrangers la resposta de la Gran
Marioneta : L'Orfeó da Sabadell Bretanyaa la nota que li va dirigir el
Govern belga.-Havas.
A Castellar
LA
'NOTA ANGLESA :: DESpregrama..general
fe,14, del
IMPRESSIO A
de la festa maje,: que era la repre- 'VAVORABLE
PARIS
entació de tópera del mestre Pahissa,
París, 13. - En els cardes oficiara
‘Marianela", fou un èxit extraordinari. El .teatre •Euterpe feia temps qut ha causat gran sorpresa el col:ring«,
de
la nota exigiese. La impressió prono havia presentar un aspecte tan br illant i no havia estat tan pte cona en du2da és molt desfavorable, puix es
aquesta diada. La platea, el públic i , t'Aloca França erb, el mateix pla resles Borges eren empate totalment, no- porte a Alemanya.
La tes; sobre la illegalitat de rotant-se en finalltAtr la representad&
un gran entusiasme entre teas els es- cupació de la Rhur es rebutjada d'una
pectadors, que no és cansaren d'aplau- manera enèrgica als -esmentats cerdee
dir durant la intetpretaci6 de robra i oficinas per tal com esta en pugna amb
obligant a sortee et mestre Pahissa dl- el contingut del Tractat de Versalles
verses vegades a l'escenari i ovacio- i anda restablert al Protocol de Spa,
en el qual hi ha una clausula que diu:
nant-lo constantment.
"Si el 15 de trovembre de rgzi Ale"Marianela" fou presentada en es»
cena d'una manera ben digna, excellint manya no ha realitzat els lliurament
dels
sis milions de tones ele carbó, ele
en els seas papen la senyoreta Pujo],
el tenor Nadal, la senyoreta Velázquez, aliats procediran a troves ocupado« en
i cooperant a un bon conjimt els altrea les regions limítrofes alemanyes.
El susdit protocol est à signar rier'
interprets. L'orquestra, dirigida pel
mateix mestre Pahissa, oferia una bee-.: ' Lloyd George, per Anglaterra, i Fehecohesió, donant-nos una interpreta-' renbaca i Simons, per Memanyae
L'extraordinària pretensió segons la
ció malt lloable de l'apera.
qual si Alemanya no paga, França ha
• -Entre les diversions de festa major de pagar a Anghterra la totalitat del
ens sorprengué bellament pel seu re•suitat un concert que dona. el nostre deute h prodult indignació en moles
Orfeó de Sabadell a la glorieta del cordes. Aixa a mes a raes estä ea pugdoctor Robert a la nit. Les cançons can- na amb les idees nord-americanes de
tades allí dalt feien un gran efecte no mostrar-se intransigent e ns qüestió
seatides des d'aquella jardins inci- dels deutes interaliets.-Radio.
París, 13. Ampliant detalle del
piente, i el conjunt de la massa choral
semblava correspondre a un tira me- contingut de la nota británica podem
jor nombre dc orfeonistes del que real- afegir que canté un paràgraf acusant
/wat hi havia. "La Sardana de la Pä- a Franca de tractar de perlIongar la
tria", especialment, semblava ésser controversia eplare la Ruhr sectas volar
cantada pel dable de cantaires. El arribar a un resultat.
Tan nitre paràgraf diu que Atemanya
mestre Planas novament es mereix un
elogi, alai' corn ele MIS companys, a no pot accedir a la petició de més
prioritate
per a Belgica, la qual ha re-,
tots ele quals el alblic que els esca
but ja mea de 1,500 miliorts i ha es-'
tava els aplaudí .frenèticament.
Fóra molt ben rebut per ton-10m que tat a mes a més lliurada del deute de
aquesta veaada no fos rúnica que l'Or- guerra que s'elevava a 360 milions
. fe6 cantes en aquel l roa sitió que lauree esterlines. En quant A França,,
-abans de terminar l'atia este dongués reclama 28 mil milions, otaigui quatre
alguna altra malició que, altrament, no vegades mes • del, 7 ani que li corresessent dies de festa mejor, encara ¡a- ponen. Diu que França no pot denla-.
ria ende bottic perqua no hi hauria res nar un regim més favorabe que el de'
que destorbés la mas perfecta.aildició tamal de pagaments.
Afegeix que la Gran Bretanya s'ha
de les cançons interpretados.
després, en interés dele anees, tie • va-Pot ben ,,dir-se que el vei poble
ic>rs que s'eleven de 17 a 20 milions
Castellar es deixondeix: suara creava de kanes. Amb tot, pera. proposa en
l'Orfeó de la Liebre; ara mateix orga- gener Ali j a.: reclamar so'amek ço que
nitre sovint sardanas ., i ja hom parla ella ha de pagar ata Estats Units. No
de la creació definitiva d'una juventut es pot demanar mis ale contribuents
nacionalista. No cal dir com convenia • anglesos.
que Castellar del Valles s'acostés def
Es d'une neeessitet urgent
nitivamen t al moviment nacionalista, i un nou examen
de la capacitat
com calla que la seva joventut es des- de
pagaments d'Alemanya.
ensopis i es Iliurés a la causa de CaApuesta evalnació ha d'dsser
dalurtya d'una manera total.
feta per una, Cbmiss16 impar-- Que ematinuin els ardes' de
cial de paritsi'delegats no Recletats de la Llebre arnb l'orfeó; que lamen!, dels , dret-havents sind
ciontinuin els . sanies de les sardanes també deis nentrals 1 dele EsSant audicions 1 festivais cada dimecres, tats
Unas. Seria de desitjar que
'corn vénen fent fine ara, atnb
Alemanya formés • part tambo
- siasine que hi havia per exemple el d.i. d'a
q uesta Comissi6, la qual se-t,
-mecres d'aquesta setrnana, amb aquell rin una Comissid consultiva
de
be-de-Den de noies i joventut que foja la .Comissió de
reparacions.
goig de mirar, I que vagin entlavant els
Le nota anglesa va- acampe
bons desigs deis organitzadors de la
Joventut Nacionalista a fi de ,posar el n yada d'un resum que cantil
(m'aliento conclusioniti
nom de Castellar al costal de tots els les1.
Anglaterra vol fer pagar
te
airt ra
rts epobles patribtita
de la nostra Alemanya
_
pel màxim de ha se-,
aa capacitat determinat per una
Comissió imparcial.
2. Anglaterra combat tolla
intervenció en els assumpte
alemanys 1 no creu en j'axit de
l'opereció francesa.
8. `Anglaterra rebutja tata
modifleacid 'de les prioritats i
percentatges. Per ale, deutes

mort a Lloret de Mar a Pedat de 94

-

LES REPARACIONS

a Brmengol Saura Guena, natural de
Vilanova•d'Aleoleaj de 27 faya d'edat,
domiciliat dameraMeatt a Dereelone,
_ La &celó d'Betudie Saciáis
Inaugurara el prealia die primer de

Mr. Daldwin no es decidirà .4
obrar ailladarnerst fina que ao
hagi passat un termini prudencial per tag que Franela pugui
fer novas manifestacions.
Algunos significades pers o nalitats conservadores han declarat apuesta tarda que llur
partit es mostrar ä disposat a
alelar Franca en la qüestió de
Poeupaeld de la Ruhr.--Radio.
2. Que' en aquestes condicionas
Vrança hada de sotmetre la qiiesti6 de
la legalirat de l'e:el:Decid al Tribunal
fleta Haha.,.
3.-Que Se impossibie 1 ranable
exigir que el Govern alemany cessi ea
la resistencia paislva mentre hl hita!
un dubte respecte Pace16 de n'atea.
4.-Petes que si Franea vol sotmetre
la qiiestie al Tribunal de La Haia,
Aleroanya aleshores haurà de cessar la
resistencia com a condicia preliminar.
L'esmentat ‚Herb acaba dient ene' si
aquest es el priacipal punt de la nota
sala ere« una
sitnacie en la política anglesa.-Radio.
110
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COMENTARIS DE LA PREMIA
FRANCESA
Parle, 18.-Comentant la nora nota
mielen diu "Le Figaro": "En el momear que Alemanya, obligant el caneeIler Cono a dirtitIr confessava implteitarnent el fracas de la sera Po l fr i ca da
resistencia, arriba la nota brithnica Per
alentar una vegada mes al senyor
Stressemana a continutr pel mateix
cama"
"Le Journal" pregunta: Cera els dlrigents une/esos han pogut deixar-se
portar a ne gar tan tardanament el
earacter juridie de l'operad* de la.
Ruhr? Velera clarament cap on va
aquesta maniobra. Es tracta do preparar un d'aquests arbltratges jurídica
que seta dietats per la mentalltat nordameriean a . hlr. Baldwin era collaboredor de Mi, Bollar Lave quan aquest
reconegud a'Franea el seu dret, desitjpnt-li bon xit.
En igual sentit s'expressi "Le Merla", i afegaiza: . jai nota del Gab i
Se' lainentable per a An--netBaldwi
glaterra i demostra fins un grau nosospitat l'estat dé disgregada, moral'
que han caigut' els dirigente ah«:
',Ilesos 3 aue no es comparable mes
que amb l'estat de disgreció física
en que ha caigut Alemanya. -Segura
del seis dret i deis seus mitjans, Fran.
ea continuarä corn digué magnificament ahir M. Poincara-Radio.
París, 13.-Els diaris creuen que la
nota tramesa ahir pel Govern angles
està desproveida de lògica i de justicia per complet i no és de cap manera susceptible de significar ten avene
en la solució del problema de les reparacions.
Principalment els diaris critiquen el
principi de prioritat concedit als banquers sobre les víctimes de la guerra
i la solidaritat entre els deutes francés i alemany, • recordant que la legalitat de l'ocupació de la Ruhr no
fou posada per a res en tela de judici quan l'any 1921 tots els aliats amenaçaren el Reich amb aquesta sanció
i (lean pel *gener, e< l'any actual Bonar Law desitjä . ten bon axit a receló franco-belga-a-Tots els aliats'es trtostren d'acord
en que Franea no podes modificar la
seva actitud i en que ha de prosseguir
sense vacillations la politice de garanties efectives.-Havas.

e

LA NOTA ANGLESA DECLARA
Lili DECEPCIO DEL GOVERN
PER LES RESPOSTES DE PAMS 1 Ditusszi-Lss
Londres, 13.-L'Agència Reuter diu
que la nota del Gavera anglbs tramesa a Paris i Brussel.les declara que
les respostes d'ambdós Governs cauinteraliats Anklaterre
saren una decepció al Govern britäientarh amb ele f4 mil maltona nis, creient necessari que una Saquesque ha de pagar ab Estat Units. ta imparcial de carácter Internacional
mitiä d'arribar'a tan re- fixi la quaptitat total de • tés reparasultat la fixar el deute exacto cions.
d'Alemanya.
Assegura que Anglaterra es timba
-Franea haurit de parrar ele\ in - disposada a reclamar als alias i a
lereseae da) Seu deute, abrí -que Alemanya eittaittnerit el reemboileament
eatigui estabilltiat.- del deute consaidat amb els Eitats
Radio,
Units o siguin laxo mitayas de mares
ELS COMENTARISTES EN ELS or.
Suggereix la idea ene el Tribunal
OERCLES LONDINENCS
Internacional de Justicia de La Haba
Londres, 13, -a--La nota -an- 'decideixi respecte de,.la legatitat de
glesa' a Franea do comentilda
rocupaci6 ja Ruhr. .•
de diversas manereb-als cerdos
En ol mateix•dculnent
de Londres.
firma que Anglaterra matón que
proposició respecte..Daa Alomanya ha de, pagar hes
bonaMent del deute a Atighatere la so ya capacitat de pagament
ra per França ha tingut un Ii Im o permoti.
gran ezit.
El memoràndum anexo exLa test de la !llega/ata sobre posa la impossibilitat en que
treoupaold de la Ruhr traba es troba Anglaterra de fer coneponielons 1 da cien/sumada:en- oessions ooncernents als (lentre ele eanservadors, ele guals tes interaliats filas a aseollr
pregunten per-que Mr. Beldwin una salude ealable del prOble_.
esperat sie Meecat. per ter ma de .-Os reparardons 1 acaba
taLdeolavoló 1 preeleament en 111810,1M eh da. eenvenlenela que
iii:rnornent'eu qu richpot , con- els aliats es posin d'actual. resAélbuir. sind embolder mott pecte d'una quantitat mitatima i
raonable a exigir d'Alemanya.
Me. 44 daifa situaold aolual.
Be
geneIelment gut *-441 avis si

DOS DISCURSOS DE II. PORIsi

OARE

París, 13. - En un diantre('
pronunciat ahir a Stennay,
Presidedt del Goneell da Miniaa
tres senyor Poinearé afirmas de
nou la voluntat del Gov-ern
no abandonar la defens del/
interessos fra,neeeas abans d'ha
ver obtingutarlena satisfaeciS
davant del m'In enter.
No els podem dir altra cosa(
Binó que no- volerp alxafar
ningú. No diem "de lenda Ger-4
mänia" ni ans volem quedar uni
grapat ere terna 'ClU e - n o sise
nostra. Es tan injust d'acusarnos de .p ropòsits .anexionistee
com voler que ha ranea repatea 4
cana intentt revifar eta odia ene
tre eis .pobles que Bailaren.
1271 eenyor StresseMann repeso
tí en el seu discurs de dije/cut
que Mernanya ene aborrelx pera
que aorri a Itt Ruhr 1 fina goal%
a dir que ni durant la guerra;
Alemanya havia odiar:Fraile:

0114 haurien et djees ales-s
hores ele alemanys erettikbeet
guessin odia!?
L'endernä de la..vjethrla Me m.
que estavem disposats a obw«
dar. peda desitgem que no s'abte
si de la. nostra generositat, so.,
bretot tenint en compte que noS
treballem solament ,per França
airad pez hapau delnuln.-311a4
vas.
j

Parfs,
Polpeard, acorna
del minhare de la Guerra, M. Magín«)
inauguris «de el monument als ~ti
de la guerra a afervine (Moza) an aata;p anela un discurs, en él, tin a / matead(
el recent diseum del canceller Cuna:
M. Poineare record
a. tete« lee erradtate con:tests pele belgues a Franela
assassinate, saquelgs 1 incendie 1 digna
que Alemanya arel, per fer oblidar :laxe, es queixa d'una ocupe:cid pacifica,
de la qual ele ene ciutadans no nauta-rien de este gene si no haguesein estat
impulsats a la violencia pel ten Mi.
vena. Re afegit que la prolongad6 de
la resistencia tue enriada Ales:maya
es la violada del, Tractat trencas i
oblidä Atte fou veteada. Segurameat
l lga
ente. haalutaritsa esmpt arasat esata
agnelpa
lentgantaZtral
d

una:alma en fea'. saber llar voluntat
I en enramar-la a no rebellaree pes
mes temps contra les disposlelona.pree
sea per Franca 1 Belglee
Resumint els resultara de la politice
de Cano din que el sen Goa= ha thoof
gut un exit fatal en l'obra de l'ea.;
fondrament de la moneda alcen»
que couduirä trierafalment el seta PM.
a la catastral).
Acaba dient que Alemania s'enano
ea si creu que ele franceses abandonae
o. ga te 1 queedase
r pa
tadi
rra......i
Ruhrgu
la se na
ran
gu
Franea guanymi la pau eora ea

sitacil interior d'itiW
llJa
LA SITUA010 A ALEINANYN

EMIPITJOIRA

Duaseldorf, Lt -La situada econbi
mica empitjora per mnraente. A lee
mines 1 fabrique» regna un elan balde
bull, ocasionat per la manca de que:
vieres.
Acaba de rebre`i noticies Osa a Die
eselkieeben tela predi.« nai
entre la policía I el; Cree t enes febel
uta manir
a, els guate re
na,
tocas, resultant un obren oled f.
tirita
Dan estat.sequejades (llames bode
gues i magatiserns.-Havae.
.Dnsselderf, 1.4.-A Grefeld cantinas"
el anude de les botines, bree:atare
practiest ilas ara 120 detenelotui.
A n'alto") els obrers "mate de 10
nivele recorren les alivia obligan ele
catuperols 1 hoitelane a Illuratalos que.
ahuma
A Mondenheirra al sodeet de Litd4
evIgshaf, esa grup de 10 aleraanys etaeh un soldar francas;
Manquen detalle,
A Naeastodt, (matee alernten easti
tre' ells una dona, ven escarnece usttirador argell, mancant tarel6 deslio
del que ea ocarrer.-iitteas.
EL CODEEN MUNDEE PUEL.1-t,
CARA DINTRB DE P00 el,1
"I.LARE CROO"
Parla Govern frunces pe.
blicara dintre de poca dies un "Llibre
Croa", en el qual anirttri rencillidce
totes les comunicacions t correspottdena canviades entre . els Governel
francas i angles, "aspes:te a la ans'
testa de la Nota alemanya.
En aquest Ilibre no bi fiéurart
r,
dicen neta analen.--Bans.
TakleAT DE LAMEAEA
E
L.
Atenas, I3.--Segons ele diarie d'a)
guesta capital, e/3 Galerna d'Ateos&
1 d'Ane are ratificaren el «twist da
pau de La
-per ~en 1 per itsis
respectiva
bees4-

▪

Camisa Blanque elorm3 americ n3" amb classe torta o 7'50 ptes. Tres 22 pessetes
1,
Cl
35
Id
reforços a 10'50 pessetes
"davarts piqué"
eses,

Camiseria - Corbaleria GAP, r3s d3 Pin124-26 . PMTAPERNISS

CONFECCIO i MIDA ESPECIALITAT

Meada

Camisa colar "Balista Francesa" amb 2 cols i obeites, a 12 pessetes
• a 12'5) "
"
cam7 Panamà extra, amb blanc i cru. .

TELEFON 1574 A

se-

WeeeKnram.....rxreesztorneumen,,temeeees7..».*
.

-

ELS ESPECTACLES
TEATRE COMIC
Gran companyta lírica de ser=neis.
operela i revistes. dIrIgIda pel 'e
— primer .Seise Enric Baut —

I

ELDORADO
Companyia cómico-lirica

§J 4

PRADO-CHICOTE
_ 1
Temporada ROPUlar..
Preus (20ot/brillos

e

011/3

" g 1111.1ltil BZ ItpE3 SUBJJ,
apeo "san! 01 u spaqop

per l'emment tenor Vicens Palop.

Ball.

clImarts, grans programes:
Les nits de I.
Londrcs; /a ebmica El novb mana- Z'
ment; la bordea comedia El retorn %
deis cow-bois; el Mentes film Eta
brillante de Rosina, 1 VI 1 VII epl. Mis de El fin del pirata. Demb, dlMecreS, seSSIÖ
el' 1 1 a 1.

4

- C

1.44-Seee-S-G-Ce44-41-S+d-04444.e.:4-6•

Saló Catalunya

arte de La sobrina del cura;
la desfila cbmico-lirico-baHable, Ellas, i Los granujas

e
x4`. El local mes fresa de Barcelona.

Teatre del Bose
Dimecres, dia 15, Fasta Major
de Gracia, companyia
Santpere - Bergés
Tarda a les quatre. Nit a les deu
La illarieta de l'ull viu

Avul, dintarts, estrena: Gessarnd
(Paramaunt); grandiosa reestrena
de la monumental obra (Pan Cleo,
la franceseta, (Temió de Illae Murrar : En Tornasol Co tot un homo,
de molla mema; Cada reisst neix
un beneit, esIrena. DilliellreS, Int,
• eStrena del Programa Murta: Llei
«'herencia, per g iste Ferguson

La Reina de las Praderas
Ja soc aqui, Nandu

i+.44444~44-64-4-4444444+
TEATRE GOYA

.4.
Avui. (limado, tarda, a 4

CAMERES
5E BANY

tercera

HUMO,

UNIERES

u zs
Preu

La casa

LAVA B05
WATERS

RedunD

Aigua

Avul, dlmarts: El fin del pirata,
VI 1 VII eplsodis: Ja c k , «I d. l ' au
-daci;Elmrste bilantsde
Resina; No estimases En Peret.
restivItat de la y ergo. sess16
matinal d' II a 1. Mines, estrenes:
El fill del pirata, VIII 1 IX episodio;
Chiquilln, per tlacqute COogati; Dolorotes, I nitres

STEVENSON

HORB
(El cas estrany del doctor

ere-5-444-SO41-1444114->,

Jekyll)
Interpretada magistralment
pel gran actor alemany

M.11121111.M0121n188.3n201•M/0•EMIIIN

Cinema Princesa
Gran via Layetana
Telefon 1371 A.

CONRAD WEID
PellIcula extraordinaria que
ba fet que es produissin
fortes discussions entre
materialistas i espiritualistas. 83 projeccions consecutivas a Berlin.
Preus: Preferència, UNA.
PESSETA; general, GINQUANTA GENTIMS.
Advertiment: Una ben
muntada installació de ventiladors fa que aquest sigui un dels teatros mes
frescos de Barcelona, pu-

dent-s'hi gaudir d'una tem,

044+6•4444-0elre-~4.444-e+e;Y

Aguas i local disposa d'una temperatura agradable per la sera
gran renovar i6 d'aire. AVIII, dim a rts. programa asentid : Resisténcla veneuda, gran film dramalle pol tan desil jai artista
Frank Mayo; La ruda del taxi,
grandiosa comedia de vorilable
i'xil. pels esposos De liaron;
Deixeu-me explicar, procioSa
comedia dramation de grandiós
.exit, pel renotavedt artista
Garth t'agites; Conspiració fraternal, extraordieitria pellieula
dimica del Programa Ajuria:
Castilos del Soir3, ex( ra ord 1 na ni
fdi“ Ile' vistes panormiques,

' fogratna Aluriu•

més important d'Espanya
4 cèntims metre cúbic

a

RAMON PUIGJANER
mzeicNeEz PELAY0,

cinmanna

o-

ENRIC CARDONA fi

Ferrä. -Piuturi

Ver g ara n.i
Comte À, Ia lt '1,39 e,4

BARCELONA
n‘n

7"

seda

040

ptes.

pastilla

L'exerclet mes amoclonant 1 atrevIt.

ondulada de

120 per 75 cm.
Ptas. 7'50 m.2

Tres sessiona do
patinatge diariero

PER A

Jazz-Band Verdura

Materials

Caf 6-r asta u rant

3

e

ÅT:

4' i 1 S"
59

Nes.

parell

in Ti p os de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb so- VO,‘
la de goma, des de 250 pessetes

VENDES AL DETALL
• Correr ANSELM.
(Abano

CLAVÉ,

9

(Final

d3 1e3 Ralül33)

oarrer DormitorI Sant Franceso).

1111151111133331111

Xa La JAI,

Zed

Planxa

ainze 3 &I 3

higiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tal/ angles, doble plantilla de cuiro

OBRES P. : TREBALL8 LVIST/L

Pell-Sinlis-Prestata-Impotencla
trarta•
Nous Metode3 aternanys
mera sonsa medlcament n1 dolor.
PREIJS EBUNOMIll5
Examen ame Roles X. . . (o pto.
Salsarsan 606-914
96
Analisl de san g.
TrastaMents 5 Dreno 111/1116/8
POL/CLINICA
Ronda de la ,Jmeereltat, 5
(prop del Carrer Pelaf)
D'II a 1 I de 4 a 8.

g

gi
3

ANUNCIS, ROTULS, FA9ANES I
I

VIES URINARIES

rentt les sayos

de
mitgesamb

DEttiCil

Su Lomeo 1121 till, 4421. 4311 1

de primer ordre
Dijous, BOXA

de la sensacional producció
tràgica, de l'autor angles

E

METES

PISTA DE GEL

Walkyria

1121111111211:BEIL1115111111.11111M121121111111111011111RIRBRIIIIIIIIBIIIIIIIN

l

A lesAgotu

• Avui, dimarts. I libre III de
L'aviador emmasearat, Dones.
frivoles, La tornada deis cowboya i El novè manament.

EXIT FORMIDABLE

BARCELONA

e

Id i.

Gràcia, 88

I LLUR5 ACCESORI5

Obtindrä el doble de durada 1 conservarä el eeu color prirnItlu
Es ven a totes les drOguertes. a

EL BOLID

Monumental - Pedró

,

Passeig de

'din

Chea.pSoap
(producto patentat)

Exeelsior

dos quarts de cinc. Nit, a
tres quarlit; de deu,

l
Ijilliiilll

i lIll 11],i •

n'o uctes

euolüglcs ; Anides per a cellers

JAUME GIRALT, núm. 21
Telefon 1430 S . P.
BARCELONA

VILA GLOSA

Nimbada

JOAN FS:.AYOLA

@@@@@@ etteSelieSeleSeSill @ e 3 S le n M.erl ee.:

Avul, ntt, concert per
la Banda de Vergara.
da

•

TALLERS

SANTA ANNA, 5, primer
(Entrada per l'estima)
De 12 a 1 de e e 7

PARC

Diana-Argentina

CENS

IVIednIs especials per a
BARS 1 collera patas

Senyora

i

e

rendiments

DINER
amb garantta de
LLETRA
HIPOTECA
MERCADERIES
AUTOMOBILS

PARC DE MODA
Deliciosos Jardins
Immenses atracclons
Avut. nit,
REVETLLA DE IdASUMPGIO
Coticen per la Banda de Caçadors de Plaseneta. Gran
castell de roes artlItclais.
Cafd-Restaurant de primer ordre
AuMninibus des de la plaça
Catalunya al TU:6 Park.

—

Baixant de la Font del Gat
Dijous, dia 16, a les deu de la nit

Por a CELLERS COOPERATIUS de GRANS i PETITS

gIDETSI
DUTXES

TURO
PARK

E ---

Premsu i trepitiadores
Bombes per traiegar

1ZOSCL1

MOTO - BOMBES

„2"egtemsnareereeeemereozerl

dimarts, Resistencia vençuda, Harold oomociiant, Les
gestes d'Heroules, L'aviador enmascarat (sogon episodi), La
regina mora i El fill del pirata
Dijous, esi Vil
trena: Cienes frivoles.

rsiorntros.a comparserla

P

t

—o-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

,,,-4-8-11.1142-siteer•-•~9-91er-

Material per a la l'eruta

tota meu de trasia'ses

ìe I, Oi 1

»ez,,e-teee,»e‹.-. .

enPv,",-X••~P>114sPeslrin54-nXise-81~1-a

nivERsos

per

a

salol,

S3NVicl 5- .21
411.32ta 3uu.inalsau

Gran Cinema Bohèmia
La pellIeula original

JUGAR CON FUEGO

Penúltimas funcions de la
altres localltats.
temporada.
Avui, dimarts, tarda. l'a- ea 4> 1111, a dos quarts de des:
plaudit sainet en un acte i 4 t.
1. Los DEscaraisaoos
ires quadros, Los dos turiares; el famós, sainet en
II.
El
salnet en un acto, de molla
un arte i quatre quadros,
Broma,
Las estrellas; la divertida
sts
sP
joguina cómico-judicial en
TRES ERAN TRES
un acta, El templo de Theo
mis. Nit, a les deu, l'aPADRES QUE TENEIS HIJAS
i
plaudida fantasia cbrni4,111. Exilas colossal de la tevIsta en
co-lirica . en un pròleg, un
solt, cinc inauguracions, Z's" un acto
BARCELONA EN RODOLINS,
una pelllcula i tres radioVISTA PER FORA I PER DINS
fototelegrames, en prosa
vers, original d'Emili G. del
Magnifica
presentac16. Set decoraCastillo, músiea del mestre
CiOris noves deis rcputats escenbAlonso.
gras CasteIls i Fernando., Brunet
i Pons, estile i Amigo, Rafel GarBarcelona se divierte...
cia 1 Josop Robert. Chlors, l'OS (le

Exit ressonant. onze de.co raciono de Castells i Fernän
dez, Bulbena m Girbal i Moralas. PeRicula de Studio
Films. Vestuari de Peris
Germans. El famós sainet
Las estrellas. — Demà. dimecres. comiat do la con-1panyia. Tarda i nit: Primer

:0

1BOMBES

40%1VZ1-zZVP

.4 Gran Teatre Comtal i

',vid, (limarla. tarda, a dos (marta
de cinc, gran matlude popular amb
la so -suela en un acta La nasa de :7
socorro, i la jota tinca en 3 dictes ;

Butaques de primera classe, 5 pto.;
segoeo, / '50; !t ranques les

peratura agradable.

2intianalustuzzanseanameamlinsimmezzoe•rj

EL/201.1
-9W2 orados t .: 1! u 901

-TEA TRES--

Tres 35 pessetes
36,50

Ni

3

a

Plaques de 4.0 x 40 ni.
Pies. 5 .05 in.

TEULADES

armats ab amiant exclusivament

JOSEP

ESTEVA 1 Cia.

Portal de ¡'Angel, 1 i 3 pral.:: Teléfon,C344-A
BARCELONA

Fabrica a Sarria

REST AURANTS
0444+044 4444.44444444144.0.4

C13313311131333333333353:13113

NI

1111113

131I 3 11

Bu

LES PLANES
Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les elite
hIlO matt a milla all
',real de cabed i a la carta
Cohorte de 750 pta. endavant
liabltaclons per a terriporades a
presa econünnes
Algua del Mas Gelmbau
Caml especial per a autombblle
Tetaron 7 FI
Proptetarli loan CM (de rantic
VERSAILLES)

113

19

a

u

o

E 1
01Joaquim

*4-1-4>4.4-&-Frtier.secre.ima+9-14-0-0444

44-z.e4-4-c«...,~4-1:444e.+94.

ral

Carreras
Passeig de Gräcia, 26.

LA RABASSADA

Masriera Germans i

Hotel -- Restaurant -- :traccions
rnetres alideLl. Programa en•
eisailor
'remperatura
rtmistesa. A
IlabitaclOns Gran confort per a famines. Servel permanent 0•31 1Losars
lll' III In plaça Ile Lesseps 13 osepeISL, 1101 /media per anima. Te- (1
10105 5504 G.

a

c;44.e.44444444.(te-As9444-^pe+.544-¿

fi

als

del

1,1

13

alguns dies de
seus dependents quedarà tancada
15 d'agost a:
de setembre.

de poder proporcionar

descans

LA PUDA DE BAN"VOLE

gAlgües su!fhidriques, sulfhldratades s':diques, silicatades i radioactives. Analisi del docto r Oliver 1 Redes.
•
Sún les (un; contornen més silice colloïdal i silicat sòdic.
- La Pida de Banyoles, per les seres Sales d'itnialaGions i pulvcritzacions, departaments
sie banys i ()luxes, do de les milli.rs (FEeanya.N
La sera teniporada comença el primer de Maig 1 'inris. el 31 d'Octubre.
Produeix miraculoso., afeo ce: • en les (1°U:t'ojos de la pell, o n l'Jscroluliorne i pret ubarculosis, en les afeecions cròniques de l'aparell raspiratori, en la litiasi renal, en la faringitis de cariieler artrftic i dernes manifestar/orla de Partritisme.
Per als avariosies i merourial:17als, 135 al/1(1es . de Bauvoles oda ..ubstitutives 'de les
d'Afchena. En tres llores es y e de Barcelona a Banyole, traihant-se situada "La Pude"
prop " del san forrnbSissim llac, de N'ud. - quilInnelres de P2ripie4re.

fi

Per a encames Reas cal thrizir•se als taliers, Bailén, chi,

27.

11

!"2
3
2g 1119e.1051 19 MI! El

tamorzumm,

Einfaili

z

amo znizon

