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SITUACIO D'ALEMANYA
La política ilit)1 CHliccilcr 31rosemallil

COMPARACIO AMB

ESFiANYA

En *els-dos primers decennis de Pactual segle, ha predominat en la política catalana la Lliga Regionalista, creada l'any
1901, immediatament després de les eleccions anomenades del
El germanisme dels espanyols :: La pretesa
doctor Robert, com a resultant . de la fusió de la Unió Regionalista i del Centre Nacional Català. En alguns moments, va serneducació d'Alemanya
Tots són mauristes
blar que les iones republicanes i nacionalistes-republicanes desbancaven la Lliga. Per() aquesta s'aguantä a través d'alguns
forts trontollsemés encara per la feblesa o les errors dels ad-•
(Del nostre c./wat t;,speciat)
ea i a estabilitzar una grande- a Alemanya. Aquí. un' dia, es
versaris que per la pròpia vigoria i el propi enc.ert.
sa histórica. De qué ele ha ser- declaren en vaga ele tranviaria.
Hl
ha gent molí, seriosa
Al voltant de la Lliga quasi sempre hi ha hagut organitzavit organitzar la Rleur cona un rentan fem. Es reuneixen ele al,U
s
aostenen
que
a
Espanya
hi
cions fragmentàries, poc sòlides, pobres de recursos i pobres ha medies beles de
ellot-ge ei' (losares han esta: cionistes, consulten lee seves
sang gerd'ideologia. Aquelles organitzacions que no han fracassat per manice...ro, en la meva
bons per deixar-se-la prendro? estadístiques, veuen que la vida
modes]escaigudes ideològiques o de conducta, han fracassat per l'es- ta esfera, comparteixo aques- De qué els hauré, servit un se- sdba apujat quaranta o cinquantretor de llurs horitzons o per la incapacitat política i la malas- tes idees. Cree que l'espanyol gb de progrés material, portat ta mil vegades el linea del 14 i
trugäncia dels directors. I així la Lliga Regionalista ha vist és un alemany fracassat. L'es- fina a la bogeria si perder/ la que els jornals s'han reduit a
tercera pan. Molt lié. Ale
caure davant seu els partits rivals o passar aquests pel seu da- panyol, no te cap de les virtuts unitat politice, que es la baso la
sie l'alemany i en te tots . els de- d'aquell progrés, en vuit, meses tramviaris no seele concedeix
munt com fugitives cometes.
res.
Ja podeu estar segurs que
absurda'? Es arnarg
Aquesta situació marcava un buit gros, immens, en el nos- feetes. L'única manera que té do .politiea
pensar aixe que sembla una a la tarda, els trainvies mamasl'espanyol
de
conservar
la
seva
tre camp polític. Era possible que la Lliga Regionalista, amb el
paradoxa: que les vende d"Ale_ ran cona compre.
seu sentit mes aviat dinàstic i dietista i amb els seus equívocs originalitat es mantenir-se en manya, aquella gran virtut de
Un altre die miren de treure
la
incultura
i
en
la
vida
puracatalanistes, exercís l'hegemonia en un poble de tradició denlo- ment instintiva. De seguida que Ealernany de viure al (natal., se- Pentrellat a de la politiee catecrätica i sobre una opinió que evolucionava intensificant el seu
rä el que asfixiarä aquest país. miar del gabinet. Des del corneol'espanyol es torna san 1
nacionalisme?
A nosaltres que eoneixona Es- eament veieu que és la política
vat es destenyeieix i la persorntTots els assaigs 1 tots els esforços per crear una altra litat Ii fuig: queda només una panya-4 erribein a la compa- de la ()arta de ronde d'América,
organització nacional catalana s'esvaïen lamentablement. El eareassa informe i panteista ende—cenes coses no ens po- que eis una cosa conminada a la
den pae venir de nou. Alemanya babalä i fonamenteda en el mifracàs mea gros i mes palès fou el de la...enió Federal Naciona- d'alemany fracassat.
raele. Com que sou generes per
comença el novembre de
lista Republicana. I no és just que ara s'oposi a Acció Catalana
Alemanya en aquests mo- divuit
les
sevns pposicions a país naturalesa, esperen diversos
mento
está,
Passant,
els
eräe
la ideologia de l'antiga Esquerra, quan aquesta, al cap de vint
Espanya les comeneä, fa dies a que descobreixi Alernanya
.an y s d'intents i de lluites, es inexistent com a organització gene- meros de nació lliure. Haureu mes d'un segle, en eereps de la el que ja ha descobert tot el
sentit
a
parlar
nioRes
vegades
ral. Els bornes que volen encara construir sobre aquesta base un
primera constitueld castellana. món. Pa p i) passen dies i ningú
de la gran cultura política d'agran organisme polític catara, han tingut almenys tres lustres
Es colpidora la sernblanea que se n'adona. Esperen un canos: de
quest
país.
No
ha
ereieu.
Aques
•
política, una revolució que es
per realitzar llurs propòsits. No ho han fet. Per que? Perquè La cultura es un
lloc comí] de aquests dos paises tenen frut proposi de salvar el que es puque a Esno han pogut, o no han volgut, o no han sabut fer-ho. Tant-se- quatre idiotes artieles de fons. aquestes oposicione,
.
•
gui i ni una cosa ni l'altra arval. Això que ells no havien fet, ho han efet . avui els creadors
Seme necessitat de dir cap xim pany, an
A l'últim doneu una ullada
d'Acció Catalana, sobre bases una mica diferents en la forma, plena , es podria demostrar que vicio semblat tant. No heu Botat riba.
a l'entorn vostre per convencerperò amb el mateix feas nacionalista, i encara mes accentuat i fina al novembre de 1918, Ale- que la earacteristica del segle vos que sou a Berlín,
i si no fos
mes pur.
manya no arribä a la mejor passat espanyol es l'eseerilitat que la gent parla alemany, us
de les causes per produje afecerial.
Abatas
de
la
civil
del
mort
L'avantatge d'Acció Catalana sobre l'Esquerra és que aquetes? Aquesta és, al meu entre,- ereurieu al barri de Salamanca.
lla ha reeixit i aquesta no. No cal examinar alió que hauria estat Timasen Memanya era una me- dre. la mes profunda caracteL'endernä aneu a ledre un dina
d'escota
elen-tental 111(551 o
pistat reconegut cona a economillor, segons el gust de cadae. Limitem-nos a constatar airó menys montessiorana, Inés a- rística de l'Alemanya d'avut.
que existeix en la realitat. Ningú no ha privat els republicans viat m6s que menys. En aquella mis hi ha canses, a l'Alernanya mista i Ii demaneu detalle de la
nova politice financiera:
nacionalistes de refer l'Esquerra enfonsada set o vuit anys en- época, a l'hora de llevar-se', l'a- d'avui. LAS causes no
—Serie una política enorme,
rera. Durant molt de ternps no els ha disputat ning-t1 el camp lemany ja sabia el que havia de :ven efectes. S ÓTI estèrils.
Un bon ella obriu el diari i
colossal. El mere pnjano. Els
abandonat en molta part per ells mateixos. No es poden queixar fer en tot el dia. La seva única
llegiu
que
tres
noil
moros—hi
in-mostos seran impostos de vepreocupació era sortir a l'hora
que uns altres hagin fet la feina.
qui sosle que eren menys— nial.. L'Estat en el
Es veritat que els hornee d'Acció Catalana tenen la legí- i arnbar a l'hoee Viure al die- ha
i
nata
de
l'ederroten
a
la
flor
primer
mes, doseents bilions.
tima i noble ambició de fer-la gran i poderosa, de convertir-la tan En un país atorf, la gent que xèrcit espanyol, a cent mil sol- L egmbbn
del pressupost es un
en el màxim instrument polític de la llibertat de Catalunya. I, en llevar-se no saben el que fa- dais del país que te diario que fet. La puja del maro será rä- ran, que senels lomas, no tenien
dones, per qué es creen les forces polítiques, si na és amb aquesimportäneia. D'amaestro ma- disten que el son soldat és el pida.
ta finalitat de triomf? Però no és que es vbigui ara assolir • .cap
anillar del nada. Per l'endemä,
I VC'esi que ter-tilo - paciencia 1 no
nera vivien 1 d'aquesta manera pronostiquen
grans coses. No us ve d'una llaulle mis d'un diaquest objectiu en profit propi, per avantatges personals, per feren la guerra. Per que es loaus
-fiu
iblcsu
bono.
L'endernä
no
eilitats financieras o per Ostentacions vanitoses. Es vol fer Lerda? di"ci hi loa cap alernany
putat. el detx.en. 4,44;-Per4114,4,
gran i poderosa Acció Catalana per esrnercar tota la. forca i tot . eme tos ho sàpiga dir. Els ;norte posma res. La vida seguein
tiin, oP dipufat ee
Governen
els
mateixoa
honres,
el poder en benefici de Catalunya. Ha d'ésser la. nostra pàtria la alemanys —loa dit Ratiek—fo- para la rnä iothone coro sem- ximpleries. Tät cansa.34avgr&
réu una observadd, una petita
que tregui el profit de la formació d'aquest instrument d'aetua- ren els pelegrins del no-res.
pre. i hi ha qui para la me "en obserawiö
que us . mossegee la
cid pública.
; Perti afeó Ja ala acabat• Lis- el Mateix lloe i mentre dura el
/lengüe:Pregunten:
Tanmateix, tanino per segur que Acció Catalana no aspira • manya cita donat una ceinstitu, des:lastre"; Que' no es el rentoy
,
=Qtrina
,
s, henar O
- le senyor,
absorbir la totalitat de les restes republicanes. Algunos n'hi i cid äixti es. loa donat a tots eis país de U:inhales? No ho posen
alemanys ei free de p ensar mil pas en dubte o sind treu a l'in- le Cireulacit5 fiduPläria d'Aleha que , per motius diverso, són intltilitzables i fins poc
manya en el dia d'eacui•?
'seto Cornete. Tenir sentit
fern. No ella interromput res,
j ables. Per la nostra banda, tot mantenint l'exposada teoria
—Cent ` biliosos ele marea, us
65 ara una .obligaciú'. Els ale- ni el parar la mir dels uns ni la
sobre les organitzacions polítiques, respectem perfectament el manys son imsponsables deis
diti, onoI seriös, el diputat.
fern
deis
filtres.
Parar deis nostres contraopinants, i ens compiaern a allargar
--(Cent bilions, no? 1 la nava.
seus anee responsables de la
Un altre dia obten cas libre política consisteix en posar imlag a tota aquella que facin acatarnent a l'ideal de la nostra pa- política del seu pals i de la mar
d'hiseeria
de
la
politic
a
franpostas
per un valor doble de la
tria, encara que sostinguin, en materia d'actuació política, tesis
era del seu país. Tenen els sexis cesa d'aquests darrers Moys. Aecirculad() total del país. Era vol
oposades i divergents.
medite, tenen els seus lídere
ribeu. al cepitol .de la bufetada
No seha de fez pressiö daniunt de ningú perquè in gressi o aquet.a caps, reunas, (mole pas- del diputat i periodista Leeve.ton explicar això? En el supost que
tota la paperassa que avui cirdeixi d'ingressar en tal o tal entitat. Coro_ tampoc s'ha de posar ea a tot arreu, formen de fet al general Andrea A la Cambra cula
pe r Alemanya passi a les
entrebancs a l'evolució espontänia del a patriotes cap a la novella l'executiu del pafs. Tja Wheu francesa, en ple radical-socia- calzos de l'Estat en eaneeptefet
perfectament
càrrec,
diputat
llame,
un
de
la
dreta.
organització, en norn de cireurnstäncies locals o de gelosies de der, "que el pable alemany
cnienpostos, cosa absurda., cona
bufeteja sorollosament al gel'amor propi.
l' at'an per recollir els cent bi'un pobie com un altre? I be. Ja novel Andi na', el general de les ho
nono: de mares que no existeius die que us heu fet sons
fit ass i de la • republieanitzacie
ajá. No hi ha tal cosa. A sobre de l'exardit.. Veieu ele seguida leen?
A nladrid, davant de les reúna
IRLANDA
sön
cono
els
el
papel',
anees.
De
és important. Annu alai de
Converses
o- fet peròa això continua essent que el fet
peu ele
els minisseguint el Ilibre i veieu que d'a- tres dirigeixen banc,
un dit de la mä
una escota elemental, raes o quella bufetada n'ha naseut
dedeo
cap
a
la
elirecaiö
del memenys, montessoriana mes aviet França la corre.nt reaccionäria
pg g
r,
mes que menys. No els podeu que ha promogut. en definitiva, lle del periodista. A Berlín its
treure d'arrua El seu únic ideal Pocupacie de la Rular i que; pro- Miren amb una cara malt serioCm saben els nostres leeXIII. E% que, el que!.
es saber al llevar-se el que hau mourà l'arribada de Fach a Ber- sa i fan amb una inclinació saere., De Velera, cap dels repuQuien anem a escriure un e, ore, ens
fer en tot el dia. I prou. lineLYveton moria al cap de poc cerdotal:
Leemos irlandeses:, loa estat do- ce.1 recordar que sovint usem errònia. ran decompendien
—El ministre ho ha ealculat
perfeetament d'una manera misteviosm, però
. Ja
tingut -en el !nomen l que es meas aquesta combinació, i havem d'enja
dirigia a una reunió en vista de cercar en cada cae si és licit d'em- que un pelele aixf pot arribar a dele afectes de la bofetada encaEn el fons, la inclinació szne
lo e eleccions que han de tenir prar-la o si cal reernplaçar-la per el organitzar i !ligar la vida ma- ra se'n parla i se'n parlarä du- cerclotal sie cona l'intent d'an• itiernos
una
simfonia,
terial
com
rar-d.
lama
ternes.
lü avui.
qual. Hi ha un rnitjà reelt cbmode
al llombrigol. I es que
trar que en landre comercial i in
Despreciant un alee de bufe- bar-nos
tots _eón "mauristes".
Heno sap que de 1913 orne, saber si cl que és correcto o erroni duatrial tres 1 tres fan set, perä, tades
que
espanyoles
s'ha
deshe 'Velera fou Fänima d'aqueals tot cl que rcemplaçable per el qual és .ja compendreu Lambí que amb enrotHat no fa naire tols, groJosep Pie
ine edeses que, aixecats contra erroni i ha d'ésser reemp'açat per el
aquestes soles virtuts es inútil teso afeo' quo demostra el que
qual; SOIS és correcte sal el qise que no
•Careen i l'Ulster, havien
agost.
Berlín,
grandesa
polítiaspirar a una
diem, fixena-nos en el que pasea
de conquistar a tot preu la sigui reemplaçable per un el qual
ied ependencia per a Hur país.
Dóee'711 feos dos llibrcs: uquest i el
que dcgice ïtit.A rl et que és correcto,
En 1910, despres del fracits
que permetés d'evitar en IlaCgs
l e temptativa de Casement, De puix que no poden reernplaçar-lo per
EL THANSSIIIIIIJA
trajedas la travessia de les re- Es a ciiiis ias fl amens 8 }Muda
V elera bou condemnat a more cl qual, diem aquest i
qual
gloria de les domes. La mateixa
Pera) la eava pena bou commuta- ahir.
•Aquest !libre, del que ell féu una
di; per trebalts forçats. La vaComuniquen de Rotterdam
La recent travessia del Saha- manca d'aigua no es un dese
torb, per tal cana si les napcrítica severa. Aci el que és erroni, ra pels autos-erugues Citroen,
sitial popular el -fía sortir
quo tres cents nacionalistes de
ageffere.
s
,
recentment
descober
la p resa en 1917, elegint-lo di- puix que pot reemplaçar-se per ed
ha actualitzat la vella qtiestiö
tes pela geòlegs no senn suf i - les Mies Flandes, es reuniren
Cal , dones, reemplaçant el que per ei del ferrocarril -transsabariä.
II UISL d'East Clare.
diunoenge p asad a Hansweert,
, Pecó una mira mas tard la qua!. dir; Aquest llibre del qual cll Amb el darrer raid del Sahara cients. hom abrirla pous arteeam panya que emprengue con- jiu una crítica severa.
hom ha provat la possibilitat de siana i hom utilitzarà •rol's en un navili, en el qual flotava.
El que és correcto quan és la comfer-ne la travessia. D'altra part, vagons-cisternes rernoleals pels el pavelló grao amb el lile() net ra el decret de Lloyd George,
es tenent la conseripcie a /rían- binació d'un cl antecedent I urs que els exemples dele altres ferro- frene de mercaderies. De raes, gro. Reberen a bord una eine
sembla que l'emplen d'una lo,• quantena de llora amics actiel feu detenir una segona relativ; el que és armen i quan és usat carrils desertice construïts: e.ornotora a turbina, ja utilitzavt'eadit. Pegué, pelen, enganyar amb la valor d'un relatiu, co és, com a Transsiberiä, Sud-Afrieä, Sud- da a Suecia, permet d'econo- vistes, establerts a Holanda,
la vi gilancia del Govern toneles equivalent del relatiu compost el qua!. Algeriä, tintes de l'Amèrica del
mitzar aigua. Per be que no anties niembioes del Consell de
P. Fabra
Nord i d'Austràlia, demostren
1 es tra.seladä a América. En detothom esta d'acord sobre les Flandes. Sobre el .navili tingué
s sinbre de 1920, De Velera haqfte les dificultats teeniques de condiciona de l'empresa, bono floc una , manifestacid, en la
r etornat a Irlanda. Durant signat. De Velera refusà enèr- constnuecid i de funcionament erais que no necessita per a ¿a
allneets temes el movlinent re- gicament de Murar al seu país no, eón 'invencibles i que eis es- ser dula a terme lisa tenme melt, qual llora 'aclame Flandes Iliva
Delinee havia Pres una tan vas- a Anglaterra. "El Dail Eireann" forços sdrt amplament guanyats llarg, 'vista la craleor .general re, •manibestaciö d'un caräcter
/8 pr oviene quo Lloyd George acceptis cl Traetat només per per la valoritzaefO ehls paises del relleu: 4 anys per atenyer antibelga prommeiat. Tambo
'o cerero prudent d'entrar en
una malaria de set vots (04 atra-vessats i l'expletaciö de el Níger, 5 anys per anar fine a torra hi llague discursos. Els
con versa amb el seu cabdill. contra 57).
llurs riqueses agrícolas i rnt- al Haz Txadi 7 o 8 anys per ar- holandescee prometeren II u r
D'alesh4es eneä De Velera nerees. Es cada dia mea estesa ribar fins, al Gongo. Sembla que ajut als activistas flamenca.
,l'oposä concedir a Irlanda
Ins tatut deis Dominis.
De - reunint al seu veltant els seu e la creença que la construccid aqueet projeete preeenpa acDesprés de la manifestació,
lera refusà i el s e u reftle Va
feo partidaria, Iluitä formidable- del transsithariä no de una em- tualment el gavera francés
Con firmat pel "Dail Eireann”,, ment i, fina el mes de maig presa quirnerica, donat que hom que a l'hivern vinent abs cinci els proscrits i altres condenonat a a mort per la justicia belr euma el mes d'ago s t, de dgrrer que donà l'ordre a les podria aprofitar-se de les Ili- governadors de _les colònies
if)2 1, .repeut les proposieions aoves tropes dei cessar provisio- e•on santeriors. Zona coneiX-efee franceses d'Arrice (aberree, Al. ga, acompanyaren amb música
germana fine a Eseaut. El
Oevern angles.
rigement el feo, fou una guerra tivament el mitjä d'impedir gene, Tunfssia. Afri ga 0(mi:- llurs
aixecà l'ancora en inig
e gi 6 de desembre de 1121, el civil ininterrompuda. una guerPolestruccf6 de les vies férreos dental f Congo), es - trobri rata a
l'To ieete britänic fou acceptat ra de guerrillas, en la qual han per les arenes que aixequeh,.els Ute indret determinat del Saltarie d'entusiastes aelamacians i de
els rep resentante dels dos- mart heroicament milers de pa- venta i, d'altra part, seria pos- per disentir els iiitn2OSSo8 .de eänties a favor de la , indepeeáatr tite 1 el
i ‚ Miele .de tragar un. recorregut lhirs territoris respeetins.,
déncia de Flandes,
Tractat irlandés fou triotes republicana.

fil
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L'e

Paraueics del patriota tsec
Comte do Bternberg

Ha canviat el Govern a Alepolítica de 2f. Poincaré, alleA
manya, pera1a poidtica germir-, guen que les finenules de &roe
niea lid ha estat p6r aquest fet &emann inverteleen completa-1
essendelment modificada. Entre ment l'ordre deis faelors. "Els
la política de Cieno i la de. Sire- ' tractats interiSacionals—ageria
sernann oto s'hi veu mea dife- Pierre Bernus . al "Jciurnal des
rencia notable. La primera cosa Débals"---ban estat violats per
que ha -taima punt a fer remar- Alemanya, la pól(tida de la qual
car el nou canceller en el seu ha estat inspirada fins avui per
diseurs de presentació al Relean la sola idea de no pasar les relag, és que el seu Govern no ve paracions, i per això no ha dub,
a practicar una politiiia de fe- tat a provocar una crisi monas
blesa. Els procediments de la täria que ha tingut efe.etes que
resistencia passive continuaran han sobrepassat les seves preA
a la coima de la Rhur. Fins al- visions. La liiure i independent
gulas han -viet en les parad l es disposicia cie la Rhur no li
de Stresemann Panund 'd'una elPis éséCr tornada fins que /moaccentunció d'aquesto proc .edi- ra efeetuat els seus pagaments.
Si s'entén de bona fe amb nos-Tanmateix, una bona part de altres, • renunciant a la Huila
la Premsa francesa, ieilme al- que soste, veurà d'altra banda
guns diaris addietes a la polí- prendre a la riostra oca/pació
tica de M. Paincare, han trobat ama forma suau. Hen's aquí ei
que les paraules de Stresemann que ha de comprendre."
sólo, per la forma. mes moderaEs possible que Stresmann
des .del que acostumaven a es- no l'apea estat tan terne en la
ser-ho les de Cono. No'hi ha en qüestio de fons sense la darreen el discurs del nou e,anceller ra nota anglesa, que afirma la
frases injurioses ni mots vio- illegalitat de l'ocuparle de la
lents.
corma de la Rhur. Es fa notar
Mes ‚interessant que aqu'est Tat' fins ara el Govern angles
especie extern del disenrs es el havia combatut l'operació miliseu fono, el qual pot resumir- lar franco-belga per considerar,
se en poques paraules. La salu- la poc präctiea i excessivament;
de del problema de les repara- perillosa. La declarada) el'ille-4
cions segons Stresernann, exi- gal ha posat a-Mr. BaIdsvin en
geix que es parteixi de la base una actitud encara més anide
de limitar les exigències aliades francesa que la de Mr. Lloye
en forma que les eärreg,ues im- George. I es dóna el ces, pre
postules no amenacin l'exist è n- eisament, que els•lloydgeorgis,
cia nacional i económica del tes combaten aquesta :Mes la
Reich. A mes, cal que es torni tesi no,inistarial. S'haurà demos
preniament a Alemanya la Mu- trat que tenia rae tal. Briand
ne disposició del territori de la quan preveia que els possibles
Rhur, que els paisos rhenans es successors Mr. Lloyd George
tigiliss novament garantits pele en la direcció de la política an-,
tractats internacionals, i que gle ga. resultarien encara mes
tots els alemanys de la Rhur i hostils al Govern de París que'
del Rin perseguits siguin alli- el famós ex-primer ministre.
berats o reintegrats a blur país..
Els franceses addictes a la
A. RovIra I Ifirgill

La Política Full de dietari
cm.1.-eRniectit
conferen-cia que =el haviet
donar Ese Crlsrefor de DeusiUtec
restarge de la foz/elan! Nocianalisla
"La Pele", ha estet a-jornada fins el
dijera, día 03 del mes que cene.

LES NEGRORS
D'UN POU NEGRE

La

FESTA PATRIOTICA

.40 Centre Catòlic Popular, emita'

necionalZsto de Sara Vicens dels Boris,
titedrcl lisa, dernel, eliamenge, die ro,
(2 7e2 cinc de la tarda, una Pata catalana
1- Cultura, en la que! s'interpretare el -patridtec vsealeg 'Mesh .° Olaexecetri, veranee" ; !'Esbart
abilantente Isaclenals,
de i els
triada tanda de clames catalanes. El
diputat per la Atanponsunitat. En Manuel Atassó i Lloren& donan) una conferencie eebre el tema "Nacionalisme
incondicional".
En l'enfrentada ¡esta hi lona safata
a profit del feces nacionalista ein prcsonat Ea Joaquim Deklós. L'esttussi.zeme do Sant ViCe11.2 i de les poldacions
vance doun la sensació de qscl la
Peto seil ti o. csdeveniment de graiib,pportantia.

CONTERENC,fel VEN VENTURA GASSOL.
La costfen'otcla que !savia de donar
aviti Ese Ventura Gassol a L'Ave-tí; del
Necio-nana-me Republieci, adherit so Ac•
cid Catalaua, queda ejecutada per al
dissabte de la semana vinent. E r testa
será: "Els coméis Vi'f'S l'Intersiecionaliante" (El 114% erren!. — Els tuertaders d'inermes. — La efiutag eterna).
VISITES A EN DELCLOS
La loventut Naclenansta 'Icarie.,"
decid con% cada diumenge, (mire a fer
una visita a ramic Delchís, o la prest$

model.
Ltoc de reunió: carrer ele Pera IV
(quatre centena).
Així mateix el grup "La Barricada"
efectuar& en el tnateix din. una eisita
se rcmpresonat nacionaliga En Joaquín,
eek1.6s. Ele que stralgnin assistir-hi Temerte; de trabar-se, a dos quarts de nos
del ar.ati, al passcig de Cnicia i Preveme.:
"La Barricada" lambe prepara importante (tetes d'afirmeció nacionalista,
els quals se celebraran a La Garrila
Mees tendí, litalet, Calcita. Carnend,
Molina de Rei, Sitges, Igualada, Borgee Planeas, Lleyda, Atenerme i Palas d'Anglesola,

"NOSTRA PAVI.A" TOSSA
DE MAR.

Ditemenge editen!, a les anafre de
Ice tarda, .se celebrara o ros» de Mar
nn acte d'homenatge a la ¡lengua cataana i d'afirmació nacionalista. Es ergasa:teca per "Yesera Parla".
Ni prendrast part Fee Rabel Cerdona,
E:se Titada Raig i Llop, En pelai Vidar do Llobatira, Ers, Miqseel Santald
En Salvador Alberi,,:'

Teniu una idea del que Es ira pou

negro? Jo confesso que no n'he vist
cap, perb amb les explicacions que tila
seneit, em cree en possessió d'una

idea aproximada. Acontereem-nos amb
aquesta aproximacie; és prudea. Senapro que sentirlo parlar d'un poli tregre
erperimentern un cert malestar corn si
el pou negre a Inés a mis de la negror
material tingués alguna mena de , negror moral. Arribaré a dir que, d'una

manera subconscient, la idea del pote
negre se m'associa arnb la idea d'un
crim esgarrifós d'aquests que *emes
sen possibles a paisos apassionadament

reiinats com França o apassionadament incultes con Múrcia .
El pou negro, és ciar. no té cap
culpa en aquesta suggestió que ja he
començat per dir que és d'ordre caces-

sivarnent subconscient l'ere ens enganyarlem si creiem que és dificil ele
trobar lligades la idea del pou negra
ainb la idee d'un crin.
Precisament roerle sota la impressió
d'una malifeta realitzada per un propietari a base del pou negro que barda
'construit, ase l'objecte que cal no-

posar, dins una seva finca situada als

afores de Barcelona.
Sembla que els pous negres arriberi
a sobreeixir. Per tal d'evitar &meta
contingéncia que ortlinäriantent obliga
a desprendre algun dieser en l'extracció de matéries fecals, el nostre estimat propietari va esbotzar una conducció d'aigua potable que hi haría:

allí ajaren) i va adollar-hi les aigües
del seu peu negre. El prolaiegia, griscíes a aquesta troballa genial, restara
definitivament resolt. El pou uegre ne
sobreeixiria mai iris. D'una manera
sosa i imperceptible aniria vessant en
l'aqiieducte. Ens metres més enllà, la

bona gent del barri aniria bevent l'aigua infecta i arreplagant els tifus amb
merarcilosa facilita:. No ens rieguen
que un propietari aisti memela un re-

cordatori especial.
El governador ha crefut reís oportii

d'infligir-li una modestissima multa de
r;oo pessetes. D'on deduim que. àdhuc
en les circumstancies actuals, surt més
a compte assassinar la gent amb un
pou negre que amb una pistola Star.

Carlea SoldevIla

La sitnació a Eurona
A Alemanya peesistelx Pagl-

tapió obrera, motiu pel qual el
mlnIetre de l'Interior ha dlesolt
el ComItä de Censas obrera de
Berlín.
A Rhenänla empltiora la al.
tuaoló degut a lea exlgänetes
franceses I a les IntImaolone
d'Alemanya.
La nota franosea exnesaeä el
;Va do reparacione.
De Valiera restarà emProane
nat

IndefInIdament.

LA

A

PUBLICITAT

DiS.sabte 18 d ' Upe/. de

FINANC
COT I TZACIONS DEL DIA 1 7
BORSI NIT
BORSI N1ATI
Obra. Ato. Baix Tan. oaaa. Ait Bai. Tanca
Perdí.
13-95• 67'93 67'.0) 7'93 uy!.
63 OS'
nt . . . . 6aa
•
e 6) 67'75
67 71
AlatauereS
f
Fel•
. . . m. .,73
5373
Auternnibus . . ...
94 75
91/75
Platea
4375
45'
46'75 46'
I'. t't. atetrop. , .
170' 172' 170' Itotr..:,

•

•,

•
DIVISES ESTRANGERES
BORSA DE MADRID

DE

D'AGOST
...,..

.....................,,,......

•

1923

za.m.....u.,...ar,...aimer.....

CANVI DE L'OR

MERCAT DE COTONS
51onedes or Altons.
133'
Cotitzacions (12/ 1 7 d'Agost 1923
"
" /sube'.
13853
,
70M-free,
• Un/ 8 .72
.." unses .
13.5'30
Cm'.
.
3050
loiteriors . • ,
71 85 o Me3 Pre- Betrica
,'
,' pelito,.
15.2•213
Espanya.
Amor rtl t zable .4 0/0 er la
" francas.
DIsp.' OCM.
Man d
, Dbre.
Cunee
'a.
Mar7
Mal g
155,
13-.
71 • .21/60 " "o
Amortitzable 5 0/0 '6 30
" Illures.
572 , '0 NEIN YORK
Italia. 3 or
7710 77'65
Exterior 4 0/0
0710
"
" d alla.
re
863 Tanca anterior . .
-5
21 40
Nova
2401
ralr •
2151
£.
'8
Ot
18:12
Bate d'Espauya
584'
Obertura . • . . .
2E16
Portugal.
2E30
23133
• 2382
71110
Baile hisp. de orradl
regon telegrama. .
Suecia
240)
2437
2453
1410
4.1
Brote Esp. Ele Plata
Tronca . . .. • '
Suissa
T
0•51.
328'50
•
SUCRES
BOR0" TARDA .
Tabac s . . .
245'
Argeottna
p
Sumes
ret.
81'.50
..
Olm. 1
FI "
Brasil.
Ir 'l'-.
Nova York
'fama 15 d'agost
iligi•es . ord..
1210r1t.
7.9 1 1011,01 67.9 69,
G r,ria
BORSA 1)E LONDRES
31'55
.590'
Atacan!
Setembre
LIVERPOOL
87150 677 en) 677,
Noruega.
258, 9
339'
Norcls
»asombre.
38 '.
Aren ses. . . .
frnamarea
.
17'93 urn 17'9
.
Argentina
8'1' Cedule a argentIneS 37 3/3
Tanca anterior . .
336
. 5916 A b/ca nta . .
r . C. >terrón. ,
os • I 7 i5 ny 187'25
Ber
ton
0'
Obertura. • . . .
0-9345
N
t'
i
laaordC'
.m,,
.
.
.
.
13''
4091
•
345o
74
1324
Fr
•
30
75
7050
51ontevideo
75i 53 Exterior t
.3. 5letrop. . .
1 1'53
V1,na
Segon telegrama. .
• • /
.2,23
1781
1740
33't3
„.5./o illures. , .
-.4.utárnntbus . .
93'
83.
82875
Xile
Praga
a
.
9E/0 re' 0 Era1113
5335
'l'anca.
13 4,
13118
1325
1508
in
/Malea
456/5
13.000,000
•66'
46'
Berrio
45'25 45'50 Nova York
2.1,65
_• 33625
Copenbague
1,a 'a
GAFES
SIGS
25 / 9
Y okoharrr
New Orleans
Sui
10115
11555
Tanca IG d'agost Tanca anterior .
Nota 'York
BeiF.-.1ca
HOlanda
25'13
23 90
23 '83
10' 31. Obertura. . . . ,
Disponible.
Infla
40631
Segon telegrama. .
8;9'
Setembre
Suecia
171-0
'A
Desembre
'fama.. • • . .
.
Portugal
7.M.
Mara,.
215
•
751
Ma.s•
Noruega
97705
/una/
71,
1111AN:OMUNITAT DE
DEUTES DE L'ESTAT OBLIGACHMS FEN760.. ,DELGAGfOlBS FEHRO••• AIGUA, CAZ: O ELECTR1ACCIONS VARIES
ACC1O1IIS
ACCIONS VAZJES
BORSA DE PARIS
CATALUNYA
CARRiLS
CAHRILS
CITAT
¡Antro. cort.
Anta'.
cort.
COM
AMI%
Cort.
;
Antr.
Coro.
Antr.
Cort
,
Antr.
Cort.
.
.1UIP. Cc
Antr.
Cort.
Banc
d'Eapanya.
.!
•43.
Represan 1014 „ ; /4'
Interior 4 % A ..
7"05 21-71 Villalbes 4%. .
Manresa-Berg,a 4 5,a 6 • •
Incite. Alcobolera . 6.,
7473
C. Fruid Elct. 6%. 92.75
Mterter esp. . 1174'30 171
Banc de VItanova . S:
C. Grl. Tabacs E 14 73,'
'
"
1020 . •.' 74'
74'
"B.
76
76.2 3 C. Gral. Train. 4 56.• 79 0
71'6, 71'7.' Almanses 4%. .
Foment propietat •• j.
C. Mal:. E ict . e 59. 01.2
F.. 2, 103`
15
Exterter 4%.
Sane de Catatunya. 510
.
c. c. Domuclal .. „ 74
"
Ti'i., 71'75 Leg ues 456 . .
"C.
C.
Transa/ad.
/f
.
.:
3>
7,o7,5 76o,9 " " "
5%• 90'20
Ola a
Ms.
5% . 9../62
. 22'73
Rano Espanyol .
588 ' 1 541
Credit
Cr
t Boc
. ;32'
e
C. Trasantica
O. 1O./.,;"
71 '.... 71'70T udela 9 90 . •
”D.
Tiamvles BEG 5 %.; 20,
S. A. Mone gal. . . 48.
93'
DIPUTAC10 DE BARCE-”
535.
Ac. Atacara . .
' e% . • 24P.
n a Nord 1.. hin. 319
\
Damno.
.
.
.w.
FERFIC8CARRILS
1
"
4
%
.'
C.
Gral.
Elct.
ti
5.9.
21'
Ac.
•Andalus0s.
513' l
Canal Urge]] . . . 15'33
”
t. 2.. a
" r .
LONA
7E6".
63,-.3.13 . " St.And. 4 '4, • 1 78' 5
Catalana C. 0 Nav. A i J.6
Ob3.
1.. 283'
TRAA1111ES
La Maquinosta.
"
" G II
61.6 6„.
71' 1 -'
031-5,GACiONG VARiES
Ere. 9.0004100. . 79151
Sarria-Barcal. 650. 102' ,
" 3..
Obs.
"
Espato% industrial. •Lämpara
162'
oo
,.. "
„
6.,
Exterrar
A »13 A13 ..
e 5.000.000. .. 72°,9
67'8,. GT
6225
Fer.
Catalunya
055
.
92'731
u2.-o
„
Z.
.
.
.
lit
Antr.
Cort.
Sarria
Barcefona
.
1,13:
,,
Obs.
Ganares
var.
•.•
5
,
.13
.,
a
iltdro.
de
l'Ebr
io.
.
,,
87'35
67
3
6 oso 63,
;1 8j iraSelautica .. .,o
57.
. las
so.
e 13.000,000 B.' 72
l'eco% cairolans
oren4 Viga, . , 13123
Salat O „ . . .1 ,
Acetona Nort. .
771°
Sucrere (te/ Segre O
"
5%
"C.
Er
' 18.000 000
,
8 i'2 P amplona.
C. TÉ53) `'77 -3
5
1.9'3 62 '23 tdeus-., eAs 1 ELECTRI"
14
767
1
P
°
„D.
87'
87'22 Prioritat .
16' 51
Torras rer. I coros. os!);
Pamplona 14 .
754'33 741
Grat. l'letolla O .
SI T AT
RJUNTAMENT DE BAR",.
"u.
Eül- 8.'
S'agro:1es
13 r g e 71 s v a r • • 6 .‘,''
'873
116,
1u.dnia15:7rBaenr.3g;aa .• ..• 5.16':
31aurit. suco . . . ; ¡jj
35
1...7,
Barcelona 1. . .
810' 71!
,, F .
P . 93'
60-7, 65 O 31. S. Joan.
,t
2355. 111. 5ü l;,r-Ita
T.
Filipinas
4
1/
25
tato
Coi
9
7'.1
5
V
allad
.
31.
Ili
teeM
Astilla
r
a
Ta/Tag.
.
CELONA
A
1
.4,
Asterias1 4 . . i 7z3. 7e
.
C . Pen t nsuar
l 0..
•• 6 6
C. Bar, E. 1505 555
8795- 87'_0 AstUrtes I..
Cor`' Fabra Cose . •
93'50
Olut Girona . • , 28'
sor
B. rz.
79'70
24 . .
p, • 1.8•25
"
Unirse 1903,
739'23 re
"
Sucres 4 59 . .
Amortirzable 4 % A 091
7.6
53'
1907 4 % e7
"
oh.
mandara . . . . 73'
Hotel 11!1-4. . . . 72,
7923
1.
no&
Tabac$ Filip. . I 1.115. a'Obres I Cons. O53'
"
" 13 82'
"
a:atablo. .
3..
"
62,
6323
1000 4 51, LO'
Carbura
mar/3111es
.
12,11
C.
I'vrros.
t
Trane.
13'
1905.
m'A
R111111110.
. . . i 9'10 2
'
r,
La St Reslnera . .
.
"
,•
e,
ag.?.
"
pare
653.
M.
5.
A.
A.
550
4012
559
67.36
154
18
8.150
Canal
clara...
.
.
22'
La
isoncena
A
.
.i
93*
•
£P3'23 W65
1 906 A
10 ‚1 fume.. 3%
1 5019 Z.
„
"
1913 5% .57'25 era; Asland,9 • '•
"
B -i 1 /' 59 80
75'75
" D82'20
08'
• 5%
ti sic n zecoy. . . 59'
e
/906 13
B . .1 93
8 7; 63'65
i 74 15 1
lnldet-alltirgicas O . 174'
a*
" pret. . .
o
,,E vor
1920 6% 26
C 4%
7365 75',2
95'
er,
..
" .
C . .1 93'
8)18,
Nord 2.• serie
„
p. 7353
, 751'
" •
A1OUA GAS I ELECTRI- A
Aleles Esel .t 319 StP33
7-e'r 71'
" 653 . •
5 % A 1645 91.50
e - 11 419
94'2
0
.
.
134
77'75 7T50
S.
A
.
ros
C.
.1
1907 D
e
"
3
.*
"
1 739°S.0
Sucreres O. . . • 331
"
.
4,,f,
3'.3.11
1
"
"
E.
.1
1
/
7
'."
/3
96'2'
93'35
2
s(>
%.
.
•
7::
6'1
76'
15,75
3.
Cl
TUT
1910 D
7,15
„
" 44 "
"
P.
.
.
.O
aa147'
"
"
•
5%
V
55,9
Reg
de
l'Ebre
4%
"
C
96'20
9'3'43
1815
ST23
67'55
e
63'
1912 B
73' ! T7'75
Catalana I) . . . 77.
7411' 11
Mutua Propletarls, air
»,-,
RIMES 1 CARBONS
''
" t .5 53 66'75
G 6 59
F. d'Obres .1 1/252 ,4' O0
" D 96 9
ol 2'
e
1912 E
73°50 77'52
1eydes. . .
13 . . . ie.
Jades. Agrícolas . 171'743'25
"
1.,n .
"
6% 121:3n 102'
5%.
''7 91'90
.
..
Ls•35 .9.9:
.,
1912 P
7215 72• 3
‘"2...
"
91
Asterias 34 .
V pt. 5,
7 O' 74
UnK,
VitIrrera
A.
.
carnentreres.
.
.
.2(rn
"
7E2, 7452 C. (1.-E. o 4 1/2% 74'30
2.. .
C. Col 1 Aut. 5°9 GE
3•
77.51 71'73
„"
1913 B
" F 98'9.
1., p ral° 30 44' 54
Priorat. . .
,83Y59 74
B. . 7.).
/tulleres . . . . 170'
"
a.. .
"
n t 1 /253 75'
74'75 Unid Vidriera 5% 50
1917 A 971 95'35
74* 3
e
1916 B
7773; 77'78
Pamplona Eesp.
0,
Z42'53 74
Barmdor tasa . . . Yi.
Cc/raes 1 Autos A. 83'
31. 1 osndaras O. . 8*
''
E 4 1/253 7175 74'75 Siercens
" B 97•49 0,5°: Fr„ro• 1304 2 Ir.% 56'52 63'25
e
78' 1 i77..
Valencia
lle
..
Merallurg.
Ebro.
.
37'
"
B.
II
P
a•
o
o e 56 .
64.25 841878 2 1/2 56 5815 53'
e
Carie, Ruga A 1/2 ,6•3)
1913 B
" r evo.
77'751 77.75
Alaceat
L'ElectrIcitat -Sub. lj
Indus. ElectrIea.
97•
Con'bons elactric s .
- Dons 659.
Direcres
2
1/413
'
”
17
43
4.2,
92'38
5125
Cons.
Naval
5%.
19/9 B
776.5 ;e
64'
„
Con, I pav. A B C D. 23'
l'orces 5lotrius . .
Monas Bel (Uf . . /55.'
D eua-limia 2 1/ 455 46‘..0
•
Aluno. no/U. G 5%
"
1920 S
77'2.5 77'25
Bons - O % U, 5
" 15 974,
Cacet-ea aceró.
„
E 5.D
.,O •
Carbons ber3-a O . 513'
''
'
Litydes. . . .
t.r. 7/ 3 u5 •5k
1921.
102`
6973
85,
A. 1 Graens A 7 "--• Itli
" F 57'2_
n 0e25
Cdrdobes . .
"
-0.! . 83'
"
Autbronlbus S. A. . 98..53
P
"
in
Energies. 5 /6. .
l'inmuta 1899
.9.30
8850
9
'13
ST
2,
0.
Tres.
C.
1D21
A
19229
102'35
("n'ea
MI
3
ch•
B
7%
1,736/.56
Andalusos 1.•
n . var„ 1310'
91.36 9.,.
o . t,
nispann-Suissa . . 203'
o, , 79,1.. _92.5,, Orenses var.. .
Cunst. ElectrIque,s. en
S. Carbonera e. . '.7.t'
"
"
1913
35'
613. .
II3Y
/2e2a 95'
" • A 1 T 7 55 - /50
0
.L.
,.....P
3.!gileS
1331.1,a,
O.
.
21'
0.7'
a
1907
Loons e% 94'
o 37'51
" " F. o A 70,,3 .6.it`55 Cacarea 5% „ .
5705 Cotas. 1 pvts 919
92'
"
0
1917 3% ç03
" drerldes.
'
3008.13.etorma.
E. de.1 Cinca 5%.
72'50
i gigit P.S' •
',',
Ilx 4 59.
"" an "
1013. •Ird• as
8T
U. E. P. l'un 5 3/ 4 92'
"
233• 1167 S
Badajoz.
.
.
.
.351'
C. 11. A• tieet. A. . •-•-•',
I/. MInera., . .
VAr• • • '12,
33`a5 E. 31.
' 3/' J51
O. 1923 A 1,0'62 1,0'62 Vase Astur
'' d'Ebr
''
'3`,9•
92'
B. le.
Cód. Arfen/. .
26.550 n 7
"
415.1
ioerzilind,eiza,rlars.:
t2
iana
1.4
e
559
G
1
3'
St.
G.
de
Re
cs
6"1,
5
.
PORTS
a e e -9 a 1011°La
C.D.
LB' 1.12'uenn
Floud
6,16ctric
o5. P. E. Mot. 013 75'
83',33
C.
G.
Ca
rbons
059
Pende threelona . erg, 139`
"
- 5' al,
Olot Glrona 4%. . e ‘1.-, 156°
Cases Batanes 0 55 72'73 70'25
- - 111e11118 . ,LICO o
C" 2.1,,"
S. E. C. Elct. 6% 75'
555. . 7T2.3
75'
Mines del Rif 6 55 St
" e santa'. „„ 91'30,
Andatúa 5 5.9‘,. . „ 79'
11. A. Elect, 559.
1 El.;
6 55 83'
‘ '' OU0n-FdtteeL ' 85' 1
1 SuctintiariS 135 . . 05170 E515
"
" 659.
112 75 FM'
T. Eran. Esp. 755 t8'
9
MIENIIMM•16
_
...... ------- _--.
"Ustseep...-.411:CUSentel

COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1
INO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
"amas.
VALORS QUE ES
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Preneu un bany sa7ltratat i obEtlareu
aviat que haveu soiert deis peus

Del que necessiten els vostres
ea i untisptica, l'aigua calenta
petos ds (l'un bany modicamen- saltralada cornbat i cura igualida i ollAgenat amb Paddieiö ment la irritadid, la coïssor i
d'un grapadet de Saltrats 11c,- tres eructes desagradables de la
dell; coneixereu aleshores el
s.r3a
plaer de posseir pe-us sane i
Si s'allarga la immersió s'esperfecto estat oblidareu toven les durícies més grosses,
prompte les tortures ocasiona- els ulls de poll i ;1.1t.reS callosiIngreses de h. goteganyia deis Iza. dos pel raes petit passeig i no tats doloroses, a tal punt quo
cal parlar del ball.
poden arrancar-s -e fimilment
culis del li ord d'Espenya
. Si els vostres peus estan irric,sense estisores ni navaja, ope• Del 2 1 al 31 de juliol proppassat tats i adolorits pel eansanei i la
raciú sempre perillosa. Els Salanuesta Conmanyia porta un augment .pressnle del caleal, banyeu-los trats Role!' curen i mantenen
DOLOS
uns deu minuts a l'aigua els polis en perfecte estar., de
UI 1 ur recaptació de mes 677,40491
saltratada: aquest bany fa desf(irrna que fins p l eakat nou
:vista la mateiam en les esmentades daaparidxer
Iota itaflor i macada- i estret us semblarit tan confortes de l'any x922.
m,
(ola
sensació
de
dolor
i
de
table
rom l'usat..
Del primer de gener al 30 dejuliol
proppLszat porta una total d'au g ment en cremor. Per la seva acció tänila recaptació de 6.000,652'15 pessetes
Els Saltrats naden, sus naturals mo! pares 1 contentrazles, C venen a ,:en
comparada en les mateixes dates de
p7eu nilidie a toles les bo y es farmacics. Han de considerar-se cono falsi-,
l'any 1922.
ficats eis paquets qm. JtO pe,tin una etiqueta and: orla verme-da
tialura dc prerarad ,:r a Espanya, D r. Vigas.
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EROATD LLOTJÄ
Civada P1015, de

Pavea 51212rca, de
Faves Videncia, de. . .
.
48 a 50
L'aves Llobregat, de. . .
.
,15 1/9 Faves Extrm. c Andalusia rayes, Se
a 35 (72 Vares ea rangeres, ile..
33 o 3.1
L'amas' fins disponibles, de
FaVOIN flris 11Q12 ,:, de
Favons Mame, de
Favons estran ger. de. .
Besses Se garra. de.
13esses Andalus/a, noves.
de
Besses estrangeres, de. .
bessea
verdes. . . . .
de.
It kticalota Andalusia.
de
a 71
1Escaloia Enria.
¡Mili estraager, de. .
co o, 65
53
in ordill pala, de
olleros.
do
51 " 65
.
Go2 " 112 1/9 jT Eolls,
. . .•
" 46

Arot gd 1 Navaro a de
Caatella I klaraa da.
Extremadura. de
Anlalusia dur . . . • .
(Preus en pessetes 100 E.s. seuSe 091
damunt vag0 Origen.)

FAR1NES
FOrea, de
roe, local, 10. . .
rorrent
Blanca extra,, o 1a/ tolla, de
blanca corren: astelle, de
Dalia. de. . . . .. . a ...
(Frena en pe:seres Sae de 100 139. ce.
munt carro anulo)

•

Nanlero 3, de
Remero 4, Os.
Terceres, do.
Quanta', Ce.
•
(Prole en pessette SaC de 05 Er. daMant
carro aciul.)

.4 aO.5
00
04
19 172a20
15 1/2 a 19
1/ a IS 1/4

tuenut (Primo), a e. • •
Serene!. de.

10 a 20
IS a 10
17 1/5 a 19

•

Saga. Ce.
(Prez: en rals cplarrera de 70 litres sea.4a Ose datuttiot Carro apl.)

70 1./2.250.3.,q

El

151

E
Es

A.
El
El

N

.01•

3fartiiiitte

Es

_

01
111
211

El

AFIC10111/1713 A LA FOTOGRAFIA
Revelar de plagues 1 pelncules
I tot traban de 5aboratori. Es reles

5 MORES

'CASA CASELLAS

Carear de Santa Anna, 4.
(Prop Rambla)

6

El
II
ES

Turba de coco, de
Farina Ilinosa, Ce..
•
a • • •
(Preus per 100 ka. atura ame aamonta

7 1/2 a S
^ 6 1/2
" 5 1/2
lt " 4 1/2
" O 1/1
7 " 7 1/2

26 a 211
27 "
34 a 30

Carro a( al.)

.....

VAGONS ARRIBATS
115
DO
0
78

a 113
" Si
41 qra.
" 80 1

Eatacie 18. S. A.
4 a de blato 3 de larina: 3 ole favea.
ESTADIO DEI, NORD
17 de 1:51; 4 de Ruina; 1 d'orca.

41211116i.E28.L.22.17:7352111.63.11117.1 ,

eae~r-zere
, „miemeAstereueeeemr,..mci-n

SOLER TORRA
ANQ

ES

111

UEÆIS

VALORS CUPONS GIRS- CANVI

d l De2e Amariizabla

Negociem el me e

5 per 109 venci nent 15 d'agost

lli

El

1.3 «mefflevermmemmee~thremzw,"=~9

El

IAl

El
ti

ES

:C.MPS

1 PLANA

ti
El

SECCIÓ

Eî.

EL

hafil

OCULISTA

Air-aludant del Dr. Lap ertoonne,'do Paria

Traclarnent especial I rilptd del tracoma
( granulaelerls); malallies externas;
,curveo:ció de lora els detectes
0'3112o-21s/uta.
Do 4 00 horas convIngudes
CUGLitULLA, 2, ter.

El

111
61

ilarnbla de Catalunya,
Ty..iefon 4588.A.

B .IRCFLONA

tniunnumniniumirignionannnonqsznzinsmognunnuz

Dr. FERRANDO, HA

Moviment maritim
Vaixells entrats

W-

RAMITA DELS Esnams. 13, i 3ONSUZZES, 1

Pl

El
El

114244,44+11reinsenre-4-94,}44+4,

EL PAGH

I. 50 " Gt
22 " 23

Mondatea

Di

/

llet condensada

3

Ce

Palla 'larguera, Ce
;Pana curta, de.
'Fulla d'a guara, de
Trepadella ae.
(Fraus en pesselea 40 ke. ea.T.Wat carro
aqui.)
Potra remota= de

29 112 u Si) Castella, de.
31altorea, de.
50 a 31
lo ra", de.
lettrangerea. cte.

E.

El

QUALITAT SPPE/WIR

•

155*a 55 11
35 a 35
13 a 33 t.'
35 1/2 " 30
26 a 517
25 a 26

Ahir es podio notar una gran coneurritncia de compradors forans, por bU que la majoria, ntts que a coMprar, vi sitaren aquest Inercia per prendre dudes de la ‘enda de blats, or.dis i altres., gratis eollits a la riostra torra.
que en ConEs de notar que Ine1UPC /11S uns ajornen les compres esperant preus millors, aqui fan el mateix, aixi
junt els uns i els altre.s eontribuleixen st la persistencia de la desanintaciü del nostre mercat.

2.2r2JEGWEIMEISSONAIRReelitliSSIEIUMEr
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Fabricant: J. ALER111. »TARO

•

Negra 'Finaron con, de
Negra Casrelld nora. de
Negra Maratera nova. de
'Negra 1 rota valla, da
Negra EiViasa nava, ce
Mallorca nava.
. .
• •
d.
(Preus en rabo 412 g e. :tenso saa darlatUit
carro auui.I.

Imprsó gebtnEeral:

thaws La, S. en Cla-

Sabio 'LA OCA'

..

De/19011u d'arena

..

Morase Plata noto, de
. ,
g orree Plata vell,
Ordl Extremadura 1 Manxa.
; out
.. .
...
Macla Exirernadura, Co. . , ....
t5tula reta. de. . ..... .

'7".2.3•10•1..1

Telefunä 1230-1231

110 a 119
III " 65
es " 63
63 " 04
•G9 " DO
48 " 49

Cuco/re (tarrnaases), ' Cle. .....
E3catuat, de.
de

Xipre, de.

FARRATGES

Trenca, . . .

917, Sèrie C, mi-

BANCA, CANVI, VALcti3
iiambia del Centre, num.

..

"
.....
.......

n mrals prunera.
mrais segarle. de

[ B00363, de.
Especial, de.. .
Selecto, de.
Natisat, de
Belt-iloch O. de

107 " 102
101 " 102
81 "
" 74
71.) " 7,
68 a SU
105 a 121
36 a 40

GARROFES

27

Arraa

per 100 vano:Micro/ 15 d'agost

de 1923. emissió
totero 70,136.

„ • • • . .
4.1 .1/2 " 3 3 Blanca arrugats altarnates 44/46,
de
39 1/2 a 40 Blanca arrugara Mfarnates 49/50, de
Blanca arrugar, arrarnates 52/54, de
,titanes arrugara airarnares 58/00, de
40 a 11
'Blanca arrugats altar:lates C0/33, Co
Peions„ oe. . . .
.. .
46
i(eiitts,
4 e a 47
".
....
Guitas, Ce. . . .
219 " 40
...
44 a 45
• Prens en nesserea 100 kas. anoto sao de
:15 " 36
Vallat Carro aguo))
ot
e:
50 " 51

• LLEGUMS

Perlon', de. . . • .......

CEREALS

Deute i Classes Passives ha acordat la
reterciú del cupe, del Deute Amortiza-

clgram.
Saue, de. .

(Prele ea pessetes 100 ko. :una san ola maul carro aqUI.)

DESPULLES

momee 'etexao

A la Junta Sindimi del Collegi d'Aguits de Canvi i Borsa i de la Borsa
edicIal de Comer ç li fa saber la de
Madrid que la Direcció General del

Inet a

M

. BLATS

Relució de tupes

ble al

BOR3A DE PARIS

Ifre0
man 3
3 '15
53-.,
7875
OT014
0'0123
'

TRASLLADAT

CONSULTORI DE L'OID GOLA 1 PIAS

•

a la Ramilla dc Catalunya, 6j, pral. -:- Teliton 1214- G.

Vapor espanyol "Víctor de Chavar.
ri", d'Avilés, amb carbó. Amarrat
iuoll de Ponent Nort. Consignatari, Ramiro Delgado Alvarez.
Vapor alemany "Sirius", d'Anvers,
umb crrega general. Amartat moll cid
Barcelona Sud. Consignatari, Bernard i
Companyia.
•
Vapor espanyol "Cullera", de Gandia,

amb carrega genera' i 65 passatgers.
Amarrar moll d/Espanya NE: Consignatari, Companyia Taansmeditcrränia.
Pa i

Iebot espanyol " Júpiter", dc
amb càrrega general.
Vapor espanyol "Escolano'', tic Las
1/abras, amb càrrega general. Amarrat
moll d'Espanya NE. (i,nsignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo Cervera", de
Santander, amb cärrega general i 8
passatgers. Amarrat moll del Rebaix.
Consignatari, Ibarra i GAnpanyia.
Vapor espanyol "Monte Toro", de
anib càrrega general i cj passatgers, Amarrar mol de Muralla. Con-

signatari, Amengual.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivissa,
antlt càrrega general i 21 pasatgers.
Amarrat moll de ks Drassanes. Con-

.1110

signatari, Companyia Transmediterrä•
nia.
Vapor norueg "Le France", de Bil
bao, amb bacallä. Ainarrat moll
Muralla. Consignatari, Enberg.
Pailebot espanyol " joven Paquite.
de Palam6s, amb càrrega general.
Pailebot espanyol "Nuevo Lao-aria*,
de . Andraitx, amb Càrrega general.
IlaIxells despatxats
"Ersilio", en hast, ea)
a Marina, di Carrara.
Valer italià "Balear", en l'ast,
a Algliero.
Pailebot espanyol "Carmen Carter',
anib ciment, cap a Larabr.
Llagut espanyol "as-- l osé", amb
cärrega genera', cap a Valencia.
Pailebot espanycd "Vicente Rublo",
amb cärreg-,a general, cap a Palatnä•
Vaixells ortita
Vapor alemany "Barcelona", amb
carrega general i trinsit cap a Valine4
i nanaburg.
Vapor aspar/yo' "ItUrri Ripa", 025
bozois bulla cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Deva", de trias,t
Veler

cap a Tarragona.

Vapor espanyol "Torrontero",
llast, cap a Port de Bona.
Vapor espanyl "Balear'', arnb
rega general, cap a Eivissa.

LA PUBLICITAT'

D'ESPANYA I DEL MARROC
..•••••

ELS MOROS ES MOSTREN MOLT ACTIUS. ÄBD-EL-KRIM ENVIA EMISSARIS PER RECLUTAR GENT D'ALGERIA. LA PREMSA ESPANYOLA DEL
MARROC COMENTA AMB ANSIETAT LA SITUACIO CRITICA EN QUE ES
TROBA L'ACCIO ESPANYOLA EN AQUELLES TERRES
116 1..n 411 n11.

La jornada minitrial
EL MINISTRE DE FINANCES
El ministre de Finances, després de
facilitar als periodistes una nota oficiosa, ha aegai que s'oposés a aiavorir
els as:balseras 1 ha explicas els Modus
ae la desatadó del delegat de Biseaia,
manifestant que esperava la "valija"
dc Santander amb els decreta signats
pc1 rei.
. •
La nota facilitada pel ministeri de
Finalices, diu alai:
"Cota que CO .'un peraidic de la nit
es comes l'error d'atribuir al simpar
Villanueva decisives actituds en .el relatiu als havers dels subalterns, ara
manifesta injusticia, m'intereaaa fer
constar que el senyor Villanueva, sobre aqueae assumpte expressà la seva
apana i jtidici. primer ceno 'a presa-dista del Consell d'Estat, que reconegué el dret a la ranura. I més tarei
com a ministre de Finances, portant
al Consell de rninistres l'expedient de
la seva ponencia sobre la forma de
pagament; que ja l'assumpte • a examen del GoVern el senyor Villanueva
caposa la seva opinió com a membre del Gabinet, com l'exposaren ele
abres companys, tots, sense excepcid,
inspirar; en el millor desig de trabar,
dintre del mandat terminant de
Hei, la solució més favorable i avantatjosa per al dit personal, cense que
aliaron ni ara el senyor Villantseaa
intentés imposar materia de certa ecos:etnia ni da cap ciasen diferent riel
dels comparare
Igualment Ise de rectiiicar una abra
apreciada, o judici erroni d'un pedadic d'aquesta Cort, en el qual. amb
desconeixement de la. perdona del se Villanueva, es deseaturalitza
lacte que realitza destituint el delegat
de Finances de Biscaia atribuint-le injustament a bastards i rojos mäbils,
a fi d'afavorir una poderosa Societat
bilbaina de navegadas.
Non fea semblant no pot realitzar- I
lo el senyor Villanueva, i ningú cree
el conegui pela així suposar-ho puix el
seu caräcter, el seu temperament i •
manera créseer rebutgen en absolut,
sanblant suposició.
El delegas de Finances de Biscaia
ha estat destiMit del seu 'cartee pel
Cons,ell de ministras, a proposta del
de ' Manees, perquè en un expedient
en el qual. en apellacid. entengue el
Tribunal governatiu de Finances,
saLsecretari presideix i que esta
aagrat per l'interventoel general, direatar general del Contendéis, el diestor general del Tresor, en revocar
a record del delegas aprecia el Tribunal, per unanimitat, com a feo aren,
que a l'expedient apareixia que el dit
(Hagas decreta en terrnini de marcLa-nia Valore:ni contra aquella Sacie-me
donant-se el caz que l'agent caeeutiu encarregat del dit apremi era el
sea fill. cobran:: amb aquesta actuació
illegal la quantitat -de 2o.7po pessetes,
per la qual cosa eltribunal cregué que
era arribat el moment de cridar Valencia del ministre respecte armes: fel insala, realitzat-pel dit delegar, egretuat
per ia circumstancia d'haeer recorregut la Societat davant delegas contra la illegalitat de l'aprend i
armen sostingué l'acord pel qual resotana afavorit ei sen dill, i com
que el ministre crea que qui realitza
tale actea no pot exercir les funcierns
de delegat de Finances i representan:
sea a prodncies, d'aquí ue, aecollint
la iniciativa del tribunal governatiu, la
aertés al Constad de ministres, proposaat la :separada d'aquest delegat.
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DE GOVERNACIO
E; ministre de la Gocen/mala s'esaanyava aval que &aun periadic hagi
mii •t unta subseripele per regalar-II
a aran e:reir de Caries HI, pula Se
a ssat a aqueas homenatge, que s'interut taria anulan:ene
si ha reilitzat la seva eanspanya
a ta el jan ha estat en compliment
eas d,ure.
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DEL, TEEBALL
Una cornissiú ele vociala obrera i
trns de l'Imantas de Previste, ha alaitat aa-ui el ministre del Treball, per
atiranta-4o pel arel alinee Deeret sobre
alioli a les obrares que doain a Ilum.

.La *ella del Marran
ELS MOROS ATAQUEN POSICIONS aletilia.—Utra columna que sortI asad
Tatersit realitzà un reconeixement
reara eap a Aeib,de Midan
Ea tornar caigue del cavan, sofrint
lguuso ferides, el capita de regulare
mayor Sancbez Albornoz.
'lla portas avui un combol a Al:.
.;ir de Azzlas.
Ele Moros arribaren fina a les posiirme de 'nazi AzZa i Benttez, atacante. Foren rebutjats anob foe de fuScii 1 bombee de ml.
Ea els bombardera-a aeris d'aquests
dies ausaren els aviadora a l'enemic
usa intena ele marta i 50 ferita de gent
ue es trabas, a Arsenal. També al zar
etd-Idlixech canearen ..
lea bombea
abroses baixt/ e en el. ramat.
. 1 medí l'anemia hui-sillera la pesie
' n'arel/in, al -sector de Bent-S id;
" ullara mart un sergeret i tres sola de la metralla i diversos .ferits.
. tls aeroplans i la uinde/O rebutls atacats.
1 mati i a la tarda, la comissia de
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l'Es ta t Major Central va estar reunida, estudiante • pl t ne i dades del territori.
Es comenta favorablement el comías>
fet ahir al genes-al Martínez Anido.
Aguest va arrib r fins al suoll anona.
pausan del huid Abd-el-Nader i altres
moros notables.
Ha nana l'insperi or general de Salsitas, Eu Pere Carde.
Prop d'Afma ele aviadora deseobra
tea una concentrada) enemiga ea actitud expectante.

.
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ABD-EL-KRIM RECLUT..-1
ALGERINS

•

.

Melilla.—Alguns espanyols residente a Oran escriuen assegurant
que diversos agente d'Abd-el-Krim
recluten gens per a la sea-a harca
entre els algerina.
Toso ele que arriben al camp coincideixen a afirmar que les cäbiles
enemigues han començat a trametre
liare respectius contingente al zoco
de afTelatza, a cinc quilametres
d'Igueriben i poblat d'Ameranza,
moviment que es relaciona arnb la
junta celebrada .recentment a Axdir
pele representants de les cäbiles.
Safegeix que ele beni-said han
promès ajut als de Beni-urriaguel i
que en tots els zocos es pregona la
guerra.
Es diu que el cap de Beni-Tusin,
anomenat Hach-Haddur-Chitan, Isa
estat mort a instala:tes. d'Abd - elKriin, per suposar-lo inteLlizenciat

amb Espanya.
L'ACTI:ACIO D'EN WEYLER
A MELILLA
Melilla.—A les primeres hores
maní estigué a la Residéncia el tinent coronel Molina i el general
Echagüe conferenciant amb el gallera! Weyler, informant-lo detalladament de tot el que afecta al territori de Melilla.
Estudiareis les dades que obren a
la Comandancia i els plans del territori.
A la tarda tornaren a reunir-se i
continua !'estudi fina a dos quarts
de

nou de la nit.

El general Weyler digué:
—Vine aninn-at dele minore eleeige
procurará satisfer les esperances
d'Espanya.
Alguna comissionats, parlant amb
Hura- andes, dejen:
—No vennins a tall de savia. Qué
podem descobrir nosahres que no
sapigued els que fa tants anys que
san aquí:
Molts creuen que l'informe de la
condesa.") distara molt
.; del que espera el Govern.
"El Telegrama del Riff" diu, oeupant-se de la comissiú de l'Estat Mejor Central, que les mesures que
adopti aquesta comissió consolidarais la situada del front del contacte i allunyaran la ternemaa que intranquil.litza els esperits aquests
tinta temps, desorientant l'opiniai.
El general Weyler, acompanyat
del evo fill i els seus ajudants, ha
visitat pare del Curuga. Després va
rebre una COlniSSió d'indigenes, peacielito per Abd-el- Kader, canviant-se
paraules de salutació.
Densa, acompanyat de la comissiia
de l'Estat Major Central, vishará les
posicions del sector de Tafersit.
L'ARRIBADA DE L'ALT COMISSARI
•

Tetuan,--.A lee nou de la nit
Ita arribat l'Alt Comissari, senyor Silvela, acompanyat del
seu seoretari, senyor Saaveclra,
i la resta del seguid.
En atitornähil es fresnedh
des do Hin Martín a Tetuan,
l'esperaven les autoritats indigenes per donar-li la bonvinguda.
El senyor Silvela ha ajornat
fins a denla. g aludar el Jalifa,
perque arribe molt eansat.
Es !roba queleorn mes alleujat de la seva malaltia el Jalifa,
quo, coro se sap, pateix una melaltia erönira.
El senyor Silvela ha telegrafiat al ministre, de la Guerra donant-li compte de, la aeva arribada a Tetuán.

EL CAPITA AVIADOR PRESOMER
inieiat gestione per al rescat dr l'aviador
senyor Herreiz, pero) es ereti que
no donaran resultat satisfac-'
tori.
L'aparell es traba a Zaula de
Tensatnan, vigilat pele indfgenes.
' Els aviadors an torna', a volar aquesta tarda damunt de
Cap Quilate:st observant que
l'aeroplà da al matriz Roe, i han
tirat eartes dt arab
que es eornuniqui la situació del
capita senyor Herreiz i oferint
als moros un gran premi si Hinra y en el eaptiu aviador.
Els Yola damunt del Cap Quilates no han cessat durant tot
el dia portant ordres, els aviadore, -de destruir l'aparell ert el
moment que els moros intentin
internar-lo.
Sembla que el cap del Miar
próxim al [loe on es .robava l'a1 parell és amis d'ESpanya.

LA PREMSA DE.L MARROC
lart premsa de Melilla arribada a
Madrid amb rara =m'imitas dóna el
senyal d'alarnsa, fent ressaltar la gravetat del ruoments cine pasea l'accia
espanyoas a l'Af rica.
El Popular, de Melilla, en la sena editorial din: "Assistiu a la gestadó dala
non desastre de proporciona incaltadables, i en aquesta aova desgracia quan
s'enfonsi el territori espanyol vindra
la ruina i el deshonor d'Espauya.
Els que vulguin tenir l'honor de darse espanyo s facin examen de consciéncia i poein Izt -vista en Ilur propi hollar.
Abd-ea-Kader ja va advertir-lea i
l'optimisme no ha cessat.
Ara clavadt les posicions espanyoles
no la lira sind tres mil rifenys que facilinent rectiarien davant de l'atac fulminant de les tropes espanyoies, pera
en replegar-se... Aqui no volern consignar l'amargor IJUC mudos/ l'advertirama del kaid de Gue'aya."
El Telegrama del Rif parta quasi
una página sencera ressenyant lacto
que les ion-ces vives de ,Melilla ce ebraren a la Cambra de Comer.
EL COMUNICAT OFICIAL
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Zona. oriental.—Es conserva
extraordinaria agitar-id a tot. el
front.
Contra el que passava abans,
aquests último dies han estat
hostilitzades la mejor laut de
l AS nostres posicions avancis-des.
principalmente lea dependents de
la linia dreta.

El campament general de Tafersit. fou lostilitzat per Penen/ir anit, paseada, sofrint les
/topes espanyoles les següents
ha ixes :
Regiment d'Albuera.— Capità
Manuel Enrique Pozas, ferit
lleu, i soldats llar/son .Sonic i
l'rancese Abrinet. ambdós greus
Soldat
Regiment d'Africa.
Jesús Rodríguez, preit.
També foren hostilitzats pele
mor3s l'avancada de Tizzi-Aza i
Tizzi- Allion, posicions en les
guate els moros reiteraren llur
ateo abans rebutjat. per les tropes espanyoles ami) foc de tuseil i granades de ma.
Des n lo .Sidi Mesant s'observaren impar/anta nuclis que es
coneentraren al poblat de Telazza.
Assenyalat l'objectiu per Partilleria de la posició, un aeriplä
dci,ta cauce una bomba, sense
que fin:, ara se'n eoneixin els
efectes prodifits.
Ahir fou atacada aquesta posició i la posieid d . :signada, Pss ert t, dispersats els harquenys
pel foc de fuselleria i ametralladores.
1.1:s tonen noticies que eri 1alar sofert ahir a Tafisuit resultaren ferits. a Més; a mes dele
conságnate en el comunicat, el
soldat del batalló d'Isabel II Robert Duque i ust altre el nono del
qual es desconeix per ara, per
difieultate en la 'coas/miel/ció
hl-st ier4.
Dee Drius I Quebdana sortiren
e,:dnuines vistes. que efeetuaren
una marxa, tornant sense novetat al camparnOnt.
La columna da Quebdana pogué observar la suarxa del rua rifeny cap
a Aíran. •
Ahir sortiren d'Afrau Tafisuit fiarces de policia, ama fuga' alguna grupa
de moros.
AOuebdaní aterra per haver rebut
un tret iI distaseis d'essancia,'d Bristol número 39, que en el dia d'aval ha
tornat a l'aeradram seemse novetal.
A Uobjecte d'evacttar les bajaes de
Tafisuit es prepara la comunicada teleffinica entre aquesta posicid.
Aqueas mati sortí de Dar Quebdani
una columna formada per una bandera
(lel Terç, el batallé de Toledo, una
bateria de muntanya i servei, dirigintse cap a Falsa, oir s'estaciona el gl.os
la columna, continuant el 'rere fins
Tifisuit, a l'objecte de comunicar da
ubjectius abans senyalats .
E narribar a la meitat del cana a
Ics altares próximas de la =sida') es
vejaren sorpreass per uodrid foc dele
niarus atrincherate, Istremil de sostenir
111/ duriSsim combas en el qual els espatryols tingueren les següents bajarte:
Capita. del Tee: Ernest Carda Solano, greu; tincnt del TereAlfred
Sánchez Berna mort; alferte delineateix Cos Francesa Bonpaires, ferit llena
i tioent (flauginyers leocenci Carda
Rodríguez. mora
De. tropa, 7 moras, 39 ferits i 2 contusos, de la Legid, i In ferits de naipes
peransulars. els noma dele quals es desuele:osen.
La zona Occidental sense novetat.

g
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BOMBARDINO,
Tetuan. — D'ordre del coreandant general de Ceuta sortiren esquadrilles d'aviació per
disoldre diversos nuclis de moros que impedicn cha celebració
d'u n. zoco en una cabila propere al riu Tiguiza, llançant mést
d'un centenar de bombes sobro
les conce,ntracions dii rifanys.
Durant la nit abams Penemig
paguená les posicions i els poblats afectes a Espanya.
Ha estat abandonarla la posició de Tizines,

LA - SORT DEL CAPITA AVIADOR SBNYOR HERRAIZ
Melilla. So sap que el capita
aviador senyor Horraiz da viri,
S'han aetivat les gestiono per
reseatar- t lo, puix se suposa quo
encares no est4 en poder cl'Abdel-Krim, guardent-ilo un' cap
mero que sent simpatice per
Espanya.
Davant d'aquestes no-sos s'han
redoblat els esforços do les a utoritats i deis aviadora 'per tal
quo sigui alliberat l'esmentat
cap tfenginxers.
L'HERALDO" I L'ANUNCIAT
VIATGE DEL MARQUES D'AL7
HUCEMES A BARCELONA
L'"Heraldo" d'aquesta tat s'ocupa
en la seva editorial de l'anunciat
viatge del marqués d'Alhucemes
Barcelona i recollint els comentaras d'alguna periadics catalana crea
que és mea exposat visitar reglaste
agraviades pel menyspreu.
Diu que no sentida discret littteilt de recollir llorera l'encarnada
mas alta del poder civil en una chitat on aquesta no ha fet res, ni en
la col.laboració amb el poder legislativ, per calmar la fonda pertorbacid social i anárquica que durant
tants anys ha intentat acabar anal)
Barcelona.
No es precisament aquesta indiferencia. la més a propasit per guanyar simpatice a Barcelona, turmenlada per tanto danos davant la passivitat del Govern i davant d'errors
evidente del poder públic.

Vsresponseets
REUNIO DE LA COMISSIO
Aquesta tarda es reuneix reigament
la Comissió dc responsabilitats, acuse
comparèixer ningú, dedicant-se a l'eatudi de documents.
NOTA OFICIOSA
La reunió de la .CanliSelai ha termina. ti oree' (marta de =u de la oh-, faeilitant-se la s,glient nota oficiosa
"La Cemiesid de liesponsabilitats
slus reunit apresto tarda, dos (marta
de sie, rebent uous do,utuents del ministeri de la Ouerra i part dels que
s havien deinanat al ministeri
La Cornissie es dedica a l'estudi de lote
aquests documents, el (sisal continuara
les sessions anecesaires."

l

L'EFICACIA DELS 'r1.1.EDALLS DE
LA COMISSIO
Abans de reunir-se ea ua grup de
nombres de la Consissid pertanyeals
les distintes branques conservadores i
Iliberds es parlava de l'eficacid dele
treballa de la (lita Comísala.
Dii •diputst voaservader assegurava
que uo es perilla formular .un
eoneret contra determinada persone i
aleshores un lliberal Ire respost vivament : —Ei que ato es enea.; es que ens.
passere tots una tarda eran la d'abir
traebtut d'un sol ist, del qua] es l'aula
responsable alga que jtt no existaix. Si
la Cousissiin uonereta arrees la presea", vindre del cerner 1 aleabores será
pitjOr.

DOCUMENTS INTERESSANTS
Ha acabat el pedo& informada de
la Comissia (le responsabilitats.
Avui. en sortir del Congrés, cl presaleta de La Comissió, senyor Sagas:a,
1 el diputat socialsta senyor Prieto,
elan (Erial: al lunnicili dé la vidnrt
del coronel Morales, la qual ha pesat
a la disposicia dels visitants ele dacamente de l'aralu del sein usada molt
interessant certantent, per haver figuras
rnolts anys el difunt al cap de l'oficina
(le pulida indígena de la zona de Me•
lilla.
Algunes dades de les que aquests
dies han aparegut en els diario echa
cionacies amb CO
' informes de les pezconuco aue han declarat davant de la
Comissió san] deduc.cions lògiques, pera
que en suelte det.al!s 's'aparten de l'asttenti4Z at de les declaracions.
A es reunions de la Comissió
i d'avisi nomas hi assiti-en onaa roca%
dele vint-i-un cisne la formen.
El senyar Ferran de los Rios liagué
de sortir precipitadament cap a Granada aer haver-se agreujat el seu um: ele i sogre, senyor Hermenegild Giner
(le los Ríos, que fa temps que esta inalata
.
Quan sortien del Congrés els senyors
Besteiro i Prieto forme interrogase pelo
periodistcs respecte les impressions que
tenien de la tasca realitzada per la
Comissió. i anabdas dimanas coincidiren
ess afirmar que els informes orals i ¿date aportats a 'a Comissiaa enrobusteixen i fixens el judici que ella havien
formu'at, davant del Parlanneut en traelar globalment el prob ema del Marroc
tan ale de complicacions i d'errors.

l
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ASSEMBLEA D'EMPLEATS DE
BANCA I BORSA
L'assemblea d'empleats
Banca i Bureo, ha aea tiat. prop
de les tres de /a matinada.
Després de sepulte escaradota, s'acorda, per últim, que
ccl Sindicat no adreeti la dirnissi/3 de la Directiva fine esbrliiar
suficientradit ll'ocorre,gut i depurar les degudes respousabiWats.
A la sonido, ro ha ocorregut
cap ineident.
LA CARRETERA IlE SOLSONA

RIBES
A insta/teles del diputat a
Certs per Berga, sertyor' Pele,
s'ha aprovat Pacabarnent de lee
obres' dele trossos quart i chique de la (3tirretera dti Solsona
a libes per un prossupoSt do
74.661'03 pesantes, de les ,quals
s'ha ordenat que en Sigui/1
Hit/vedes immediatamerit pesSI/tes 25.000 El eenyor Patia té'

•

excellents impressions respecte
remesa de la resta.
Tamhó s'ha ordenat la formad() del projecte d'acaban/8/st
de l'expressada carretera per la
part de Serchs.

aseta local

lic

INTOXICACIONS
El direelor del .Laboratori
Municipal, doctor Chicote, ha
tramäs al ju t ge de prirneya instancia de Palau Tinfoeme refeu
t'u'nt ni resultat dels análisis
dels alitnents recollits al restaurant "'Casa Juati"-; de la Bombilla., on se celebraren . dos hangue.ta el : die : 12 de l'actual, re.sultatit intoxicades .150 perso./tea,
L'aniilisi guinjo del gelat que
consuniiren els assistents als
banquete demostra que el gelat
era fet amb ous, suere i
veliz], .presentant miriotters d'una e laboració descuidada per.
l'existència 'd'Un paait vegetal i
mineral- Segons atinen informe,
tuinflisi bacteriològic ha demostrat fine, existid/ bacillus
diversos perillosos.
Deis experimente fisioRtgies
l'eta en conille d'halles, resulta
que els inoculats moriren de
peritonitis generalitzada.
De l'inferirle en conjunt se'n
desprèn el seg'ieatt'Que les intoxicacions Poren degudes principalmeni a les condicione del
gelat i secunda p iareent a les d u .
la llagosta; referint-se al gelat,
les dados que subministra fexaraen .bacteriològic són termi,
nants. L'enorme quantitat de
gèrmens que contenia, solament
explicable per la descuida-da elaboració i possiblement per estar
preparat sense lt precaueid deguda /Imites hores abasta . d'ésser consumit, fin/ Je causa que
ele consumidors ingerissin una
veritable en-mistó hm/II-lar, en la
qual existren en proporció extraordinaria gärmens tan significats corto el bacante coli en les
condicione de virulencia que ha
dernostrat l'experimentació fi_
• sioli'igica. el bacillus s lactis seropones i el haeillus fluoreeens
pfitridus, en intima as:sor-jactó.
Transcorregut un período
d'inoulmeiú ,d'algunes
dubtablement eseursat per Peno/ano quantitat i virulència
dele s'emite/1s ingerits en cada
gelat (els conills inoculats amb
el pelat moriren al cap de .set
ho y es), es presentaren en els
consumidora d'una manera violenta les caraeleristiques /anall'estacione d'una texico-infeeciti
d'intensitat proporcionada a la
resistenda .individual, i no es
pot . dir a la quantitat ingerida,
PC) tal, con/ es de suposar que,
en petites diferäneies, fos la
mateixa per tots.
Altratnent l'alteració la
Ilagosta. ' no pot negar-so que ha
populi oestaionar tamba intlispo-

Ferina bisbe i mártir;
Sants
' Elena, emperadriu, i Jis lana, mártir.
La Secció permanent d'educada
instrucció de dInssitunt de Cultura i
Biblioteca Popular de :a Dona, diamenge, dia 19 del que som, a dos quarts
de cinc de la tarda " donará una Ilieas
de cuna casolana.

E', millar obs 5 1

Per haver caigut al pou de casa

seva Ancla Serrallo Escursa, de id
anys. que viu al carrer Sant Fruitas,
número 33, baixos, calgué que bi
anesain els bombers a treure-la.
Al Dispensar; .se l'apreciaren contusionas diverses, fractura del peu dret i
capolament general.
—
RESTAURANT ROYAL
• Sale de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'arnerioarta, de
9 a 11.
Diumenge vinent, l'Agrupació Excursionista Júpiter 1-ea:alzara' una excursa:, de banys a Si'g,es, visita/a-se el
Cau Ferrat i l'autacirom en construccita
Sortida de renació 11. S. A. a les
eara del mata
Queden ajoruades fins nieta avis les
visites collectives que l'Agrupació Nacionalista "Els Montserratins" tenia
anunciades a'. Musca de Santa Agosta 1
al Monessir de Sant Pau del Catnp
per als dies 19 i 26 del qtaa eern.

—enea

CORTS CATALANES. 613
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAAWARES decorace6, propetos per eminente art:stes

tal de l'Angel, 11.

.

A una clínica d'aquesta cintat, on .
hada estat dut per fer - li una opera-

cid, ha mor/ N'Anteni Soler i Soler,.

'

ceinandaut de la guardia municipal rir
Velencia.
Aloir foto enterrat al cementiri
Sarria.
L'alcalde, senyor marqués d'Aleta,'
va enviar, 'per encame de l'alcalslye
regidora i guardia' municipal de

lencia (lees corones, a l'enterrameni.
una altra la guardia urbana, .artsb sea.;

tida 1,d'catnria.
Presidren el dol els filia del fines
l'oEcial de 'la pule-tija urbana scu¡or
Merino, figurant en l'acompanyarnent •
dues seccione de-a-marches.

2 Tapioques 1 Purés
FIGUERAS

MLIn31n111111.17MININIZIML,

Per noticies s'ebudes de Caldetes, el
Rvd. P. Escolapi En Félix. Casstaeell,o
va ofegar-se.
Les seves robes formo trobades en- Ice unes roques en aquella pies>. pera
el sea caderer no has-tea sortit en - cara.
Bu

la

sie

doctor F. Carreras,

seva

Al cobrador número acta de la linfa
Badalona-Mongat, Ii fea" robada la:
cartera, que contenta 19 5 pessetes, producte de la recapta del did.
En adonar-se n els dos empleara de

i

tramvies es llançaren en persecució.
del liadregot, el qual en la fingida li
caiguereu río pessetes.
La cartera fou trobada =es hoces
asas tard a la carretera de Lada.loas,

EXERUIllf,InTal.bles
s'AMI
rtleei•it

Para al tratamento
la Diabeteg,

Per a cines de familia
no hi ha com la Casa Cuyäs:
Portal de l'Angel, 11.
Al Centre de ',atarais de Tarragona i la seva provincia, carne Duc -le
la Victaria, 14, pral.. ea posaran sei
escena. diutuenge, dia 19, insta de
Sant Maga pel quadro d'a'unmes
l'esco'a de declamada, el drama en un
;tete "El puñal del godo" i la comedia eis unt acte "Let cena de los carde=les

JOYESVILANOVAUND.6
La policia va detenir en una casa, del
dures- de Sant Ramon el súbdit francas Victoria alarius. el qual apareix
comphcat en el tràfic de donen dealmejas per la Societas de les Nacions.
Ha ingressat a la presta

-

nurls, Rl.
Cura.

ziin. Airado,

neummts,,o, Alee m i a, Obe•oisd,
Emerni, I ronquith., Eedomago,
ri ero., Estreitimiento,
lmorran., etc.
hieZn emm, a Mame: hi,* Pus
Dir p rae. Labor. Ðoirnirn,, Pa, sas
Podre, 1/, Telar. 3216 A.- BarsolOse

tn

.

Ha estat -5 denunciat que durant la.
nit paseada, per dues diferente vegades, alguu criminal va posar • pedres a
la via del ferrocarril eleetric pi- 01).de
Lee Planes.
Grades ab reflectora potente- que
porten ele 1110tOTS, els conductors van
adonar-se del perill, i el van evitar.
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Galeries 'iaye ta n es

fotogràfics
gerantitzats l económica ela •
trabare', a la Casa Cuyas: . Por-

sua

A SEVILLA TA.all3E ATRAQUEN

-*nama•Oill•1011~11~Nrourffie~~~1~,-
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A pare'is

torna de Pestranger, ha repres

El din Lo del que som, a !ea deu
les nit, tingué Iloc l'obertura de l'Ateneu Regional ValonciO, acte que resulté bri laptissim.
Es dona lectura a molts telegrames
d'adhesió dele Ajuntatnents i Centres
Oficials de la regid valenciana, començant seguidament el bala en el que
foren obsequiades esplandidament les
senyoretes.
Feliciten/ a la Junta directiva per
la bona organització, i ele desitgem moltes aprosperitats porqué auguin aconseguir els propósits que tenen en projecte.

ministeri no da cert que e' capita senyor Gansea Iglesias, que alar visita el
ministre de la Guerra, hagi ingressat
presons retVitars com assegura un diart
El capita Gansea Iglésias esta en plena llibertat, i avui marxa cap a la
Corunya ando l'objecte de refer la salut.

r

.

Se isla passat demanda.

El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobi

,

NOTA DEL MINISTERI DE LA
GUERRA
Seens una nota facilitada per agio' est

ELS VEINS D'UN POBLE ES
GIREN A TRETS CONTRA LA
GUARDIA CIVIL
Lean. pobles de Busasayor i
Vare de Vargas litigaven per la pro- pietat dune terrenos. els qUals, després
de maltee iticidancies 1 segons infanta
d'un enginyer. farait concedits a l'Ajals•
tanteas de Busnrayor.
Els velins d'aqueas puble sembraren
en ella ordi i ara, guau estava a pites
d'ésser segat, actaliren grupa d'individus donsici late a Va e de Vargas I
'anoderaren de la colla.
Fou cridada la guardia civil perque
empinas els clrets dele ele Busmayor, i
en arribar c's aidiedies• foren rebata a
rete pelo detentora.
La guili ia ein i rebutjà l'agressió,
ausant la mort a un i ¡minarle sial
res

.-eszatme_ag-.^

1 Xampany Baqulis

gerides i la resistäneia dii eatascó.

l

maseixa escala.

sont als malora del món

shaions els que Ist consurnire.n, soporte les quantitals in-

, PISTOLA AMB MA
Sevilla. — A última hora de la lar da tornava a l'oficina de recapracid
d'arbitris municipals l'empleat Josep
Leal, Arcos, pel carrer de Don Pelara anda la recaptació feta en el ficha de port, quan tres subjectes, decentment t'estila, intentaren atracar-i°
pistola en mil..
L'empleat co resistí. i uC deis atracadora li dona un cop amb la culata
de la plato'a, fent-lo castre a terra.
Kannes dones que presenciaren el
fet cridareu. demanant entalla
Un mecànic d'aviació perseguí els
sstracadora, i un d'aceitaste féu uns dispar sense emiseqüianciett.
En la cesa persa-cada arriba el mecanje fina a /a presa donant alta Acm.
di la guardia exterior i mara/seguí desude a das de e lugitius.
San els del:inmuta Manuel Aganes,
president de 'a Feileracla provincial, i
l'abre, antonimias Roldan, tots dos conegrita sindicalistes de Sevilla.

pe1a las VUNINS

és un aparen fotognafio de la
Casa Cuyas: Portal de l'Angel,
numero 11.

a

l cra auxiliada al Dispensan del carrer de Barbara, Carnee Algeciras Beilter, de 16 m'ya la qual -tenia una rascada de bala a la ara dreta, produIdae
segons va dir, a casa seva, carrer del.
Beat Oriol, per engegat casualment ama pistola automática que li
havia donas a guardar un vei de la"

e

CASA N1CA

et

MOBLES 1 DECORACIO

le

d'agnest important establiment, Per tal
de dona i a eonixer els models d'aquesta casa i a tito! de propsanda,
nasa fi de més, preus excepcionals
DEMA, DIJOUS,
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Lapereanne de Parta

Tractarneut esperad 1 rapas del tracoma
(grantilanOnS); inatalties externas;
correcera de tots els detectes
eptato-vieuale.

De 4 a 6 1 horas convingud es
CLCURULLA, e. tea
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Banque pour l'Etranger et les Colonies
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Sucursal de l3arcelorxä e
Plaça, de C atalunya, 20
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Dissabte 18 d'agost de Mi

LA PUBLICITAT

NATACIO
BUTLLETI DEL O. N. a

D'ESPORTS
tui flibre d'excursiollisme

* La

maladeta"

El Centre Excursionista de Catasempre infatigable en la sera
formosa tasca de divulgada, ha editat
un Ilibret que constitueix un altre axit
afegir als molts q ue ja pot apuntaro.
La
La nora publicada versa sobre "La

Maladeta", arab itineraris per traslladar-se al xalat de la Renclusa per Os-ca, ' per la Vall d'Aran i per Franga i
de les maltea nitres excursions a fer
-des de la Renclusa.
La superba regid pirenenca s'hi traba descrita d'una manera molt sabria,
pena amb una traga i una lavaba que
naiesa l'alt sentit descriptin dels seas
,xessenyadors ensems que Faxtasi que
'hora sent en escampar la vista per
aquella Par atg es, els mes agestos i els
ra:s sumptuosos dels Pireneus i dala;quals tot just comencem aval d'haba
itnar-nos a gaudir-ne les seves maltea
ludieses.
El Ilibret que, com ja hem ella coastitueix un itinerari força complet, ultra nombroses fotografies, conté diversos grafies, que faciliten molt l'obra de
l'excursionista.
2,Zo solament els que aspiren amar
'din a "La ialalaeleia", sima fins eis sha:pies curiosos interesases en saber lea
belleses de la muntanya, han d'adquiaar la nora publicada del Centre, el
: qua", una regada mes, es fa mareliador do la nostra felideacia mes efu•
'adra,

.

NOXA
VETLLADA DE DIJOUS FINAL DE LA COPA MADRID
pij otas, a la nit, tingue lloc als ;lardins da! Pare l'anunciada soirC-e de boza, el alma de la qual era la final de la
Copa Madrid entre els boxadors Zaragoza i Masferrer. La concurrència fan
bastant nombrosa.
El programa anunciat es descabdella
osase alteracions cona segaseis:
Alberich contra Sales feren un combat molt interessant; al primer round
: Alberich plana diversos upercuts, reponen! a un atae del sen adversari, que
esquiva perfectament. Al segon temas
Isi hagut atoe mama deis dos d'atendanta a la cara i al tes, acuse resultat
positiu: Sales vers cl final racial diversos crochets a la cara, molt precisos.
Al tercer la tasca de Sales es redul a
encaixar i blocar diversas cepa precicus del sen adrersari, el qud adquirí
algun avantatge. Al starrer rampa Salas enaaix • diversos cops, palesant malta comb itibilitat, sense poder evitar,
pera, que Albere reellas una sèrie de
crochets i upercuts, que acceutuaren
el seu avantatge. Alberle fou declarat
vencedor, per punta.
A continuada bi hagut el match
Masferrer aZaran,eza, pea- la final de
la Copa Madrid. Masferrer le bell tontean atacis a la cara i al cos per mitja
d'•um P les swiugs; a continuaeir, Zaragoza plagb una aarie a l'estaraac, p1rticularment cf lean, prosseguint deapras
a distancia l'atac a l'esmentat audret.
Ei ha un momean en el qual Ma s ferrer es tapa, vi siblement castigar. Al
segon round Zaragoza inicia un alue
atac a l'estOmac, que el son coutrarl,
bastant refet, blocs . Zaragoza ataca
aleshorea per mitja de directas a la cara i el sou coutraii repon en igull
forma, pero arab unes precisad, acosasguint castigar el seu contrari. Al tercer round Masferrer, a distancia, pl.aa
diversos copa a la cara, precisos; Zaeagoza, que Sovint s'oblida de botar,
ida talaba diversos c'ems u la antra i co
el momean predfs nacans•gue,x
una c'erie a Pastan:1 ga, a la qua! Segucisen di versos crochets i airadas a
Ja cara. Al darrer round Zaragoza,
despras de l'avantatge acenseguit, segneis aphtic. Masferrer, a distilueia,
placa alguns cops precisos, petb sense
eficheit, als quals el sea adversari respon feblement amb contrae a la cara
estbmae. Zaragoza fon declara vencedor, per punto, adjudic n nase-li la
Copa Madrid. Aquesta decida, que nosliras orejean justa, fou protestada
per una bona part de la concurencit,
entnulant-se apas.sion eles cEscussions.
poi contra Moro contendiren a continuada, en 4 rounds de tres minuto.
Moro desplegä de seguid s de comemat
el combat un joc de fintes i esquives
admitable,,sense que, perb, ni al primer
round ni als Regiones bona velaa cristallitzar tauts tanteigs en ataca afeetina. Red, des del saldan round, s'un/atila perfectament a la tactica del seta
centrar:, esgotant-se Cas i'l'aìtre en
un joc que a estones fina esdevingua cande i fou sampre senae eficacia. Al
flarrer round Bel canela una mica el
joc i aeonsegul pistar alguna cops, que
alguered la aletada, per punta. I:
vanfatge aconseguida per Re/ val as dir
que bou malt mansa.
Finduaant Alfa (F.) i Calvo laten un
corubot cona l'ultra; demostraren mi, grata coneixements pugilfsties,
cularment ailts, malgrat el rampa que
fa que boas palea davant d'un .uedfit cona Calan un cancanee mo l e pobre
del noble art.
El públic, coas ja lo habitual en les
vetllades del Pare, va sodic molt satisfet, donant-se cita per dijous, que
tindra lloc 1 revenja aleslras-Albart,
del seu combat do açadrid, denlas dels
següents combato: auras-Oliva, Garrofa-Trias I Cuenca-Meya.
Tambe es va anunciar per ¿t'aparta
una gran estilada al Lima Park per
31 Camplouat d'Espanya del pes gall

,

metro En LInta Vallespin i En-Caries

Potser ende interessant que mal resulta el portaren del C. N. 13. en el
seu número 17 eorresponent al mes de
juliol.
Constitueix un ball record deis primera festivals do l'atada celebrats engata/a a la sera piscina ano, com es recordara, foren contra el Ferencrarosi,
de Budapest.
Tata la tasca cultural i esportiva del
carde cine en raqueta tuestas d'istiu
tal volta mes intensa que' ele altres,
s'observa en la revista.
Finalment, es digna de copiar-se la
patita ambició que els infatigables elements del Club revelen en una noto
que dita ahí:
"Ja nassem del falaguer Tolmera
d'un taller d'assoeiats. Amb un ale de
constancia i d'amor 01 nostre carde,
convencent a aquello deis nostres anales
que tot sentint afecte per la notada,
potser tal volta per un xic d'inca/1a nos
tra aneara no s'han fet socia del Club
de Nataeiú "Barcelona", aviat arribartem - a mil eineenfs. Es precia que
aviat posan tots mana e l'obra per
aconseguir aquesta fita falaguera."
Per la nostra port real vots perqua
rasa ,eigui un fet ben prompte.

Els Espectacies
atHealke2.-~144.444SelareaSeteeteteete4+34>teeert+Detee.

PRINCIPAL PALACE

MAGNIFIC PROGRAMA DE'. VARIETES
posant-se a escena, a les sis en punt, la revista d'istiu
' SKETCH I SKITCHOS
L'lxit del dial
arab els seus ovacionats quadros Fostromanía, Las majas de
Goya, La cocaína, Las mamas, Palace Giris i Foot-ball.
arListes espanyoles i estrangeres
- ENTRADA LEILIRE
Totes les nits, a les deu, SKETCH 1 SKITCH03.—Dema,
mengd, matinee, a les cine de la Larda, SKETCH i SKITCHOS
Próximament:EStrena de dos nous quadros, El torrente maldito i Apachlnette.
'
•

4N5.44-1:eeeeee$44ee4~~-teeeveeeefte+edle.

PUTSCH..

EL JUPITER BAT LA 1.1N10
ESPORTIVA DE SANS PER. O A
Els equips s'aliniaren aiNf
Uniú Esportiva de Saus: Escrich;
Morales II, Balascii; \l'arroga, Peris, Mercadal; Iage, Morales I, Toma Casc-arel, Fata-los, i eI 3 apiter
la matetta forma que el ella anterior.
Els gatas els feren: Guiada 2; Sota
llos, 2, i En Gil, 1.
Tots dos tedies transcorreguereu
sense cap in:hiena_ comportant-se
equipa en la forma mas correcta.
El Sino oposa tarta resistència, presentant un ion molt ben combinat i net,
pera dar int del formidable atoe del Júpiter. l'oren venents.
Arbitra En Perla, er qual estigue
a bona alguna, encerudfasim i imparcial.
Par als dies 17, 1S i 19 jugaratt:
Ateneo Esportiu ele Sant Edita de -Guísala contra U. E. Bisbalenca.
C. D. Europa i U. E. Biabaleaaa
(infantils); C. D. Girona contra Palafrugell la C.
El primer i darrer d'aauests partits
prometen revestir extraordinitria imParraneia. Et/ donarem compre aportau maant.

.

colla de gran exit. Sempre per
I les millors
m
artistas. Dues set1 manes de vacances, grandiosa

- • 1°EATRFS

comèdia (Vinieras, per la simpaOca artista Constante Talmad-

TEATRE - COMIC

EADAIONA-EK'..-1'NSOL

ELS PARTITS DE LA BISBAL
Dels partits anunciats per aquests
dies de fasta majar cal fer eineUt deis
jugats el primer i segon
Dia 15: C. D. Japier contra U. E.
Bisbalenca E. C., aliniant-se. respectivameut, de la forma següent: lbars,
Calvo, 1-tepes; Duo:ibera Canica, Gumbau III; Gil, 0-umbau 1, Sotillos, Ventura, Gimeno.
U. E. Bisbalenea: Roig; Duran, Vila ; Company, Calla, Carteya; Romaguara, Gadea, ISIargarit, Viñas, Mir.
Las Iluito feo analt desigual pui= que
requip local no era complet, guanyant
Cl Júpiter ,per 9 a 1.
Duraut el malear temps feren 2 gols
En Sotillos i En Gumbm; la segona
part bou desastrosa per als bocata ve
quedaren desmoralitzats. a rastrean que
els (lanera 2 gols el Júpiter els fau
vetase el portar contrari; 2 En Guts:hau, 2 En Ventura, 2 Eu Gil i 1 En
Gimeno.
No abatana per part deis loada es
comportaren molt voluntariosos En
Reig„ Mir, Durant, Caldea, Viñas 1 Ca":
les.
Aquest resultat no era d'esperar.
Dia 16:

ge; Sense nom, importantissim
film dramatia de grau argument, per la bella artista Juno
(.iaprice, q ue tan gran extt obte;
Desiklusió, grandiosa eoraldia
tiran-lidie:a per la tan desitjada
artista Ennit Bennet, programa
&aoja; Un fill model, cómica de
gran br( a ma; La moda a París,
grans varietats Ajuria.—Dema,

Gran companyia Entra de sarsueia,
opereta 1 revistes, dirigida pel
— primer actor Enric Beet —
Anua aissable, tarda, a d05 (n'alas
de datas, grao matinee popalar anal)
les aplaudirles sarsueles La niña do
IOS besos; Tres eran tres O padrea
que tenida hijas, 1 La alegría de la
huerta, pel notable tenor ViCe/13
reloj;
Blanquea de primera chtsse, e. pta.:
I- ele serosa, 1'50; tranques les alares localltals
Nit, a dos quanta ale aleta: I. La
bellaca
sarnuels val tan tete
a
TR ES ERAR,TS
MT

estrena de la gran cinta

Les de Caín. —Dilluns, tot es-

o

PADRES QUE TENESS HIJAS
del notable barlIon
LIS2C, calas
LA RUBIA Da!. FAR-WEST

•

e III. Esta creitent de la revista en
un acre, sis quadra: i apoteost,
BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER FORA i PER MISS
• Magnilart presentsceS. Set decoracimas nones deis reputats
grars Castells i Fernández, Brunet
1 Pons, Batata i Amigó, Rabel Goa.ola I Josep Robert. nhors cos de
Lall. Non:broca comparseria
e
elaaaiarevaaaeolaeraraertaleolaeoN

e

'

al'eataaa'aaaeadaa/aearanaaaetaleaalaeale

TEATRE GOYA
Avui, dissabte, tarda, a
les cinc 11111, a les den,

1?
>

4.4444444,44-eete4e2441+04.444.
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Orandiós osdeveniment
Mentifico - clnematogräfic :
Segon dia dels cinc Miles en *
club es projectaran le g alle- 2
Pees i emocionarais pellicu- 4,
(completes) en Sis
parts, titulados.

les

011:Eilill,';

1

2

ii11111713.

(21 casos clínica en un sol
programa)

g per

IMPORTANTISSIM.
Es prohibeix terwinantmen1 l'entrada als menor,:
de 18 an)s. Es prega a les
persones -de caracter impres
sionable que s'abstinguin
d'assistir a les sessions.
p.

Telinporada
pular d'ópera
Avui, dissabte
18 ä les 10. Li;
grandiosa ópera de Verdi. Aida,
debutant Carme, Guitari, Elda
loses, Miguel Ortelli, Joan
Valls, Franco Flonti, Josep Fernandez, Marius Serretl; chors,
banda, ball, sastreria, ,decorat,
atre.e, arineria, etc. Nou director
rnestre Wehils. Preus ' económies (els mateixos de la sarsuela).—Demit, tarda, Aida; nit,
debutant nous artistes. Vegeu cartells.
tI

i

Diana-Argentina
Exceisior

Denla te la tarda!'

A dos quarts de sis en punt
...4.7721ZirlESI=WriM~reCtrantelaCaliárnallanalaLMMIZ

Gran partit internacional de futbol
laumenee, <lis iii d'agost,
EESTA MAJOR DE GRACIA
ALESSANDRIA F. C.
(farnOS equip del nord
CONTRA
CLUB DEPORTIU EUROPA

Ctsteluilya 1 Illiallsta del
ramplonat

(Campo', (te

Camp del C. D. Europa
A tres querer do clno do la tarda
ENTRADA GENERAL: DUES PTS.
TRIBUNA POPULAR: CE FRANC

Unica casa per a
Cal itutt bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13

,11.62111,421MILFTME:IMM•GeMOSIMM1351..e=

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas semmalra) s cansancio mentol, perdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las majares y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que statt, so curan pronto y
radicalmente con las

<144-144e-e-seeeeee-erieti+e-tehi
"-tl-eee...e640414-1+6444+1.0~it•-e-ll

Restaurant Elèctric

Grageas potenciales del Dr. Scivré

LES PLANES
Totes les nits sopars americans
JAll - BAND
Coberts a 10 ptas., i carta
Trens cada 20 minuts.
fins a 11,10.

Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
ans), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar e; Organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, S ptas. fraseo: Sega13, Rambla de las
Flores. 14, Farmacia Celan, Princ.., 7 y trineirales

.LA RABASSADA Z
;-.
t
-* Hotel -- Restaurant -- Atracolons
400 /aceres altitud. Programa encisarlor. Temperatura dellciOsa.
i
>,, itobitactons Gran confort per a fat. mIlies. Sessel permanent cBauteears
des de la plaga de Lesseps aJ osepetS), del migella per amunt. Talaron 590 0 O.

farmacias de

FALTA aprenent de 14 ailys, que sleul
catalä. liad 'Corts Catalanes, r05, desde manteleria.

•
TURO
PARK

carizzomicriaviet

vel x

A TIANA j,
a la car-

Gran Hotel. Servei
ta. Coberts a 7'ED pessetos,
Carrer de la Plaea, 34.

La llum del dia
- a la

má

HOTEL RABASSALET
Poesie 12 pessetea
Ilabltaelons per a teninorades
MANANTIAL PROPI

42•CISIMIMIMF

--DIVERSOS---

EitrañaePortegol y Amer!ras.

.4.3~17

94,44,24414444"

DINER
a Pacte sobre autos, amarles a altres
Itand)/a de bes
Flors. 94. vrtliter-

mor caderles. fiad,

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

PARC DE MODA
Deliciosos jardins
Grans atracciona
Totes les Mas
CONCERT PER LA BANDA
DE CAÇADORS DE PLASENCIA
Catb-restsurant abs primer Drene

se-e-x,,e.free?7>04<.Kre.a.04»,›C•11ea

PARC

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

ESPORTS
I ATRACCIONS
Concert per la 13anda
de Vergara
A les stolze,

Avui. dissabte, El nové manament, EI »toril dels cow-boys,
L'aviador emmascarat, 3 episodi; El MI del pirata, E i 9 opisodis; Dones frívolos.

ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Tal/ion 13 78 A.
fflemeziccamtarz

iiE
del Dr. ()anuo Barrabas Pla Limpiarla,
núm. C. 1Ar 'teatro l'usanza/ t
Fan). — Ven" impotencia, E111115,
kayac/tale tractaments per el Mirament rapad de les malalties Secretee:
lVlairiu pell buleto próstata- Cereal/las: de 9 a 12 1 de 3 a 8 acote).
mace per a emplea/a 1 obrer .S. Placa
del SL1, e.
VI DE TIARA, a 0'00 pta, litre, ri nsat a
domicilia colilla prOpla. J. A. Jordana.
Tiana.

Senyora

rentl les seres
mitges de teeda
amb

EL BOLID
Huragt

FSPORTS

Cheap Soap

Darreres exbibielons

°-W2-a2-eaeeeereeeae444~:a-ireaee'e

(producto patentas)
Obtindra el doblo do durada I conaervarà el eso color nelmitiu

PISTA DE GEL

FUTBOL

ES

ven a totes les droguorles, a

O'40 ptas. pastilla
Suspbs el patinatge
tilas ales per tal
dantrocluir malores 1
reformes per al proper setembre

Diumenge, dia 19

per

F. C. Martineno
contra

Unió Esportiva de Satis

esalt3r.111

p

pintat0. l.a casa mes matos
out d'Espanya. Especialltat en tanta
-os reli g iosos Exposicht permanent
cilindras a IMP . enastas Meo g ral;les etc.
No
FahrIcació de Mares 1 inutlhirea.
campen Een5e visitar aquesta casa
F. Nontfalcuu Botera, 1 (final PortaTa iamos

feerissa).

„

Camp de !a Unió, a les cinc

Grans fastas esportives per als
dies 19 i 20. Dia 10. Extraordinari partit de futbol entre .els
famosos prinicrs equips del
_

3

DR. BOADA

Vies ur/naries, pian, Ralgs X,

Diatermia. Rambla de Catalunya, 31, 1.er, 2... De 2 a 5 i de 7 a 8.—Clinica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.
0.101...12Me..09Mele=1n1.....tewmaMem•

Es la reina de les

aigües

de

taula

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

Poittindreu amb una lämpay a i pila elactrica de la marca
LOT, disposant, en tot lloc i
a qualsevol moment, d'intensa huno,
Ind:spensable en les excursions i viatges; en la Har; en
Id fabrica; per buscar queleom en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el malett ido viatge, resoltant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que al camp.
SOLAMENT (SON AUTENTIQUES - LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQEES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les cases
següents: Suprema, Pelayo,
56; Lorès, Codina Roig,
Trafalgar, 3; E. Schilling,
Forran, 23; Beristain i C.',
Ferran, 1; Laplana i C.., Ferran, 15; Vicens Ferrer, plaça
Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal, 9 ,

‘44+41441444-,14-11~4+1441

•

cre,

materia/ compost exclusivament amb nmiant i ciment

Saló Catalunya

,

yt El local mes fresa de Barcelona.
Sa Asrut, dassabte, dues estrenes: L'&sima de Sura-San (Paramount),
l
a per Ideale Payakawa; Lloi d'harem- a
.
(Programa ajarla), per Elsle
r e usOn, 1 Vesit ale molla broma:
e Fe
Paredla d'Ela tres mosqueara, per
t'e(a Mu y Lindar. Dense, nit, castimna lasramount: La cabanado l'onclo Tom,
par Marea:lila Clavh .

PER

A co BERTE:3

PER A REVf.:3TIMENTS
TUERI

Der

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roig.
( Xapes ondulades Canaleta de 120 x75, 185 x 114 i 250 x 114 cm.
Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 140 i 120 x 250 urdía-letras.

ä baixades hi gua, de diferente diantr e s

DIPOSITS per a ai g ua, ; iferenta eab u des

e

,,,i,e-Aeeeee-3.144-0-0+1,e+0-'44.4*Pe

Cinema Princesa

Aquest local 'disposa d'una
emperatura agradable per , la
sa y a gran renovació d'aire.
Avui, dissabte, programa os-

Jovna desit g en casa de fanal/la pc
a L.
PUBLIC1TAT, ntlnl, 1001.

Hotel Restaurant Versallioe
•
t
Obert des ele les cale
de/ matt a miaja ntt
sarro% de cohen I a la carta
Cebarte de 750 pta. endavant
Ilabltacions per a temporadas a
preus econürnies
Algua de; Mas Guisaban
Cami oveclai ver a sektombni
Telefon 7 I/
Propietaria Joan C6 (de l'aneto
VERSAILLES)

4

ESPORT CLUB MOLLET

N

111

a2¢1.1.CR•711812.171MOMMEMENSIEIRCISMEMIENGILTIMORINI

ge moraveitós.

1.PZiKeidbeedafeCUMNIMAraus•MSICW27.1.5refflellASIS
tot estar. Case asan. Eserlure

315

Avui, dissalile,

Gran via Layetana
Tellfon 1371 A.

DOS

(Abans carrer D,orrnitorl Sant Franco»).

6/1

oesee-÷km+24-1x~eceei.e4
LES PLANES

Avul, dls.sable, tarda 1 nit, CINC
EXIT , La formosa comedia Els
t. hornea nous; les pellIcules
ques L'enarnorat de la ami g ara 1 Un
viatge meravelids; la divertida ChiquilIn, per lacte Coogan, company /f
? d'En Charlot; VIII 1 IX episodis del l21:'
colossal falm El fall del pirata
dlumenge, sessid Matinal
d'unza a una
Col

tarda
c-etreeeeeleetes

a

L'aviador emmascarat, El vuitè
no mentir, Hornee - nous, A mal
pagador brin cobrador, Un viat-

SEGELLS DE GOMA

Gra ves de toles clames en-molidas 1 fustes. Radtpesa en els ene:arrees. Curts Catalanes, 141 teatro Unida 1 Llanta).

RESTAURANTS

resta 'Major d'Istiu

C1NEMh S

r 159

Carrer ANSELM CLAVe, 9 (Final di 193 itaeiß)

raseamgamem.mr.a.

De)

T.

VENDES AL DETALLI

dalles

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohérnia

- -

i

i

Disputant-se onza N'aluo$es ute-

eteeeer.-~s~44-04444-044-4.

e

MI II II

Ftes. paren
Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb sola de goma, des de 250 peesetes pared.

Esport Club Mollet

eminències inldiques

alemanyes i aastriaques

Preus: Preferincia, 150;
general, 0'70

GIME ?AUN DE ÜTEDL

dalles.
Gamo -del F. C. Badalona

Aval!, dissabte: El 1111 del ',trata,
VI/1 /X eplsodis; Chiquilfn, per Jan- gula (oogazi; tooloretea; El orlm
d'En ClamiI; Sandall, home torrablo. Denla, mumenge, sessió mati$ miel d'II a 1. Niti El 1111 del pirata,
x 1 NI; Absoluol6

4 , 50

F. B. Club Portbou

elefee+9441.244".114.
4?

7
tvi

22 I! 11 IC me II

higiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 81
calf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

TOUS, GARCIA, CALVET, `ANTRO i altres. El partit es com e n ç ar à a les quatre de la tarda
Dia 20, interessant partit pel

elee34444+14-94444eteeefeM

s

MI

Atlétie de Sabadell
es disputaran la copa de l'auto
del Taup. Durant la mitja part
es faran algunos provee atlètiques pels famosos arietes

2944441-->taeal~fetkieefeele„-aa

Monumental Pedró
Walkyria

/11 n;

Em

contra

trenes.

II. Debut

jis

/ZM•26e«11.(•.........6aempi•NZ•ager..,

F. C. Badalona - R. C.
Espanyol
que es. disputaran la copa
"Bomba Bloc" i onza me-

a

Avui, dissabte, en inaLinfto extraordinaria, a les cinc tarda

,

lari ha grau entusiasme pal partit
que ha ele jugar-se dama, a la tarda,
a la reina ciutat entre el primer equip
local i el It. C. D. Espanyol, que
anuncio presentar-se complot i amb el
portar del seta primer equip.
Tentad en compte que en una oensió
anterior els dos equipo van quedar un
a seto a favor deis badalonins, a .1a
grial cosa aso as difícil dendevinar
que no volen tornar a conformar-s'hi
els de l'Espan301, hom creu que sera
un gran partit, digne de la brillant temporada que han organitzat els infatigables badalonins.

Plafat101TCllre,ibal

Eli1P.RESA: DIÁRTI AYNETO

F. C. -Barcelona -

Uralita,
Oficines centrals :

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVIA e LLA, LLEYDA, S ALAMANCA, BILBAO
Plaça A. 1.(418Z, 15, Telefons 1644

A i 848 A

BARCELONA

