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" HE- P' HOSPir,ALS QUE NO
N
Ti`N.E14 NI AIGUA'4, QUE HAN e
OE PROVEIRSE TAL COM PODEN D'AODEST, IMPORTANT
ELEMENT:"

PER% ll UBSCIIINIÓ
EDICIO DIARIA

2 Barcelona - . „ . .

Catalunya lEspanya -750"
América Manta .S'50
gi /Otras- parsos. . . 05
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L'ASSEMBLEA

Els catalans d'avui, en llur fervent desig
carn de realitat les aspiracions de la llibertat pàtria, veuen
en la Mancomunitat de Catalunya el començament de les futures institucions polítiques de la nació. Per això l'organisme
.creat fa nou anys té l'amor de tots els bons patriotes. La immaterialitat de l'ideal permet que entri dins el petit vas de la
Mancomunitat. Aquest vas és petit, però és nostre.
. • Ara està reunida, en l'antiga Sala de Braços- del Principat
de Catalunya, l'Assemblea ordinària de la Mancomunitat. I l'aten_ció dels patriotes va cap als debats i les deliberacions dels
reunits. Aquesta vegada l'ordre del dia té un punt culminant:
l'elecció del nou Consell permanent. I al voltant del tema s'han
descabdellat aquests dies les converses ¿- 'n el Palau de la Generalitat.
.
.
Ahir a la tarda es féu l'elecció presidencial. Fou reelegit
En Josep Puig i Cadafalch. per 71 vots contra 14. Per aquells
que coneguin la composició de l'Assemblea, la seva diversificació en grups, les dites 'cifres demostren que la reelecció d'En
Puig i Cadafalch té un sentit predominantment patriòtic. L'han
votat, ultra els diputats de la Lliga i llurs aliats, els republicans nacionalistes i ele d'Acció Catalana. Els vots en blanc corresponedsegurament als radicals, a la Unió Monärquica Nacional i a algun que altre diputats solt.
Per part deis diputats republicans nacionalistes i d'Acció
Catalana, els vote donats a En Puig i Cadafalch representen
un noble exemple de desinterés politie, tina lliçó acti v a de catalänitat. Els uns i els altres no han volgut veure en el president
del Consell de la Mancomtmitat el representant de la Lliga Regionalista i de la coalició que fins fa poc ha constituït la majoria de l'Assemblea. Hi han vist- només la representació
Catalunya, la supretaa magistratura -de la nostra pàtria en el
moment actual. Si ens és plaent 01 parlar del "President de
Catalunya", just és que l'aportació dels voto pertanyents a aitres grups Contribueixi a posar aquesta agrégia presidencia- per
damunt deis grane i les fraccions, fins a l'alçada del pur nacio
nalisme.
Més .complex i més dificil és el problema del Consell permanent, que avui haurà d'ésser novament elegit. Segons les
nostres »oficies, les gestione . prèvies han deixat, a última hora,
la troce fortament embullada, i caldran les xifres decisivos de
la votació per desembullar-la. Les qüestions personals, polítiques i locals han vingut a complicar un problema ja n- lelicat per
si mateix. Al nostre entendre, l practica estä dernostrant que
la manera d'elecció del Consell. amb llore de rnajoria i Roes
de minoria, té inconveniente seriosos. 1 creiem que caldria modificar l'Estatut en aquest punt, corn s'ha modificat en altres...,
acceptant el principi general que els organismes executius, com
és el Consell de la Mancomunitat, han de pertänyer totalment a
la - meroria , sigui aquesta homogénia. sigui de coalició.
En les actuals circumstàncies, seria lògic que es formés
-una maioria nova de bese nacionalista. Això exigiria que els
regionalistes prescindissin de la .companyia dels caries, morninalment autonomistes.---E1 nacionalisme incondicionat, que gósté.
legítima ambició d'exercir el Govern de Catalunya, no anirà,
ni a•ra ni mai, a cap pacte ni a cap coalició que no tingui -per
agintinant el sincer sentiment nacional català.
de convertir en

PER .^LGUNA COSA CAL

.COMENÇAR
Sr. Canorns.— Ahir . sontenteU que aquests
jovencells de la camisa blanca,
cl pantaion . blanc i• la pipa, no
imiten un dels meus costums
predilectes, sitió que estrafan un
model ianqui.
Sr. Duran.—Exacte.
Sr. Canons.—Doncs jo us vull dir que
aquests jovenc-ells són uns ianquis de pa sucat amb oil. No
n'hi ha prou amb vestir-se corn
un ianqui per , ésser uniatiqui;
Ana-I
•
Sr. Duran.—Però, qui us egrefeny?
thc limitat simplement a establir que la indumentaria d'a• quests minyons no us deu res
vós, sinó a . les Modes ultramarines. No he dit pas que per
aquest sol fet tinguessin la mateixa ànima que Douglas Fairbanks. que Woodrow Wilson o
que John Rockefeller.
Sr. Canons.—Aleshores„ quet tanta
mandanga?
Sr. Duran—Mandanga? Esteu segur
que us escau d'emprar aquest
mot?
Sr. Canons.—Vull expressar que si
aquests nois no saben fer altea
cosa que copiar guatee detallen
ele la indumentaria dels grans
nobles del món, ja es poden desar.
Sr. Duran.—Trobo que argumenten
amb massa vehemencia. Desplacen el problema. La mentalitat,
moralitat i sentimentalitat
quena nois caldrà esbrinar-la
poc a por. mitjançant lisa cnquesta Jo, Den meo,
no hc fet sinó aplaudir llur presentació d'una escaient simplivital. Res mes!
Sr. Canons.-e-Be. he. per?) ;ginesta esgient slmnlicitat—com vós dieu
.L-amaga una veritable nnintanya
de Vanitat, de petulancia, de
furns..,
Sr. Duran.—No generalitzeu. Sota les
, camises blanques poden amagarSe tots els vicis i totes les virtutscom iota les camises de
color o eom-sota les Camines negres—i sine ein perdonin els fei- xists. Tcniu uni exemple, cönvincent. Avui dia, totes les do-

nes' dels Paseos <las civilitzats
vesteixen els. mndels de 'París-,
voleu-sdir que, per .aquest sol fet
' les dones Atan encornanat res-

perit parisenc? No us feu. illusions. N'hi ha. sense dubto, que
nodreixen asistenta aspiract,i. pere', la mal...urja. lt mmensa majoria de doVes turques. espanyo
les, colombianes. finlandeses. italianes. etc.. accepten la llunvana
dictadura de la Rue de la Palie
i del Boulevard Ffaussman sense saber on callen aquests careces ni sospitar que un determinat vestit pugui correspondre a
una determinada psicologia. Si
'entre aquests joves n'hi ha algun que aspira a una ianquitnació integral. no ros precipitem
a blasmar-lo. Models pitjors podia triar!
Sr. Canons.—Comencar pel vestit. que
és la cosa més fácil, no * té • cap
grAcia. Que assimilin els metodes de trleball o l'empenta financiera : això, això!
Sr. Duran.—No siguen temerati, amic
StICII. Totes /es assimilacions han
començat sembré per: les coses
fácil. La civilització, auan agafa un salvatge. comenca per donar-li un tel-ti deSlIttit i un capell fort. Despees. si pat. a través del tern. mira d'eneontartarli alguns sentiments honorables
i, a través del cape) l fort, alucines idees elevarles... Peró generalmcnt no poi. Es per això que
per aquests móns de - Deglopem
amb tants de brètols amh ter
i ami tants d'imbècils amb capell fort.

Carles Soldevila
UN MENUT QUE GUANYA MES
QUE EL PRESIDENT DELS
ESTATS UNITS

?Cosa York, 28. — Els pares
del non Peggy, actor einemalogrefic, de. tres anys i mig, molt
popular, han signat un cont raete per tres anys, segons el qual
el ...
pera artista guatiyare. un
alise

oents ablars cada any i

una indemnitzaeid de mig
per a guau acabi el contraete.
El president de la Roptibliea
cobra 300.000 .(alars cada qua I re aovo. crim -a - sou. de president.--LRadio.
L'INDEPENDIENTISME Vintiou
I gindres, 28. — Segnns una

pubLicasla pel Go-

Veril de l'India, durant-l'any

paSsat moriren asSasentats pele
insurreeles'hindús, cinc mil anglesos.—Radio.
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La Política
—

CONFERENCIA,A."PATRIA
.
LLIURE"
Dctstà dijous, •a les deu de la nit,
En Doreetteç Pdllcrola donara sota
conferheia a l'Aterren Nacionalista
"Patria Lijare" • (Casanova, entre
Censen de Cent i Aragó). desenrotflan! cl lema lar cansa Ce Catalitnya:
la drccara.dc.
'ELS PATRIOTES DE MANLLEU
A Maulleu el jovent Patriota de la
escampadissa
localitat ha fet rota
de falles amplament ercuadcs amb
(Madera
nacional.
en les quals
nostra
horn hi ;ver( Ilrgeitdes patriòtiques
!re les quals 'en n ¿u. plaent de repro-i
duirrre algunCs:. . .
"Si un 'fin escolta impassible els
ultratges dirigits a la seva märe: st
sentir/ maleir acittest nom sagrat, s'arronca indiferent d'espatlles. aquest és
més que salvatge. més que inhuma: és
una unitat degenerada de la taca. Catalunya és una, rnare: els seas ....Bits
són eis catalans:"
Català: Acció 'Catalana no és un
altre partit politic; es una unió- de
patriotes que et demana l'esperit per
Catalunya."
"Matilleuenc: Si vols esmerçar les
teves forees a compre el jou amb el
qual ens oprimeix l'Estat espanyol,
aplega't ami) els del novell grup d'Acrió Catalana on horn et rebrà cordialissimament."
A 3101V TMELO
Dilonn7gr Tinent. 2 d e . seterithre, a
les osar del ',latí. 'hidra lloc a .11antmeló un míling d'afirnmcia nacionalista. organitrat pel Crup Catala "La

Parrieada".
CONFERENCIA D'EN PL..4

I CARRERES
0r-frena:cada per la loventut d'Esquena Catalana. i conr o principi de
la camPanya de propaganda i orgnuirtacia que acordà porter a . cap, tindca
!loe una conferaneia ptiblica a (-arree
del diputat á les Corla d'Espanya, En
Narris Pla i Carreres. sobre cl tema

Solidarisme", dijous vinent. dia 3,
del corren?, a les (hm de la nit, a ¡'A-

Ist Barcelonès. (Conuda, 6).
ACCIO N.4CIONALISTA DEL
•
,P (2B LE,
•La Comissió orgattilsadora d*.4cria
Nacionalista. del Poble Nou (adherida
n Arda Catu/ana) fin proirctat per
al proper dia 2 de srtembre una visita
al nacionalista empresonat. Ell loaquin t Delclas, a la qual san convidats
tols els Iniciar:alistes p-oblenovirts. El
11,rc de reunió ha quedo! [Lía! als Onofre Centolla, a les zatit en punt del
Per al 11171iCiX dia ha convidat
scus arnics i adheril e (M g' mb tant
crel j enfuSiRS111( ',Cifraren els tices
terventors i rrpodernts en les passades

eleceMne, it lo/ eer,,,, u de germonor,
en celebrada delc falartnerv resultats
olainguts eu aquello eampanya efretoral eme tan Imna lorPressh; prmlui
(Ore els elements nocionalistrs d'aguarla industriosa barriada. •
Aquesta j'esta intimo se celebrara a
das quarts de dolze (lel migdia, al mateir local on s'iris/aliaren les. of inicies
elcclorals, carrer dc Pujades, IS8,
JOVENTUT NACIONALIS-.
Ti DE LLEYDA
Aquesta entibrt prepara una gran
caniPanya dc difusia nacionalista per
les coma,rquas lleydatanas, conzencant
pee Iflt . mitin(/ ' (in(' se celebrara als
C1/ 1/7PS Elisis a darrers de setembre.
...4 Filete hi prenderla part, a nrjrs a
(Foradors chttadans, els senyors
Llanaort, Pou ; Saboteo . , Riera i Arati. Sem-a i Moret. Roig i Pruna i Duren i Albe.va. Prcsidira Vade el mayor :Varia.
NOVA 'AGRUPACIO NACIONALISTA

La si-Imana passadn es constituí el
Consell direclin i adminislratiu de la
'loza Agrupacia i selmanari nacionalisles vSemprc Aran! b". adherils a Andl Catalana-. en la segiient forma:
Presiden!. Miguel Alliscnt; secretari. .4riti,ert Carian-ya: (mixer, Domanec
administrador. loan G. Form,;
vocals. Remen Ala i• Pero Gini'; redoctor' en eap, R. Fabregat.
La majal-la raquests senyors san els
fundadors de_ Ja Jozrentnt Nacionalis.
la . els quals ‚ve n'han separa, disconformes andr l'actuacia que li vol donar
ei senyor
E ,, rerlicid fraxima del seu POrtantrem publicaran lm manifest explicara
ris motius del set! ingrs's ci Aecia Catalana, i es pimpi-mili treballar intensament rum pro dels idente nacionnlistes,
laut a la chela! con- a la Comarca.

NOVA CRIS! JAPONESA
i
J'o k in, 28.- El enlute
que Inivia Wat nnmenat,

priniee ministro interí, hie presentat al alikathi la, seta( aim
ski
dolsCséus coMpanys de
Cabinet.-e-aladie,

LA PINTURA 1 L'ESCULTURA

del general weator.) 2
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Canvi de decoració
LA SITUACIÓ D'ALEMANYA
• ja +le xifres astronòmiques. Lla-r,
La 'par que-el gabinet Stress- ..vors no hi ha mes rernei que
mann Porti d cap' una polletca ' ler una cenversiti i tornar a coa
crim-postos veritable- -ha « canviat-' menear,: Per un milió (le maros
en quaranla. vnit llores.. total- mates, us dótten un maro non
passat a
meht la- 7,deçOració • de rala i !testes . Aiitt ja ha
i a Bobeara. Polònia ha
alemanya. De l'armistici fina fa ~sia
anullat
l'enorme
primera
ernlia
dos dies Alenianya : era el urde
en que es : podia viere mes' be si() de mares pelees i el maro
i mes barat. Ara , do eop i vol- de la segona emissió es calcul h
t a . arnb una rapidesa.fulrninant., que havia de valer un freno
perol( depreeiació de la;
Alemanya slja convertit en el sane.,
de la Segoda 'serie, la
pais mes car del món. El prea moneda
s'ha inicial. Rússla ha anul.lat,
de la vida de Barcelona, que
per Mute vegades les aoves sue.,
pasea per ulla eimal. de les mes
eessives ernissions de' rabies,
caros, ha estat batir!, pel preu
(Da, ;lastre cm:jet espesan°

Les Arts de l'Extrem-Orient
Una cit les -:raons maj.ors de
l'estudi de' il'Orient. Ilunya, es
seguratnent, la -unilat de l'esperit, hvtmit conelatäda en aquell
'asl-i`ssfIn'.contl0ent, tan dissemblable _a • I'Ean-Zma des de nombroso .e.punts de mira. 'Els senlimentS deis hom-es aci i
sötn sovint tan genericarrment
sernblants que -adhue allò que
ett la Ilistöria .de trOceident'pot
semblar Particularismo, conlitigé 'neia o aítar, 'es reprodueix
exeete,' de metiere sárprenent,
en la vasta i complexa Hiet.briar
de les, terres asiatiques. De ve-

gades aquesta a c t it u d

alhora de caritcter eronolOgie.
Per aques?, canté' de la unitat
de irespeeic lininana, dones, -la
negligencia de.1 -Grient,,partiertlarine.nt d'ai4 que es coneix
per Extrern-drient, és un absurd tan graii..érrm-bo seria el
negligir, . la
(.+recia helleniStica post-alexandrina O be' la Grecia pre-belleMea.
La unitat de reSperit hum'a
no la eohslata solament la Histeria. L'art lambe, i per cert
de manera be7ii- distinta. Aixi
com la HiSibrIA -Brtri ofereix verte
paraltelismes. -., convergen c ies i
+ . 0nehMitanc.les entre l'heme
Laane i l'home groc. tart ene
ofereix dissemblaners que no
justifiquen meitys aquella uriit al.. En aqttesta tangible. manifeslaeitS di t'espera huerta que
es l'Art, l 'Orient,-i l'Occident.
si hé he eoincideixen, be es com-

plementen.
Les Arts plàstiques. litera-a
rius. musirals. etc., peró sobro-'
int les arte plàstiques.. cristallitzen en escoges, tendencies i
varietats infinites. lee,quals diversibeacións, perb, es puden
resumir en dues • tendeneies

principals: Realisme i Idealisrne, o bé, si es : vol. Realisme i
idrisme. L'Ocoident Ps essenciajulentareadist(g:::-:COrient.::
e's§encialment,- - idealista. Tant
lDrient rota l'Oreident no san,
per(t. éxcausivarnent idealista ni
realista. A l'Orient hi ha ariist es, i Adhue_eseoles, Pron.19Miramar. reatistes, de la mal PiXit

manera quee a l'Olieirlent l'art
idealista ha litigia ennrallors
tuag,nifies i fuco encoles i

rice ifltilllnt u itntllOinl, blealistes.
secu,
liOrient. per?),
larment pas !lit en l'Idealisme,
que aqurst sentiment ho colora
tol, do . la malrixa lamiera que
rq_ueabs ine, g e'' - r o in manifest, en aquesta inferenntiriental n'estira iransieionat que
BA • VtIrl t ogipei, colora i (bina et
lo; a l'art occidental, per lirir.
pe:r que- es confessi.
Malgrat ei seu realismo valtiOs.
ti u l'Orient. a l'Extrem-Orient
sobretot, predomina, intensivament i quantitativriment,
idenitista. I a 1:0ecident., per oposiciO, predomina ert tots conrealista:
ceptos
Hen's 'acf com, tot, i diesem-

Mar', les aris de l'Orient i les
ilíì l'Oeci• dent. es complementen
per afirmar de la mes sublirn i
rotundamanera que li es atoel'esperit hurnii Itt seva
gat
unitat. - •
Una de-les tnés pregones de,
leclaricins nfertes a la riostra
änima trreterillenlals- ha d'es?,er,
per poe despert que bons sigui,
la que ene pervingui de la inlelligencia de l'art. exlvmoriental. Alta.) es pot. asseg,iirar dele
eatalans, que tan apartats i [laven" estat sempre del • viure de
l'Extrern-Orient, que tan equivenados i'harroeres idees tenini
generalment respecte l'ad de la
Xina. .de l'India. (161 Jal)r"), ele.
fri s am7a de enneixement ha
de moure'lis amb ocasió do la
prottera Exposivid de l'art.- es-

tuna rividesa (In
tremoriental;
eonstatacia d'aquelles altos va-

lors lirisme i

d'idea l'Afile.

nnstra capaciini lírica o idealista. Com senil
aquell lirisrne? Cera PS manifestare? Qu 'ines formes pren,

dile 011reiXed la

ere? Com parliträ de les cosos
sublilitzades en l'atztir de- la
fantasia; cona parlaril d'aquest
momént encare material de volatilitzaci(j clii fenemen i
de- la
on- parlarä
gerrna . groo
eritth Mane que
es erein que- tot:* Pinenarrablo
ja ho havia Iii, ell,mquest Mane
del rennot Oceidrrat?
trasvasan-ten(
senseeiú; "Cera

però .aquest liman hlama es.
es. seneialrneat., realista,.
1. cima a. realista, la 9,e'Vt • esPectació luft,, cresser oreara' tina-

amh «asió de les•presenta---lles (101 realismo de l'home geoe.
Po d' e 'r Yeure d'obra realista deis
artistes del món
la ' interpretació del mún
eXterior per aquests poderosos
fantaSistes, això ha - d'esser per
til no inicial., nn dels CSCieVerdments qué fiten la vida, una d'a.questes descobertes que re fui'ceo cli caräeter. que. obren una
finestra sobre un men nou, que
retan, o trashalsen: o intensifiquen la personalitat.
El nrillor dé les arte de l'Extrem-Orient, Ida diferents - de
les nnstres.•es que. un cop pas-

ioe

de Derlfn.
S'està produiot et rnmeas iny ero que u.s explicava-- einels arstieles anteriors. Durant n'Ion de
sacht la sorpresa, un eop rea- temps, - el ven de leb . coses
litzat. deseobrithent, ¡aquel/ augmentava mes lentament, que
-la depreciaeiú del mere i,' per
inlet'PS o aquella deleetart6 no
minven pas emb la insistencia, tant, que l'al ça me nt del dólar'.
srsbrotot, Ii -aquesta- és una in- Era el termas glorias que "prensisten-reta ..interrogadora, si res- dre el tramvia a Berlin. ccreletudi acompanya • l'empriosi- va , un centim de pesseta : dormir tela la set - mana, dues pesmena En tal cae /a deleclachS
augmenta amb cl coneixement: set es : prendre café, tres
cèntims dele nostres. Ára- aixb
la vida d'un home no ós pas ‚sufie . ient. Per a tenyerel cansament, ja arabat. La por generaper esgotar a.quella déu de

harten."). artística. - L'Art..Exlremorientall do (an éxtens i variat,
està s u bdividit :ea tenles i tan
bales • provirieies. que born
pot abourar-s'hi indelfieb la me

cona en la bola de; Sant Ferriol.
Joan Sacs

Converses fil ológiq u es
XVI.

Addició de no.
Basta que hom aconSeres de no orneIre itt part g ula PIP darrera res, cap, »un
i mots analegs guau algun claquests
'rimas va auteposat al verb d'una proposició negativa perque fessin ltur apavició en la llengua escrita constrpecions
com les segiients. mi figura un no-z4cwit,:iltderxriainel;Y---yr-th-c-`430teät ...1,-.."'",
G'a pasme serian que cap d'as no
se n'adonis.
No mal hazla erist una cosa sentblant.
No mai oto Hunda vis: tan .content.
En el primer exemple, el no hi és de
més: 1 .a construcció correcta es Va
passar sense que cap d'ells se rtadam's
(com, posant cop darrera el verb. es
diria Va passor acuse qu c se nfadones
rop frünc. i no pos Va paar son,'
.qae 110 N r n'adonis cap cVelts1.
cl segon exemple, el ,zo
via d'ajuntar a l'adverhi mai sisó al
ve, , h: lh,tj un hrivia vist una cosa son.,
Han!. En una proposiciii negativa, el
no afecta directament el verb i és
ved, que s'Ita d'adjuntar 1 no a cap
nitre rnot; el so ha de collocar-se immediatament davant el verb o solament separat d'en Del pronom o pro1101119 febles complemetits d'aquest verb.
En el tercer exemple. está be el segon 110. perä cal strpritnir cl primer:
Jiïoi un navío vist tan caracul.
El millo,- per saber si l'addioió de no a un verla' preoedit d'algrins
tleis mots res, cap, mai. etc., es o no
correcta. és de posposar aquest rnot al
verb i de veme si llavors aquest va
amh 110 . 0 sense; en el primer cas UndAlició de no al verh precedit dc re.s, cap,
mait etc., .15 correcta; en el segon cas
es errònia.
Mai no ve es correrte perque. ami)
mal posposat al verb, cliriern Ro ve
llici
‚Tu, SC
ildOlf t'S
SCIISC que cal
es erroni perquè, amh cah posposat
ved., no dirlem Sense que no se n'asionits cap dells, sinó Scnsc que se

dones cap d'ells.

P. Fabra

La situació a Europa
El viatge de Mr. Stanley Beldwin a Air-lcs-Bains ha estat
pretex per a l'opinió, per insinuar la possibilitat d'una entrevista amb Foino arti, 1 qul sap
si el veritable pretex hart estat.
les aigües. M. Poincaré, amb
tot, diu que ell no farà cap pas,
però que si Mr. Baldwin pren la
iniciativa, ell no rei"usarb pas
conversa.
La premsa anglesa continua els
diferente sons de la sa y a diversa política, cembatent, ,ja declaradament, ja amb molts modos,
el darrer discurs de Poincaré, El
"Daily Chronic'e" publica un
interviú amh Stresemann, segona la qual aauest sebla bou
disposat a modificar, amb malta
mesura, pera, la r'vo Politice
Els vlatgerr, francea 1 alemany
II Kasia, 11 1, th mangle 1 l'excartoeller Wirth, treballen a qul
pot mt53 per' quedar-se amb 01
comen dote Soviets.

de la vida'

que

tereera moneda boltrevistat
t ; el valor de la Iliura a n.

glesa, s'aguanta. per ara.

Respecte de la depreeieela de 1
mare, no • som Inés que_ al ea+
mene.ament. Avui un dòlar va 4
ha cinc milions. D1 veurem
a vint i a trenta millions, si.
neu no fa un miracle o la re-+
s:isleneia a la Ruhr »o s'acaba,
J'a diguérem :que estudiada la
depreciació' del marc diagraficament, -se'n tren la concluerti
quo el preu que arriba a tenir
el rublo seria una futesa petia
tiseima comparat .amb el preu
litzada de ia possibilitat d'ha- que arribarix a tenir
el rasare.
ver de ,Pagar els impostos en
-.entre la sesistencia rontinui,
mares nr, hat fet. que • els nyeris 't'entre
es tirin cada die a la
de, des coses augmentin zunb .eireulartier'
bilions: i bilions de
mes veloritat que la depreciamares. no hi haurà me's romín
cid del mare. El -tomen:raid
-que
Cm-untar
per milions. I 'cola
preveo per a la. ' art. a l'hora de .qüe l'acabament dp la resisten -*.,
tancar lit Borsa. un itixeeament eia, pe r . ara, n'o es veu Venir
del dòlar -1 al mati [bina a les; -per enlloc. abane al contrari,
coses que veu itti preu Supetontona sembla resignat de-s
rior, , de molt, a l'augment que mana amb una ineensciencia re-•
aquestes coses tindran en mares mareable que el govern-inteMspaper. donada la puja de la di- sifiqui la produceid de mares;
visa amerioana. Abans. el coper fliKó • que • deis que ett
merciara. davant del &dar , sena- PS
amlest arel- no som mes que al
pro es trohava deseohort. comeneament i que l'horitatS
Ara es cobreix, exageradament mils cobert que. mai.
i ami-1 vint-i-qualre horco d anaquest canvi general de detleipació; - coraetó. es fa. naturalment, viSita passa-1 d'un extrem a sile enrrer, Ita disminuït
l'altre amb una falla de solta considerablement la cireulacki
fantàstica: que 'del-ilustra que la dels antombbils, els tramvies"
earacteristien d'agites t. pals as van buits, a les tiendes:
t'ansia -ti la gola feria absoluta,
,PasSa una anima
Pue s- Ala
aix() des. la ..barbaVie. NO tii
bis prens,Stel$4•reskattrants-1
'tirel'hil i.1likinteneid, iii t' 'mild iels s'hah lernst definitivament
desig- d e , reflex10. inaccessibles. Si jo no tingrats minina
Abans de la goerra sis deben obligacions periodistieres *erra
'que l'alemany era un borne e s
Oomenearia a demanar -quin !tb.(
per a torganit -pecialmnt.do
torés ta per * a mi Mea-mirras
i la disciplina. do això he Illetart. de le seva baratura. En
(hablo porque veig el que pasta una filemrinya me.s cara que
ara. La vida d'Alemanya Ps 1;1 qualsevol- aitre país, no creó
cosa mes cabtitta qua un holla que Os aterirailys mateixos s'ht
es •pet. figurar. I ern sentida que resisteixin a Viure. Un hivern
si 1"alerriany . litigues adtleSteS
Berlin Serisela.possibililat
virlans. • seria ara,- en aqueSts
poder tenir -una .calefaeció a
moments, precisament. l'hora hon prett. i .sense poder beure,
do demostrar que posseeix les -de . tant. en tanl una ampolla dé
t a 1 g virtin s. Demost rar- ho vi del Rin, te molt poca m'arta.
abans. en temps del ven/. en • po- Els preparabais per .5 l'-hivern
pa. rin tenia cap merit, uno ne
—aqui ja fa dies que sons en
le cap mero, per a un miliona- plena tardor. 9-lustres i por, enri, demostrar que no ha ro hat veja/des estiuejants de Calkle.
mai cap llonguet.
test —'han sofert uh atar fot'Si el que passava fa una setAixò que .per , a •vosattres;
mana no tenia sentit. -el que catalans que 'vivita 'a Barcelona,
pasea ara, encara on ti menys. no te cap importäncia, per . als
,ld no cornprendre mai que el Menta n :e s .; per als eiutadans de
sastre que ein fa un die un ves- Berlin, te una transcendencia
tit 'per qninze pesseles, em de- ronsiderable. es un problema
mani, vuit dies despi'és pci ma- nacional.. Tole els ailemanys
teix treball sis Ilitires esterli- que no han poguLcomprar car.
nes.'Comprendreu que, preu per hó somnien en el nostre sol
preu, • vat mea agafar el treut i
desvariegen pensarat en la
:mar -a Londres a vestir-vos. (losara mar. En (retuesta hora ten
Aquest exemple es pot gene- trista cus la :tardor alemanya,
ralilzar: tan simple es que ave
a mitja tarda. quan les coses
tina cursa de tribu us +lemanita apilfen un olor i sin color de
un &entina de pesseta, vorn
vina g re a lraves del vent quo
xanta centime. cotas ne demana- arremolina la pluja, e s ininns -,
els
BA
que
nilde nci ponnan en les terres
Ven avui. Tan simple
vint volurns d les obres (le de sol amb trislesal enyoranea:
Goelbe eostia un dia tres rals Idavors, perden la noció de la
com quaranta duros, que Bo el chc ititzaci+1 material, l'enorme
set t preu d'aval, Un horn es de- impresSia que fa Berlin com
ntaria per que aquest pais que cinta! desapareja. ()Miden l'inha. fet filig`ranes úrganitrant el negable confort d'aquest país ibestiar hirma, no lita sabut for lis fa l'erecte que viviu en una
pagar sempre per una cursa de terra inelement, que anea per.
trata, deu 'ventilas i per un lli- (has per agirests aignamolls
bre, per una eorbala o per un do l'alta p rilsota, que no tenia
vestit, el seu pi'ers veril:0de.
111/3 IN/Inda per refugiar-vos i
Mentrestant. la baixa del usare que de qaalsevol hose d'avets
s'aceentua cada dia mes. El,go- aels que s'estimen-sobro la plevern ara lira caria dia a la ele-- na infinita i incerta eran un
enlació, quaranta vuit .bilions de enorme animal antecliluviä, us
mares paper al earrer. Es una pot sorlir t ti "heme germänie",
airea fantaslica de da (Mal se'n pelea roben de wats de niolt6,
pul, donar ana idea, notases, ros, ton i deaagradable.
dient que aquesta ama/Raya de
I entre nosailtres: .s'eslArt
filiares., cap amb pron feilleS en
tot alemanya la moda do fetden carnions dele «diluirte, ear, so Posar la - huhaea superior . de
regata a sena'. Et govern 'farä l'americana a ta dreta, per
tots 'ele possibiles per • retardar eompte l'esquerra, ron( 0s
i aixÒ p-erqué
la deeisiti
rosturn a tot arrea: Aittä da let
mercat. de (linees - estrangeres- i nensant amh la destinaciä que
a
Aleman3ta
tinten ols sestil?, en aguesta ?naola seva ripOrbeid
lis retrahria natle.sda : a l emanYq. En. eferte: AM rar et
les (OLIOS de .paperassa. per?) a, . vestit Bno nut hipti de pasear Pee
roini,i ruin
no,lindrit
la prova (17dstter girat. Llavors.
aquesfes Nifros
farr, la hulxcea fa la seva aparlei4* 14stiques, són iitt desferb el Ira a l'esquerra i l'americana ta
A ! 'e:173
operaelotis
totes tice apariéneies desitjables
nnaftat, qtm 1;t ina
cee passaa eran a nava. BU 3 1.3
el que es volia deMostrar.
re s
d'eseriti ro eones,
tot
Josep Pla
ebtuere AA tornen
esdeve uit etrilibll 1 . una barreBerlin, ago,std
•
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Cotitzacions dei 28 d'Agost 1923
NEW YORK
Tanea anterior . .
Obertura.. . • .
segou telegrama. .
'rasca.. . . . .

SUCRES
287

Pede

Nova York
Tasca OS d'agost
432'
•
039' 0'0310 Setembre.
Desemb-u . . . • , 436
LIVERPOOL
U 2475 Mare
874'
•.
• .
5160
l'anca anterior . .
Maig
Sal'
. . .
Obertura.
eceon telegrania. .
alles

:3812
s700
20.0 0 0, 0000
7 141 5

CAFES
.76ova Vol Ic

New Orleans
Tanca anterior • .
Obertura.. . . .
eegon telegrama. .
Taima.. „ • • ,

d'agost
DIspontbie
10'42
Setembre,
855'
e •
Desead/re
765,
Mate727
712.
Maig
705'
J uno'

7103

94 95
7790

Taima

_

Oetu.
24'14
2453
2443

Dhre. Gener
21'41
2414
24'03
2441
2429
24 04

1333
1511
13131

1349
13 41
1341

mere
7420
2413
.4.9

Maig

Mece

1337
1811
1833

15-23
13 20
1821

1304
19 00

.

24.50

C•57

2384

.
MANZOMUNITAT DE DEUTES DE L'ESTAT OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA, GAS I ELECTRIACCIONS VARIES
ACCIONS
ACCIONS VARIES
BORSA DE PARIS
CATALUNYA
CARRILS
CITAT /
ILS
CARR
.w
AMI*. 1 Cort.
Antr. Cort.
- Ante. C ort.
;Ase. ' Cort
otera
Antr. Cort.
i
antr.
Cort.
Antr.
COrt,
d
a. . eie
r. eort.
Mute 'Espany
Antr.
Corte
Indas.
Aleo/l
ee4.2,
l'eill
7V7
1
eemeee
4%.
•
Etnprestlt 191 4 . e. MIS 7.vSil inter ior 4 eG A .
elanresa-Berga 4 %.1 ner
1111,,toe esp. .
179
le a'
Mote de emintiva . 5;
C. M'ea LI 1. 6°/.. 93'
C. Gri. Tabaco F 1.• t 22-'55
93,
10111001
nt prom ehat ., ..„;
e
1 020 . .1 7e ; 73e5
,2120 26862
C. Gral. Triare 4 %.10;
e 2 . 193Exterior
4%.
.
80'
C. ;Hall. hace 6%. 101-7'
Baria Cle. Catun3a. tGle
.
75 35;
Z1.5,.'1
,7,E
,
70
Almanse
s
4
2'
"
"
5,
•
C. 'nana/te/die . e ....,
•
541
54,
t'
C. C. Comunal . .1 DI l
Mine
E
spanyOl
11;11ille
a
O
i
3e
C.
T1,1,n
5
%•
I
5/0
95
"
..
li.?
'..11
155'
"
"
illantusana
5%
.
.
6.3173
Cl
11111
1
14...h,
7750
77'75
''.'"
".'"
Oeattes
4
%
''.•
.
'•
e"
e" D.
S. A. Monelral. .. .{' ti,
71'el 71'70 treeete e., , .
Trainvies BEG 5 55.' i e
Ac. alarant . .. 1792' 80i
p 103"
. .I 94'
ele l
DIPUTAMO DE BARCE:s. A.ba
e nn . . 12CA
1e
,., E.
71'50
FERROCARRILS I
c. Andeb.1505.
61
;.i'
73'5D
tt. e te. ee
Nora 1.• 'Iao. 3 96 6635 e5•25.
c. Gral. Eae%
Cana; Urgen . ,
Catalana C.1 .Nay.A
.
71,.:0
.
” -1.- .
1.. ,263,
LONA
Obs.
"
"
s
t.
Ana.
4
ez•
i
74/50
»
.2..
,r
"
ra7i;
(4•75
TRANIVIES
La
elailailmsta..
10
.,
e G II
3175 71' a
OBLIGACIONS VARIES
e ....... e
Obs.
e
2.. 2611
earria-13areeI e 23G.I 102' 112'
e u•1
21. i1U4
Eme, 9800,000.
1 50'
E,P911.5',1 Industrial '15,8
Lärn
ara
7.
.
.
.
Satrie
lentelona
.
eeee
ceje.
..
Exterior
e
%
A
.
Vi',
C
atal
uny
a
6
Ob
s.
Càceres
var.
353
••
4
•
e
e
%
t
12
5
2'
ea,
l
e
e
1
,
!'1,
a.1
P
•
5.500,000. I 79.59;
1-Mu ro. d
e EI
l' ll.e.
•
Saiat o . . . .1 oi.
Ol'em,e N, lgo. . • 10-'d
6325' 63'75 Ferie ea tu itite• 5 %. / 9a- 85 1,885 Tras:Mantea 4 eG
137/ tee ar
Acciona
atore
ni'
" 1 3.000,00 0 /3 .1 78' (
'el°
'''''1"
"
enerve., del eegtu O
e
,,. "
684.3,
£283 e. " 5..
»
eB
e ••
e% • -L,1 n 54 151,50 Mames:1 Berga . . 1,ie
"
1.. 761. 761
" r• - •;151'
6t.
La/83 13 7, AlGth4, GAS 1 ELECTRI» 15.000,500 MI 7e 53/ 77175
e
r a'14.. .
r.-1 C001.
. .Telefons
. .16Tet•eas
e
Pamplona 1.•
2 4'
"
e% 1,-.6, ha., Meta/uses. Gral
(625/ 63e55
774`
,," r'.
Es'a4 21'.5 i n/7t'l
O
Manar.
imrit
.
.
.
tee
ti1111
It
espartya
.
.
TAENT
DE BARBarcelona
le
749, .4, •
K.WN
RI
Urgeles
V111..
.
•
8'l'a 80.75 Si.
S gevies . ,
t3 32.3
P
93'
"
E .• . triu
"
Astillen, Tareas. A. i -,e.
Vallaa. INI. ((maceo. 6'
74 e50 7-1
CITAT Ante Con. T. Illipmes 4 1/2% 5etei
Astüttes te .
.,1'
018, m. s. Juan..
597:b.51
9 Él
C.
Penmsular
O.
,.
CELONA
e,
Olot (Drena . . . 28'
"
5
2...
C. Bar. E. / 901 %. 1,57662 T.
labra Coles . .
6431/
11812.1 8050 Hotel MI9. . . B.
.. G le
5'1
27'.-5 Asterias 1....
P.
Etralsele 1903.
t 78' /
e eet
1907 4 %. 52
Mandara . . , . ti'
Amortlizable 4,. 9. A 39'
"
'Fabacs Filip.
6323 34'
elif les .le . •
7.4,
"
.4.• .
S. d'Obres I Cons I33'
t ,2701
..
e
Carburs metal-HCS . 12,1•
1155 4%. LO
C. Perros. I Trame. 54'
"
82,
f,latilp..
Matinto. . .
"
6850 64
13 8e•
...
" . 3..
Unió
9,-oliera
-57.3a 5 era
l 79'
"
4 505.'
,9' I
"
La
Bohemia
A
.
.1
93
1 9 12 5%. 88'
Cana/ COre. . . . 2"
"
" e &r eRenta fraile. '.1%
24 75 01 35
"
Pons 6%.
174'7 II
"IL 7. A. A 5 2le
Asiand . . . ,
•
811I 65
I* /1 906 A
"
"
70.25 i 4'25
\
I
He
tta,
(1
03
.
.
N'
"
5%
1
91
3
5%.
67-23
er
50
Asland
J',5c,
'
.
•
88'
"
n
ano
r
31
4
11e%
80;
/
23'.50
G.
(1elallürgica
O
e'
2 90 6 B
133/50
803071'15
1 92 0 6 %. •25'30 sy5a
"
"
»
c pref, • .
c . .1 o*
58.
Nord 2.. serle
'fle5)
" E ele
p 73'55
"
C 4 re71'15
AIGUA GAS I ELECTRI1 90 6 C
"
Weili
71' - 7.•33 Algües 13a,t;tia. 3%. .13e'bO
S. A. Cros. . . .113e
e 3.• "
7
69G . •
94'20
"
D 4'',o'
39'
5 % A W31
Sucreres O.. .
* 1807 D
76
CITAT
,,4.. e
" 7 eG. . .
4 9•• 7547
Mr75
747'
'
el /4 t/2% 78 25 7'..5
"
» 13 ere2a 96/20
77'75
e'
19/0 D
"e
%.
el'73
Re
ee
e.
d
P
lb
re
<le
1
tee
Cataimia
1,
.
.
.
77.
Mutua
Propietaris
be
"
C
5Wca
.93
o
"
MINES I CARBONS
5 19/2 5
1 77/7.
rGe5
'' 12125 E8/15
e
"
5%. 1.6.7i
l eeydee. - •
F. d'Obres 4 1/2 2,l, i.4' 55 83 70
743'25
E . . e IV
fl
"
" 11 96 Ce 96/2e
heius. A 11 i'ilt 01(.4
171'
*
1012 E.
7535
ti.,19 1.8
"
6%. 1,1,5 13175
"
Asterias 3...
'
5%.
9•25
743'
"
1.• .•
"
" E 9835
F Me e %.; el
ente Vidriera A.
43'
Carbonfreres. .
23'33
7823 73'25
181 2 ED.•
73-469'75 c. G.-E. 11, 4 1/2 95. 75'53
'."
priorat. . . •
C. l'am 1 AM. 5 2,G 62'
742'
" F Sea.
e
.y
pr.G.,,9.1
I31
"
2.. .
7e
liante/te.
.
."
.
170
85
B.
...
1919
1825
"
E 4 1;2%. /4'51
pamp1ona esp.
724'
unió \hielera 5% 81'
151 A 9e111 95/83
"
2.• .
7473 17.72
Catee, 1 AlltOs A el
5'
al. 1 eme/ele. 0.
Barcelonesa . • •1127.
P.
1016 13 ,
77'75
"
F
4
1/2
%.
:Toa
7e75
eiemerts
5
%.
.
82'
Valencia
Uitel
705*
"
B
96'75
1,,,,,,
1
8
64
2
1/2%
56'
B 938
'"
P.
a 517 e
Metaleuree Elme. •
irsi 71'
"
"
Alacani. 2.• .
057•
G G% • . 41'35 24 65 Carlee Berga 4 1/1 i9.33
" C 1.6•1- 9;83
" 11478 2 1/2e< 51'25
97'
L'Eleoriciou
Sub.
di
Indas.
Electrice..
CartM.
PlArtnes
1910 13 .
78'
*..
78
e
ay
e
3.. .
857'
Dire,tes 2 1./4% . 5865 eetee
" D (6 4a
253'
15>ns 6%52
• • as 42a- Cons. Naval 5%.
Con,. 1 pav. A 13 C. 1) 53'
1 919 B. 1 77•90 78'
Force. alomas . .
Mules del lile .
Cacarea aceite
"
Bons 6% mese 101'
Deus-Roda 2 1)4%. 4,'23 ' 673 Alum. púle G e \e.
*
E. 58
1 920 B . I 771:0 77.30
"
O.
" E 9740II
eat•bons Beraa O
39'
""
.5%.
ra
558
CM/dobes • .
A. I (traen. A 7% 731'
Hiede.,
. „ . . (<
p
lae
5
192/. . 11143'35 107'
Antentnanis S. A, . 8722
" F 572.
"
P
.
fe'
"
Energies.
5%.
•
•
k.7.
Andalteos
1..
ar
31e
16'75
11 '7% 1.13'
Cl
III,VaDO•SlliSea . . 203'
113'
O, Tres. g. l' '2 4 A ‚Ui as 1019 0255"2nx '51'
' St
Canse Meterla:es. 9215
S. Carbonera P.
96/ao
alarturca 1599 .
"
2 e " 222"
e A 1 T 7% <ii0
e 95. • • 14 75
.m .e, ore as var.. ' • , 3o n. tee
97'
1919 .
mgües
lizo
oa,
o.
.
121'
"
e
t ut 7 3 % 618
pme- o`e• t4•Li 24'25 Cono. i pvts. 6,
92'
ee
es 5% • . e Le o 2 133'
87
1 9 07 •
tia retes. 13'
"
5•
"
" :: •,.`s• " A 101'70 ice, Cacer es
1175
e. nel chica 5 e<e. . es
U. c. e. 1011 5 454 tv
eattaioz- . .
84'35 84.
,
" B /0763 131•60
"
5e 4 %• • 7,11,155
tellS Reforma. .
H. Minera. .
c. ii• A. Elee t. A. 374 371'
23850
6%
Ced. Acgent. ,
4 3 /4 U5'
var. . .
'
2,-,15
f.
'50
• O. 1 92 3 A 700/50
E.
335'
General
de
carbons
41
e
leM.
d're
5
2,e
St.
G.
de
Rece
O%
fi:
"
11
100•56
153.5e
l'use
Asturiana
1...
95'
"
'
"
lene
Matera
te
(Miel
Electric
B.
135PORTS
e
e • re
S. P. F.Eb Mut. 6%. 42.75
C. G. Carbone 6% 1.18
1-crt de Barcelona . j 88
89'56
71•50
63'50 Cases Bal'alltS 6% ep
Ceut
4 eb. . 6,13
5°11/3 '7%. e.'
1.7. 55'
" . Melilla • .1C0
,," °frena
S. E. C. Mea 6%. 7;
76.
Mines del 1116 G% Sa
5% .
,'. Sev1Ll8 . .191
:275
41X. si'
Andalfis 5%. '. . 7923 ea.25 II. A, Mete 13%. . ler
5 Gljdn-Musel. 135'
T . Iras. ESim, 7% 98
''
"
Seound
aris
4%
.
,6
.
1.
73
e6•75
el
CO'
lee.
•
1
19'
-5
‘340.111317.41

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LAs COTITZACIO OFICIAL
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Mercats

Mercal de c3fal
quiSial, de 2:3 a 21 1u:oso-tes els
loe.
Ordi, do 13 a 14 els 44.
Veces. de 24 a 25 els 57.
Guixos, de-20 a 21 els 44.
Palates, ele- 7 a 750 ola «o.
Parina ptimera eldsse, 518 els 100.
Neme a 8.51.i eis 22.
.111eMidet. a 1075 . els 30,
Cim ent, a 0-80 els 40.
Carbó vegetA alienta, de 32 33 pessetes ele 12 14 quiius.
Carbó de pudra, d ., 31 a SS la: tuna.
Caliines. de 1S a 21 parell.
Pollastres, de S a 1 1 reten.
Conills, de 7 a D I Melar
Oue, a 325 dotzena
Pala de blat, a 12 els 15.
Diem trapadella. a 20 els 100.
Mol, de S a els 10.
l'orco maroelluns, de IS a 40 els 10
q uilo, en tete

Mercal de Borges Mangues
}alai biane, de 20" a 24.
Tacin roig ame, de 28 a 27.
1dern idea horat, de 25 a 20.
Ordi, de 1250 a 13.
Cica-l a, de 1025 a 1075.
Pavos, de 21. a 22.
Veces, de 23 a 24.
Freno per pessetes la quartera
etiatre dobles.
Patates, dT25 a 1 75 pessetes els
10 unllos.
.Alf.als, de 4 a 4-50.
Palla, de 3 a 325.
Pulla d'olivar., a 4.
Preus per pessetes els 40 onilos.
4,1allines, de 7 a 17 usa.
Gallo, de 4 a 8 un.
Conills, de 3 a 4 un.
, Ono, de 3 a 375 dulzona.
Olas D'OLIVES
Fruitat extra, a 30 ralo.
»q

t•
•

Si la vostra

HERNIA

Va augmentant poe a poe . i

corre per 'sola-ele la pilota en el
moment
tossir, esternudar Cl
algun esfor,_.„ l'a parp ll 4,p11.
porteli tr4 1:4 mal, la pilota enorme airafa
la fa al1Jmentar
faeiliia l'estrangulació, per Ovitar Uds aquests
convenients i tornar a ússer 17.4,
home normal, fort, com si mai
hèrnia, hasta
hagin,ssiu
nornes adoptar el

fontentio del doctor Sarröre
e;e1 PariS. Aelle tiqUeel. riuwayi?1 les aparc.II, eompletansent
Ver, Jable EMBENAT GAUNT

Corrent, a 28.
Preus per quartl de 3.900 quilos.
04:18 DII PINTOLA
Grue. a 135 duros.
Verd, a 125.
Preus per (divina de 11.5 quilos.

les avenes herniaries queden
yerilable EMBENAT f;UANT
i les hernies, per voluminoses
que. siguin, queden RAMALMENT SUPRIMIDES en l'adulto
nois i els
CURADES en
jovenets.
En interbs dé. la . 't'ostra salul,
no esperen asido i visiteu l'EMINENT especialista de PARIS,
que rebra persont:ment
33ARGELONA: Farroiu.ia del
Dr. Bartomeu, plaça de la Universitat ( cantonarfa Tallers ).
divendres i klissalte, 31 d'agost
i 1 de seteinbre.
SARAGOSSA: Placa de Sänt,
Felip Neri, 3 (sala de gininks1
ea
dilluns i climarts, 3 i 4 de
set PIAN+,
D
prinMARID:
Montera,
p ipa!, dieterres, dijous, diven dissarbte,
5,
d,
7
d'res
8 de
seto-libre.

filtard 113 11323 13 13913111

VIR CAN 12 WAT
1

assageu-la i l'adoptaren

Rambla Hors 26, Miga

baves 1 La, S. en Cta.

BANCArelINV ,I, VALO3I3
Bambla del Centre, ntim. 8
TodAron e 1 23 0 1236. A.

• iettedament especial 1 rapid del tracoma
(granueiclons); malaMes externas:
8 eiS detecte S
Orf
e
.
óptico-veteaba
O C ULISTA
De 4 e 6 I hora. o:mala /J udo*
GECURULL,A, 5. 104.
eadashult at/ Dr. Lapecsorma, de Parto
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MERCAT

Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixens cntrats
"Vapor c•panyol "Ibéria", de Pot
Tathot, amh carhO. Amarrat mol( de
Ponen/. Consignatari, Fabregas i Garcias.
Vapor alemany "Saar", d'Hamburg,
21111, eerrega general. Amarrat leen
d'Espanya \V. Consignatari, Freixas.
Vapor c_manyal “Tirso". de Cartagena, attila carrega general i 194 passtegers. Amarra:: moll d'Espanya \V. ConsTnatari, Ralt7011.
N'apor espanyol "Sagunto", de Cartagena, anrb carrega general i 716 pa.eatgers. Amarrat 111011 d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transinedilerrelea.
Vapor espanyol "Mallorca", de PaIma, amb carrega general i 79 passatgers. Amarrat moll de les Drassanes.
Consignatari, Companyia Transmediterrinda.
Vapor demany "Girgenti", de MSlaga, atilb carrega general. Amarrat
inoll de Barcelona Sur. Consignatari,
Torrabadelkt.
Vapor espanyoi "-Aragón", de Gijón,
arnis carrega general i 29 passatgers.
Amarrat mol d'Espanya NE. Consignatari, Companvia Transinecliterrania.
Vapor cspanyol "Marques de Chaval-vi", d'Avilés, amb carbó. Amarrat
111111 ile Ponent Nord. • Co11Sigllatari,
Ballesteros.
Vapor espanyrd "Ereikoll", de Glasria, amb etrrega general i 82 passalm-ro. Amarrat 111r71 d'Espanya \V.
Consignatari, Ful cle Ramnn A. Ramos.
Vapor nartreg "Preikoll", de Va:gow, amb carbó. Antarrat sic Po11201 Nord. Consignatari, Enberg.
Vapor anglès "Gihel-Kedir", de Gibra'star i escales. amb carrega general.
Amarrat moll sIe Sant Bertran. Consignatari, Mac Andreu..
Vapor espanyol “Raninn", amb
plosius. Consignatari. Soler.
Vapor cspanyol "Cabo Cotona", de
Marsella, amb carrega general. Amarrat ninli tle Barcelona Sud. Consignatari, Ibarra,

Vaixolls despatxats
Coleta italiana "Limite", en hast,
cap a Sutil Feliu.
Veler italiä "Dédalo", en Ilnst, cap
Valéncia.

Valealle sorLits
Vapor anee "Nipone", de transit cap
a Vattitia.
Vapor .
"Calderos", alub
tega gener.!, cap a 'C'ette. .
Vapor tspanyol "Cabo Santa Pola
smiìb anrcga ge8e r52.'cap a Marsella.
Vapor alemany "Thescus",.amb caerega f‘neral, cap a Valincla.
Vapor cspanyal "Infanta Isabel",
amb chrrcga general, cap a La }lavarla

rescales,

BLATS
Arriza t Navarra. de
eaetella
I Mansa, de.
1-.KIrelnarlura, de
Anclaluela dur
Crees en pe93ete8 1 O O ks. senas SaC
ilamunt vaga origen.)
FARINES
foro, de
Extra /oral, lo. . . . . .
•
carrete Icle le
blanca extra Ga/tella, de
llanca corrent o. estalle, de
.
pausa, ele. . . . . . . ,
(Preus en pesetas ase de 100 kg. Uin ent carro &Hit)
,
DESPULLES
Muero 3, Ce
nlmero 4. e.Ce
egOr leS,d
aerceres, de
a
(martes, de. . . . . . ...
(Preso en pessetes sac da 80 kg. claman:
carro aqui.)
Menut (prima), atl. ...... i
eugonei, de. . . .... t. . t. ,
Eege, Ce.
(Sres en rals guanera de 70 litres aett•
ye saz Catuunt carro aquí.)
•
CEREALS
Varead calza/
eloresc Plata note de
Norese Plata vell, de
erdi Extremadura 1 Mania.
2rd, Mala.
C1V ada Extremadura, do.. - '..
'
:evada roJa. de
--.

,
,

DE LLOTJA

Ovada Plata, de
. , ellmal
l'aves ala/Meca, de .......
Faves vc tenida, de.
Sane, de.
.• . ..
t'aves Llobregat. de. .
.3.3 a tel 4 , 2 Blanca arrlte.818
. .
. alfarnates 4 -1/4 13, de
11 a 1 1 1 /2 Fases Extrm. o Andalusl remes. de
Manes arrugats alfarnates 30/55. de
- e e 35 1/2 laves estraneeree. de.
Blanca arregats al/enlates 55/54. de
.
•
lavens fino msponanes, de
Manes arrugatealtarnates e4/60. de
"1 a 2 G
eavons 1•11:5 /101.1r.. be
.5 a 4 1
Blanca arrugan, al/ara:tes ee/65. de
Favons elarroc. de
Peleas, de. . . . .. ...
Pareas ...5.traitger, de
" 41.(2
5
•
. . . . , . ..
e4a41.:,
(Sesees eegarra, de
LlentleS, de. . . . . . ...
e (..,,,,, Anda1.9 n 19. no ves.
Outaes, ue-------.19 a 40
,
•
•
rle
Besees estraegeres, de.
•43
•
as .
ee aa 44
es
bel: ses verdea. . . .
(Preus en peseetea 10e les. amb sac da
.
1..raio7a Aituatusia, de.
umat Carro maul.) 1
•
(10 a et
Escalela Plata. . . .
70 a 71
5 O a 51
.
Mili
estrauger,
de.
ea a /00
GARROFES
eIll/ iia e de
tte a 136/1,0
Heces. • . ... ,
•
de . aG a 37
re a 533l1
o
4
.,
a
41
Xlpre,
ae.
os a 6.6 1/2
l'a•e• ae•
... n
••
Negra Vinoroe nava, de
63 a 5130• • • ' • • - • e
Negra easeenti soya, de
Negra Matarera nava, de
..
_
Negra IE roja vella, de
Sepia
ivisea neva. ele
(Pteus ea ()casetes 4511 1L1. amb aas da6.tallorea aova.
de
mute carro ;mute(preso en ralo 42 ea acose sao dimana
.
tarro aqui..
•
26 a 77
• LLEGUMS
23 1/2 a 25
. FARRATGES
20 1/2 a 21
1 9 a 111 7 12
Arras
Alfa% primera. de
18 a ti sis
Agals segona, de
Bomba, de .
Polla ilargueta, de
lee a / .1 5
Especial de
"ella curta, de
02 a 63
Selecta, de.
Falla Motivara, de
6
O
a
61
Matisat, de
Trepadel/a, de.
61
a
e
2
Bell-liodi O,de
9.e
(Preus en peasetes 40 ka, damunt curo
I 9 1/2 a 70 Trencat
4
6
a
4
7o
aquí.)
1 8 3/4 u 1 9
17 3/4 a 15
Despulies d'arree
•
Polea remolatxte de,
'lurte de coco, de
8ae5
}etnia illnosa, de. . • . • . . • .
'
ratea. de
Cilindre (farinasse8), da.
al " Q3
(Preus per 1 O O ka, aum sea eereapta
Escamat, de
Caree acule
. . . • • . •
30 1/2 a 31
100551569
30
:S 1/7 a 29 casella, de.
2 8 142 11 40 Mallorca, de,
.1 o a 30 1/2 peat, ne. •
Lsirangerea. e .

106 a 107
100a 102
NO a at
la a 71
70 a 71
67 a e0
10 5 a I 25
58 a 10

34 1/2 a 15
3401/2 a 33
2 2 -1/2 a 33
3 3 a 3 3 1;2
.6 a 27
25 a 26

7 1/2 a 8
6 1/2 a 7
5 1/2 a e
4 1/2 a '3
7 1/2/ a 8
6 1/2a 7

26 a 27
9 7 ..28
SS 7I 34

VAGONS ARRIBATS
110 a 112
os a ii0
e5 a. 79
67
-sa

Estació al. S. A.
5 3 de laat; 2 de fa, tea, 1 de Caves.
ESTACO DEL NORD
1 1 d.' 1, 1;0 : ., !le Ittetta.

Imprssic5 gea~ral:
s'observa ja alguna fellesa en els preus de les mungetes Mallorca. Avui se'n prete-.
Con/ anothrem
nien ja nows 88 pessetes, lion1 ereu devanaran m6s envara.
En Idas registren/ una baixa general en les•orertes i conlinuen els nostres fabricants desänimats en compres;

GASETA LOCAL
Solas d'avui : La Degollació
Sant Joan Baptista; Santa Sabina.
manir, i Candida, yergo.
Eduard Subirats Puente, de trenta
vuit anys. tingué
atac al cor,
l'estació de França, quedan( rnort
Yace.
ti

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 4I .
--Al carrer de la Garroixa. el nen de.
11011 anys Hui, Bravo Suaremi calguí•
des d'una bastida, üeneallt-se ti brac,
dret i produint-se Ierides al cap.
Ahir, a la Rambla de Canaletes,
davant del carrer de Valiera, dos
tramvics agafaren un carretó,
qual queda gairebé destrocat.
A conseMièneta de la topada es

trencaren alguns vidrcs dels tramrico. Entre els passatgers lii llagué
nn gran pänic. Dos d'elles saltaren
per la finestreta i sis senyores i un
conductor sofriren, ataco.

Ciareis :ele nege, i aleshores Ii donä una
gavinetada al coll.
Fou anxiliat a la casa de socors del
carrer de Barberà, on se li pronostica la
Senda dc Den.

Pel Govern civil Imn estat imposade multes a diversos industrials de
Barcelona i de pobles' de la provincia
que sofisticaven la llet, inf cinglen la
iaxa de la can' o defraudaren co el.
pes.

La Sació permanent d'educació 5 iitS/meció del Centre Autonomista de D2pctidents del Coniere i de , la Indústria
fa púb.:ic. que el vinent dissabte, dio
primer ele setembre, a LIOS quarts dc deu
del vespre, quedara oberta la matricula
per al non curs 1923-24, continuant-se
Ibis al 15 de setembre. A -la secretaria
ca reparteixen programes i horade:.

JOYES VILANOV AuNict, 6
Tguasi Peeez Pallies, a una botiga
del correr de. Provenca, estafa. .9,78o
pessetes a Catarina Amague Estantelas.
Antoni Garcia López, de 17- anys,
passava pel carrer de Cirés i de sbbta
Se li presentó un individu desconegut
tlemanant-li que cl conxides a beure. El

"QUIMERA DE ORO" - IS Ii demoda "MARYCZL"
Ahir co cali loe en un magatzein
de cotó que Id ha al carrer de hm
Igualtat, ntinicro 57. Queda destruida una gran part de l'edifici.
Les Vmdues són considerables.

En \M'Ud de manarnem estatutari, ha
cutcdat format el Consell tic govern
ile l'Associació de Llicenciats'en Admivistració Local. de la següent manera:
president, J. Fossas Romans: vice-preJoaquitn .Ardevol; treserer, J.
Estines; bilfaotecari, J. Perfiló, i secndari, J'ose M. Orriols Vare.
•

VI ESPURIOS BAQUES 1
nimul xampany enlata
GeARMOLA UE F004TRUB1

jugant al carrer de Burriana. Jeront
Armen Mereadcr es trenca cl braç CJ.
rimar:. •

ilemin

Ditifereg 29 -cri¡;i:i.sE
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L'ectivitat comu-

Eh geueral Italia ha esta! assas- nista Influéncies

leal -pe% albanesas a latea de Moscou : Mesu-

res energiques del
govern

Una entrevista entre Mussolini i Benes
nona, 23. — Telegrafien de Valona
que•els membres de la missió italiana
milhar encarregada de la delimitactö
de •ILi`si fronteres amb Albana ha estat
agriCtlida pele albanesos. El cap de la
rrtioyió. el general Senil, ha estat assasSlnat juntament amb el sen xofer
i cl .sen ajudant.—Radio.
_A,tenes. 28. — Quan viatjaven
auttinlèbil per la carretera de Janina el
geticiral Telilla. el inetge Scorti i el tinen:s Gonati, memtres de la delegació
itaiinna de la Comissió de delimitació
'de . 1r -Onteres a Albania, floren assassinat,S'per uns bandolero que els sortiren
al 'carni. El xofcr que guiaba el vellido
i rätteèrpret que els acompanyaba
tanjlie 'forre momo.
EI Govern grec. tan aviat coto conegué.el succés, expressà el seu vio sentiment al ministre italià d'Atenes.—Havas. -

EL VIATGE DE sERIES A
ROMA
•llenan. 28.—El president del Censen,
Ag eny-er.Mussolini. ha rebut aquest mati
la visita de Reates. amb el quhl va es'tic u4s d'una hora i mitja. tractant
de lestaiileslions d'ordre practie i econ011e que interessen a tots dos pafsos.
..Denta al marf se celebrara una reunió plenaria per estudiar els acords
presas en la conversaciö d'avui.—Radio.

EL QUE DIU LA PREMISA
Roma, 28.—La Premsa d'avui dedica 'llargs comentario a l'entrevista Celebrada entre Mussolini i ames, a la
qual- es va donar uni gran importancia.
La visita del president del Govern
ixecoslovac al president del de la nació', italiana, ambo la qual els txceoslovacledesitgen estar ca bones relacions,
constituia. abans que tot, un acte
cortesia i amabilitat. Bcaes pensava fer
aquesta visita molt abano. pe y ó la conferéncia de Génova • l'obligó. a ajornar-la.
Iletn d'esperar que aquestes entrevistes signia quelcorn més que un simple cadizi de -percutes de galania.
Alguna diario afirmen que en aquesta conVersa sita tructat sobre la conclussió d'un tractat comercial.—Badio.

1

Ensenyança perfecta i

ràpida de

Tenedtaria de Lli.

bres, CiIcu1s, Lletra comercial, Nlecanografia, Taquigrafia, Ortografia,
Francès, Anglès i
Alemany. Tito! de
Cornptable,
SENYORETES:

pis principal
SENYORS:

pis primer
AVES
pis segon

ARCS,
•

(Places santa
Atea ,i Nova)

1 Telèfon 5041 A
Apuesta Acadämia;
pidan es lk mes ftnpirtant d'Aspanya.

_im watt lueiguati

S'HCCEllia la

telltiélleia celebru 1111H ellireela
0311111 ?ubicaré

Eis viatges de l'alegg in degluta
many Wirth i del iub Mgill
francès De Monzie tot el pais hi ha II« liroitiu
.La cursa comercial
-oa Moscou
eandidat del Goverzt
Un
-oha-reseliat mort

Cota fórem notar ion una .de
les nostres darreres edicions
EL PRIMER FRANCES, PERO, VOL QUE LA INICIATIVA SURTI DELS
parlant- de Finlandia, els parANGLESOS
tits finlandeses, ami) - - el fi de
oalrnar el ressentiment de les
masses obreres, concediren
de
beralment una ampla adinistia SajVCIPS èØ tq
als comunistes i a ibais .eabnomés el s . criminals de
pensar en una
Dret; comú restaren •nearcerats.
propoel
Govern
El S d'agost,
sa -va encara rol president d'ator-•
SI n un non arranjment en la qüestió
ter Baldwin 1 - 31. Poineard, i fan re..I.andrea 3.—El primer mini3tre
de la prioritat en perjudici dels seas
gar la Ilibertat a 27 .cletingtits
.saltar
la
scva
importancia.
El
"Daily
França,
Polítics. La treva entre blasses i britànic, en marxar cap a
interessos i en benefloi dels interessos
News" formula l'espera:lea que misse n'endugué cl restin d'un medels alisto per tal de mantenir l'envermells ha estat..perii, aparent.
ter Baldwin. en defectc de M. Poinmorändum
redactat
amb
cl
concurs
Nombrosos comunistes refulosa..
del ministre d'Afers cstrangcrs. A - care, no deisarä d'invitar el senyor
gials a RUssia. segons
La nota discuteix després
Ssrascinann a precisar més les seves
la
tornada,
al
mcs
dc
5cm/ubre,
disresponsal del "Murnal de Gen.é--;
firmacidi brilanica que Bélgica,
intencions i vio seus oferiments.
cutirä
els
diversos
extrems
d'aquest
hagi cobrat una quantitat
ve", treballen per preparar tina docuraent amb Poincare, Si, com
El "Morning Post" declara que el
revolta definitiva, i serveixen
porior a la que fou pagada a
scuyor 13aldwin estla fent un gran ess'espera,
ambdós
eaps
dc
Govcrn
llar d'unió entre Moscou i Hurs.
altres paisos, citant xifres de la
forç i que cl millor que podria fer
rompanys que han restat al poden entrevistar-se a París.
Comissió de l'eparacions que
Lloyd George en aquests moments fóLa perspectiva d'aquesta entrevisdemostren la falsedat de tal
país.
ra
estar-so
quiet.—Ratlio.
ta és comentada favorablement en
afirmeeid.
En 1920, el Govern havia dis":
SEIEBLA QUE STRESEMANN
els
cercles
bciu
dit,posats
ami)
l'ensolt l'Asamblea -constitutiva del:
.Les sumes rebudes . per des-1
ES POSA
- L, F-S ULLERES,
Pertit'ColminiSta, els eStatuta rre; tesa, perú es rudament censurada per
peses deis ..exércits d!ocupoció,:
interviu
q
Londres,
28.--En
una
la
prenisa
liberal.
reemborsos d'antieips i submi,
la Ola/ preveien un cap de..fert7ed; •
publica el "Daily Chroniele", el canPer la scva part, el primer ministres de carbó per Anglaterra
contra el régim actual, i "els nistre
angles
confia•
d'arribar
a
un
edler nlemany senyor Stressmann
promotors viel moviment havien, acord amb el Govern francès, acord nrceonitzati la rapida, conclusió d'un i inmuten, sin notablement suestat condemnats per complot que perinctria rcotablir la Ablitat acord entre' Franca, :Inglaterra. i Ale- perfore a les sumes robados per
Bélgica per iguals conceptos.
contra la seguretat de l'Estat.
manya per tal de posar fi a la difícil
deis a d ato. Per aixtí
La segona part de la respos;No gens menys el partit s'orgd-r d'acció
solantent a Poineare -que presituach3 aetual.—Ilarns.
.
nana
ta aúna explicacions suplemen,
nitra amin l'ajut moral i
cises que enten per una 'modificacier de la Ittissia boIxovista.,4 ció del regirrt d'ocupació", un cop ELS INUTILS ESFORI C OS PACI - taries sobre de les recents
MISTES DE VON GERLACH
dicacious .felses pel Govern beltramad -27 diputats a la Dieta•:.
bag,tles cessat la resistencia passiva,
ga a fi de solucionar la 'qüesBerlin, 28.—El conogut pacifista ron
La llegació- bolxevista, pel seu• esforcant-se a demostrar al presitió de les reparacions,
Gerlach aeonsella a Stresemmin. en
cantó. treballava activament: el dcnt francès la necessitat dc crear'
seu servei cVe gpionatgmi de pro- una comissiii de peras, dependents la "Welt am Montag", les i segiients cOnstar els progressos
paganda (lona molta de feina a de la Comissi6 ele Reparacions, per mesures per demostrar que hi ha hagut zats a Alemanya, que portaran
la policia, la qual ha reunit do-' determinar la capacitat de •pagament sin cantil en la política alemanya Pri- a un aeord final interalial„,
.1,a nota fa constar l'adhessió
mer. entrada d'Alemanya a la Socioeuments molt comprometetfors
diAletnanya.
tat de N:a-dotas; segon, remetre una am- imitan-1m de tots sobre l'estreta
per al partit, comunista.Dad
ven,
dones,
Mr.
Bal}'el • que es •
en vingué la detened() : cle 135 dwin no abandona la tesi del seo Go- baixada alemanya a Paris: tercer, nfe- correlació que existeix entre les
emnunisLes, entre ells' tots els y ero, sinó que cerca un terreny dm- riments ile negociacions directes nrob reparacions i els denles inter,,
diputats, la direcció del . partit i tel.ligencia, no pertlent de vista que Franca sobre l'acabament de la Tesis- atiats i sobre el principi neces.
els redactors- del diaris. -i el re- cl principi essencial en que s'inspi- t&aeia passiya de l'eraeuaciin de la sari de eoneixer i gualment les
.surnes a qué pagel les necos4
io.
cull dels voluminosos arxius del ra el Govern angles es cl de mo
partit comunista. en el qual feu perdre temps, i que cal restablir, com L. ES IDEES DE MR. HARDING sitats esseneials dels creditors
d'Alemanya.
descobertes interessants.
SOBRE LA PAU MU N DIAL
mes aviat millor, l'ordre financer a
Com que les quantitas
Ele diputas havien adoptat Alemanya i la seva estabilitat a EaParís. -28, — Comuniquen do Novä
rents a França, Illahia i Bélgica
un reglament segous el (mal es
ropa —Radio.
Yorle als dinris que una carta del disin ja precisament conegudes,
comprornelien a ósser únicaParis, 28. • — En els cercles 1x' li- funt president Harding, ami data de la nola expressa el desig (Par-:
unen', els porlaveus de la direc-, tic3 s'assegura que els scnyors Poinearé
5 de juny del present any, aprova el
ribar a un acole, resultant de
ció del partit, al qual a la re- i Baldwin s'entrevistaran a mitjans del projeete de certs dieris d'organitzar
fixar la suma que la Gran Bregada rebia .les seves ordres
prèxim mes dc setembre.
referndunt per saber quina da
tanya estimi necessario...
la Tercera Internacional cle
El president del Conscll no ha jet,
americana sobre els assumples• munEl dente alemany pot, per stärit ésser
Moscou per mediad() tic l'ofici- amb tot, cap.gestids eui aquest scntit,
.
', •dials.
considerablerhänt reduk i eis csindis
na finlandesa a II.ASsia; no' pasolament a contestar a les
El presider g Harding deia en la sera
pcl Govern belga dcmostren
dien comprendre res sense l'as- amables invitacions que li han estat di- carta : "Durant limit de temps he tin- nracticats
por quins mitjans pot pagar Alcmasentiment cle la direnció i havien rigides, que eslava molt satisfet de cenya, desnees d'un periode trapstiori,
ut el convenciment que els Estats
de seguir estrictas-n(1A les ¡as- lebrar ona•entrevista amb Mr. Baldwin, gEnits
no podien ni desabren .formar les anualitats corresPimenis . ,a
fraccione rebudes. de tal mani- així com també amb Lord Curzon quan
Part de la Sorietat de Nacions, perbt
ta suma -redUida..
ea que. no cren Finó uns repre- aquest torni a Londres i passi per aqueste
conviecib ja' ha desaparegut.
La nota recorda, a continuació,:que
sentants estrietes á la Dieta París. La iniciativa de l'entrevista con: El mai desig da que es trobi el camf Bélgica
percebre el -vuit 'per
huida
finlandesa dele: interesaos i de respon, per tant. als anglesos.—Radio.
per a una Associaol6 mundial".
cent en bons alemanys de les sacies
la voluntat boIxevista. Al- GoEl preside/1f afegia que la sera conoA. B i C.
LA PREMSA ANGLESA I EL
veril Ii semblis que no era toleeinttia n ti permetia de mirar indiEn cas de l'anullació total o parDARRER DISCURS DE POINrable per Inés temps aquesta
fena r les qüestions mundials, que el
cial del bons de la serie C. Bélgica
CARE
activilat dels comunistes finpodia
altstenirno
noble - nordamerieft
lud obtindria cap compensació i alesLondres, 28.—Dtveesos periódica colandesos. el s gneis han cobrat
tu indiferacia.
liares -reclama la revisió del porcenmes de dos' milions de Mares menten . els- discureos pronunciats diu- se en l'isolament i
president Harding es disposava a
El
tatge dels bono B. fixat a Spa.
irameses fons de propagan- menge per Id..Poincare. Alguns. com
proposar un pla per a un eongrés munQuan Bélgica declaró el ao del fasel "baby • Chronielc' l , .es dediquen a
da soviética.'
mort. —
saz - julio( que fira equitatiu revisar
Eis patriotes finlandesos han denlo:di-al: m 'In no hi ha cap analogía dial <luan li sobrevingut la
llaves.
el porcentatge, ter/hit en compte
acollit amb joia la derishl del entre la ' situaciii•aCtual i la que 5Cprimer lloc les regions devastades, no
Govern. format pe' partit del guí a la guerra 'de 1 870. Seions el clit UNA FRASE DE MR. COOL I DGE llega el dret que té Anglaterra en la
centre, el qual havia estat eon- Perièdic, et parallel que va ter el preqiiestió dc les reparacions.
Nova York, president, Mi'.
sident del Comed francés és comple.siderat fino avni Tdbj,q, i
El terme "regions devastades" corn•
Coolidge, ha dirigit al Comité que orgaCoratgen . perqüit peArspUteixii la tarlo...1-4 inexacte hauria calgut contenpren igualment tots els danys matenitza la celebrach5 dels .aniversaris de
seva obra a benefiei--de la salut tar també cl que passa després de les
rials soferts per - tole els alisto.
Fayette" 1 de bt batalla del Mame
gueercs napolcóniques. • Pretén • el pcde Finländia,l_
Bélgica no pot admetre que arribi
por al dia 13 de setembre, un missatge
riüdice per un altre cantó, que en el
ajut. se-nat9;iet
a pagar-se amb els SC113 propio bcms
en el qual diu : "Cada un d'aquests esriVentre pa- sen discurs de Gondrecourt, M. PoloEl conffIet.
ei
dente interaliat de les altes nadeveniments ha marest litT pas cap a la
Veintes i.-éb : t141.t e s finlandesos cacé predick una política egoista en
cions, i &mana que en cas cranullaiiiliertat
del
nniln".
de
pensar
dir
que
cada
nació
havia
1
1
4
ha rditrfft
ció del corresponent a la serie C, :la
El President expressa el desig que
abans que tot en ella tnateixa.
ireunV 5.110át: aostitett,, d e- g
seca part de les series A i B sigui
la eonnuemoracti6 d'aquests aniversaAltrament, els periódico confirmen
a inic,iativa'-;:deSoi4A.i-aathal,
elevada al tretze per cent, per obtenir,
En rigor : hódi,•,...in.Y4iii,;;,:arlar coiiÍiant . en una entrevista . entre mis- ris sigui general als EE.. UU. — Horas. d'acinesia manera sis mil sine cents
•
beso bé' de :f rexis,tatielat17-.0ns fei-,
rnilions de mares or; con/ atze ha rexisnie irlánas. 'coM 1'4-iVélón la
but ja mil cinc cris milions, baceta
premsa comunista :enrió:pea. a3-:
de percebre cinc mil milions.
diete "-a la Interuar.ionol dre,MosL:
Com que Bélgica baila
con, ni tampoc, en el f¿yri.
t'obre clen mil tres eents Mili0113
rearció; es N'acta d'una simple
de
mares or, el quaranta • per.
mesura de defensa que ha pros
(ten 1 dells danys direetes que riu1111 aire radical am is el fi trdsser
rant, la guerra sofri, seguirte a
efectiva, Com que la Finlämlia
les seves espallles — digué—
ha sofert el bobievisine. el coaquest non saerifiei i permillmix per rexperii‘...neitt. i sap - alE)
ria una aplació coman i räpida
que els Soviets entonen per
del problema de les reparacions.
larions amigables i per respecte
Acaba la nota dient que la
a la Párenla donada, El no.,,,seit.
33111s.,seltleS, `2 8.—En el preäm- prOjectades amb antorioriti - pelo diScuAiú ha progressat suft1:oportunitat d'acinesia ocupefinlandès 'porfia bares, rentin s iat - bel de Itt resposta del Govern
ssientment per portar con‘':erse,
viO fon xlisentitla en el transcurs de
amb la seva Mitiga : febleSe da- belga a la tiarrera nota britäcolono 'amistases i : discretes, la
les conversos, portI no la sera le g al l
sant les mana-Aires rionninistes; nica,. es plany el dit GOVerti del
que no una conferencia própia-ta.
isa preferit..pr0; d- rilírnr sea-id que els esforeos cenen iadors
menf, dita, car l'acord está, neon
Quart.-1,1 nota recorda les mesures
tint-se ' proa fort per reeordar realitzals el die 30 del passat
nioagítadórs veta-011s que hi -ha mes de - juliol no hagin estat de:- dé : central adeptatles per l'ocupaolil di- seguit sobre nombrosos Hoes.
La nota acaba insisi lid en
(fleta : a les : (mala tolhom ha de gudattletit
.i. fa ie0115- ta "Invisible ." .primitivainent aplicada i
sotmetre's. Ha eldriaL . pi-i• oett i d'Un 1 ul n que el parbgraf ;le la nota motlifieada desurde., amb molla de la l'idterés que lis tio lente per a
Uds i té principalment per a
coratge inesperat enrsinSinant
Govern anglés relatin a ,la resistZ,Acia d'Alemanya.
1,-sétilgiea la qüestió de la segutan propera a Rússia. prioritat belga ha causal una
L'oeupaciú conserva no obstant, pel
retal, i en aquesta solad()
Govern belga, el carIteter de simple in, en una Iluita eoherla contra fea potasa impressió al pala:
i
- Virarles :bobrevistes i allitscrantla la purificad() de
eautaelú, de garantice:, que passaria a
El Govern belga; zi fiseix, con la
seerola
de
Iota possihilitat de, reduceiú dels
(',ser en el mis que la resielf2 neia d'Alela de l'empreSa
linuaré corean:ti una sol tic'
Teteera Internaciiinal de Mos -• practica stistseptible. d'acons.e- ulanya cessds. un control interatiat quo miniaments, reiteran el seu deenn..
guir un acord unitnint entre els eomportaria l'evuenattió progressi V.1 en sig de,diseutir aquesta qiieslid
amis el Govern britànic. — Hael cas d'eheetutio' de les obligaeions
anota.
possades a Alemanya oh coneepte de
a prLimetra part del text do
KEMAL-FATXA CONTINUA
la resposta belga fa observar' reparacions. 131,gie 1 , per taut, no cs
ESSENT GENERALISSIM
proposa continuar definItivament a la
Prisner.7--Oue el paràgraf
k REMARA
Constantinoble, 28. —L'Assem la „nota britänica que din (pe
tnee nacional ha acordat per Bélgica no hin fet cap amistó al
La nota . traeta desords de l'examen
MES DISTURBIS A BERLIN
unanimitat Prorrogar la llei que 14.-xt del projestle de la resposta
de les indleaciens del Gorern britimic
Berlín. 28.—A l'estació de Gilésia,
eonceeleix ' a Mustafa Kernal • Pai- lwilänica, a Alemanya, es basa en relució antb Ilobteneió . ,de garantics
de Berlín, °correa-iteren disturbis prolit el Idol de generatíssilii. ,
Produetives per part ,4'./Ilentanya.
equivoe.
en
un
zocato pelo joves comuniotes, que feda
AqUesta hei sera. deroga
Q ti inta.-1.a .,nOta • tract,,, igualnient
Segon..L--One él Govern belga
.quan hagi terminal. l'evactuici6 no uit considerat mai corn irre- dc les obseryncious britaniques rofe- ren cara a la policia, resultant dos
de, `les tropas angleses i quan futable les seves indicados-taren- renta a la qüestid de prioritat i bo nel- agents. morts. Arribaren refercos
quedin solucionarles . les qiirt.s- canduades a aconseguir una so- tnet que hagi estat traetada tuassa fa- seguretat i donaren una carregg de saels
tions efe Mossul i olivos ponlució del problema ele les reno.- verablement, putlent-se mostrar exigent bre, per no ferir arnb els disparodispassatgers del tren. S'aeonscgui
denla de discussió. --Haves,
respecte da nest punt.
racions no Isa poglit per taut,
persar eis manifestants, detenintme diRe:torda 'a mb fermesa la priori ta I.
imzöreer en el retret _do volee
SIAL—Radio.
TERRATREMOLS
subördlner trit.: • comprorafs' a restringida que Concedí Welgica al
l'acceptació del aentit dé les se- tal; ele * Versalles, que eonstitueix sola- EL QUE PAGUEN- ELS ESRoma. S.—A. les localitats del SarT R ANGERS A ALEMANYA
ment l'esecueltS , de.les promeses conves reivindicaeltms.
zann i Au2lia s'hansenti triolentfosims
Berlín, 28.—La Cornissitt Central de
tretos lusth earheter absolut respeete
Tercer. t-En decidir l'oeuptlei6 de la
eint
Turismo ha .comituleat que durara et
d'ella durant la guerra. Malgrat d'aisft.
iamea de la Buhr ei Govern belga co liLa pobt.rei6 a fugit al t'asar, presa de
sepa semestre de rany. nue Sola han
ha coasentit que es procedelBèlgica
mita. alraplement a splici:r les menores
•
•
gran

fiaily Clireniele" Stresemann earnença
coneilinchi

LA DIPLOMACIA

Ei que diu
los

la nota belga contostani

afirmacions an g inas

D'IRLANDA
--o-

DE RUSSIA

LES REPARACIONS

DE FINLANDIA.'

D'ITALIA .

Moscou, 28.--L'ex-canceller
alemany Wirth ha declarat als
periodistes russos que havia fet
el viatge do Moscou amb
objecto d'entrar en contacte
amb els eereles econòmics rus105. Wirth ha declarat que estava molt satisfet de la bona
acollida que Se li ha tributat, i
ha expressat el seu optimismo
sobre la intensificació de les
relacions comercials entre Ale-.
manya i
*
Moscou, 28.—M. Monzie
ha declarat a un redactor de la
"Isvestia" que aviat serut signat
entre Franca i la República dels
Soviets un acord comercial
semblant al que s'ha establert,
entre Dinamarca i els Soviets.
—Radio.
ELS METL . LUFtGFCS INTERrA CIONALS 1 LA FE D ERACIO

Dublín, 29. — Duran! el di-1,1
d'ahir es registraren nombrosoiC
incidents a tot el país, amb
till de les eleccions.
Durant tot el dia les ametrae
liadores i els fusells es debra4
ren sentir_sense.Mterrupció
.
Dublín.
En dels candidata governa.
mentals ha , resuilLat mort
una collisiö.—Radio.
EL. CAS DE L ' AMBAIXADOK

IRLANDES

A FRANÇA

Dublín. 28. — El tribunal del
Dublín jutjarà demä. el ces del
Jean Ornellorigh, ambaixadot
de la República irlandesa,' al,
Franca.
Els partidaria de l'ambaiga4
dor diuen que ha d'ésser alli4
berat en virtut del principi rbg
l'"Isabeas corpusn_incorporat
la legislad() de,4a república, irt.
.„,ads4
landesa.—Radio.i

PANRUSSA
, Berna:, 28. — El Comité ten-,

'Era/ de la Federeció Internado-,
nal d'obrers metallúrgies ha ce-,
lebrel, una reunió en la qual ha'
adoptat projecte d'intelligéneia amb le Federació Panrussa per a l'admis g i6 def iM
-tivad'queslFrció,
admissió que cal . : decidir' en el
próxim Congril'sFins alesliores, els represen4
taats, do Rússia a la Federació
només tindran ven, Perii no vot.A les sessions celelirades pel
Comité executiu, la majoria
dels oradora han Insistit sobre
ha necessitat d'oblenir alguna
garantia pel que fa al respecte
que han de tenir e lls.'russos amb
els actuals estatuts de la Federació Internacional d'obrers
•
metal.lúrgics.
'El Comité central ha rebutjat
una petició formulada per la
Fecletraci6, Unitaria' Francesa,
solliatant la seva. adMissió
la, ,Federació Internacional; -Hayas.

DEL DANURI
. .

METZINADA -:- MES DE 11 14
VICTIMES
Sofia, 25__Mes de rriTi hg.ie
bitants de Vidin (Bulgaria) : har4..'
estat emmetzinats • per, l'aiguet
del Darnabi.
Han mort je,' a eónseqüanbia I
d'aquests emmetzinaments,
1
gunes dones i nena:.
Un• comunicat
en aquella part del riu Paigual
conté grans quantitats de plom 9
—Ha yas. •
LA PLOMA H1STORICA D

PAU D'ORIENT

Lik

/11
Constantittoble, 28. — Ismell

Paixä ha ofert a la Biblititeca
de la Universitat de Constanti4,
noble la ploma amb la qual foiX.
siguat el Tractat de pau de Lad -a
sana.-‘-•Havas.

EL: MINISTERI

ANGLES
CHAMBERLAIN, MINISTRE
DE FRUNCES' '

'

Londres, 28. — Ha astal no-,
lnenat, conseller de' l'Echiquier
Mr. Neville Chamberlain.
Mr, Joynson Niega s'ha possessionat (le la cartera d'Higiene.-Hlavas.

LA PENURIA DE L 'AGRICULTURA NORDAMERICANA
Washington, 25.—E i ministeri d'Agricultura ha presentat una memarla
cobre l'angoisosa situnchl que traveosa
l'agricultura nordamerieana.
La sitnaci5 econtauica de rAgrieultura Cus pessimista, a causa que els
prens (lelo productes agríenles no han
nujat 'en proporoiú als jornals i a les
primetcs nuttèries.
Aquesta situaciö ha tingut ja
in Alt el tevreny politie. L'agricultor
reatolueítanari Maltus ZIonson ha vencut
en-' les eleccions de Wisconsin pel grup

agrleolm—Radio.
«de

ingressat 800,500 milions ele mares en
concepte d'impqrt d'estada, pagat Pelo
estrangers.--r-Badio.

ROBATORI A L'AMBAIXADOR ESPANYOL :: UN EPILOG
INESPERAT

EL

Berlín, 28,—Corn es recordara, no
fa pas gaire que es comete un roba-

tori important a l'ambaixada espanyola, a Berlín, apoderant-se els lladres
de diverses peces d'argent, entre elles
les que composaven una artística vaixella,
La policia berlinesa, que des d'un
principi esmereó la seva activitat en
int uost assumpte, ha procedit a la detenció d'un deis criats de l'ambaixada
per autor o cómplice del robatori.
Un cop efectuada aquesta &temió,
a la prefectura de pulida s'ha rebut
un paquet postal que conté, cursoslucid embolicats, els objectes sostrets.
Aquesta remesa anava acompanyada
d'una carta ezt termes irònics.
La policia actua atnb diligència per
descobrir els ¿ollero.
Sembla que ja té la pis t a de
vidu que tramete cl paquet i la carta.—
.
Ha yas.
Berlín, 28. — La,, carta ove , acotarlaaya el paquet postal -dels objectes robato a l'atobaixada• d'Esprinya, carta
signada ami-, fals noto, diu que com
que la companyia d'assegurances contra el robatori•tealitza aixi gratis ecomotines, hauria dc trametre el que hauria hagut de pagar per uniese roba•
inri al Comité encarregat de recollir
cabals por a la resistencia passiva ,a la
Ruhr,—Radio,,
LEE REGIONS DOUP, ADEt
OCUPA010 DE NOVES MINES
Dusseldorf, 28. --- Ahir
~mudes sis mistas per tal
de procedir a la seva explotarió. No es registra cap iacident.
--Hayas.

LA POPULARITAT _
D'ISMET PA=
'Angora, 2S. — La ciutet; die
Malilla ha decidit d'aixecar

monument al sean dele DelegaCid- 'turca a la Cpdferäneia
Lairsada. Isrriet Paurä.
El monument sera erigit ala
placa de la gran rrieSitilita per
5ubseripeis3 popular.
tina fotografia d'Ismet Paixai
ha estat yenuda en publica sub4
hasta, arribant a la xifra de 160 •
idI pfaStres.—Havas,

E1 1110Yi1110111 separatista

Segons comuniquen: de Bel4
-guiad al "Journal des Débatro
el' president del consell
lau,. Iancovitx, ha.. effinunicat
la premsa, a propasa de l'afen
Itadits, una •cleelaració . en la
qual recorda que Raditx frito-s
quejä la frontera del 22 al 21
de juliol. al 'vespre, sense p354
saport. Raditx ha fet a la prem -s
sa vienesa tleclaracions sobre§
la seva politice, "el fi de la1
(piel es la realització de la in :4 TI
dividualitat política i cultural
do la Croacia": A 'Viena s'entra4
vista arnb ets delegats deis 004
mitas revolucionaris,
adreçada contra(
dels quals
l'Esta'.
Serrada que a Londres no hall ates del lot a Raditx, degut, se4
gons diuen a la seria actitue
anti-anglesa durant la guerrea
Els seus partidaria a Zagreti
i una anomenada re -i
presentació nacional croata tul
declarat que persegueix tonal
eampanya diplomática a favor
del reconeixement internacio4
nal de la Croaeia i de l'aplica
Cid - -del dret d'autodotermina-t
ció al noble eroata.• Aquesta actitud dels patriotes eroates hze
alarrnat el Govern reial, el guisa
ha pres mesures enérgiques per,
aplicar la severitat de la hei
a tot equell qui emprendrà utla
coció contra l'estatut constitu4
eio_nal legal i• culera inte4
gritat de l'Estat. iugoslau. El
president inferí ha declarat:
convençut que Popi4
niel sana de lobs els crestes vo-4
Iota Iluss propi be, i el be de lintel I
patria esta en l'actual Govern.'"
iugoeslau en aquesta ((deslió.%

C

AMISE RIA
SAlt$

BOgil efia,

3

Brin tastar* te enlutes

LA PUBLICITAT

D'SŠPANYA 1 DEL 'MARR
El

Collsoll de millistres que se ce1ehrar aui, deliberarà sobre
11111011110 de lishl Major Ceillrill

El cuirassat Espan a segueix -en la mateixa situació
y

EL CONSELL SUPERIOR DE GUERRA I MARINA EXIGIRA RESPONSABILITATS A LES AUTORITATS MILITARS DE MALAGA AMB MOTIU DE LA SUBLEVACIO
A TETUAN
DETINGUT UN CENTENAR D'INDIGENES COMPLICATS, SEGONS ES DIU, EN
LES DARRERES AGRESSIONS A FORCES DE L'EXERCIT

Ha estat

indultat el caporal Sánchez

u

Barroso

jans que vaig poder procurar-me. a
dialices semblaiat S que els arnics Forques per fer informació rel'objecte que s'organirzessin els auxilis
d'En Trías han volgut evitar ferent a Perobarraneame.nt del
SITDICID POLITICI
I
al vaixoll embarrancat.
que . s'escara ís. ha ti del ermi nat cuirassat "Espada".
Avui han tornat a Madrid alguns
Des minuts niés tard, la boira es
El vaixell apareix Iln xie
Per part deis pa rlidaris del candels niinistrés que eren tara. Denla
fongué räpidatnent i vaig poder e0Mtornaran els altres, i a un quart de - (bita! que _gandeix e j fuers del rahlat a babor i si/aun-wat baprovar que el vaixel que hacia topat
Gavera aquesta carena sagnant, hit per la rnar.
cinc de la tarda se celebrara Conamb ein baixos era el cuirassat "EsEs troben al costal el "Dédaami) murls i ferits. incins agents
seil.
pada". que contanda el capita te nalo", l'Aleitzar" i "España. núde l'autumnal, que ahir i avui
Tots els ministres estas rong
vili Pere Sanz.
mero 3", i 111(iti pl fons
han relalat ids diaris.
formes en que no tindrà les conPoc després arribaren el "Dédalo" i
Bis apassionaments ministe- fonso. XIII". el qual porta a
seqüències politiquee que alguns pe"Alfonso XIII" i darrera d'ells el
rials han arriba l a lal pum!, que hord l'almirall 'cap de l'esquas rinclistes. esposen.
"Cadarso - , el torpediner 22 i altres
en acabar la lluita el g overna-- dra. senyor Rivera.
Un ministre, molt arnic del se.,
soiixclis
Els escafandrers han practi,
chor civil no iii 1 ingut inronve4 nyor García Prieto, deja:
Els treballs de salvament s'iniciaren
nient en proclamar que el ean- cal. un revoneixemen per de7
-El - Consell tindrà importància
didat triomfaid era Eapoial pel terminar la veritablr. situació iinmediatament, perä es Comprova que
pel tensa a tractar i pels acorde,
Govern, quan es públic i notori. del vaixell. Un escafandrer di- cap d'aquelles embarcacions disposava
r' no hi hattrá •crisi rd e n . sortiran
deis mitjans necessaris per posar a
noticies excepcionals.
per eerlificacions indublables gue que 'I'"Espafia" te clavada
flot l'"España". Solament es pogué
de Fe.serutini, que el triomf ha al seu case, per la banda d'esNega lambe (Inc ara vingui el
tribor, una enorme pedra que
treure . del veixell la impedimenta i utennatal: d'En .Trias de Des.•
'senynr Silvela.
silis i repartir la carrega de mañera
-Hi haura aquesta tarda confeSomltltt inertíihtle que en la ha causal. grans destroces a l a.
aire no fos un perill en cae de temporal.
rencies preparatórics del Cansen de
situació perqM; travessa
compridant general de MeCRITERIS DISTINTS
demà -te li pregunta.
nya, ei G,tvirrt, per a fa ny de
-No; no hi - ha necessitat.
con/Mar //mi/ 115 vols mCs, que lilla ha disposat que l'orces 'de
El comanda/1f del cuirassat "Espala medalla. al comandan-len!, del
El senyor Cleapaprieta ha dit que
no 1/an de servir-1i per a can
da" resta a bord amb sota la oficialitat
; havia rebut monee felicitacions pel
obra amzmeril a resta!, de capitä Dävila. prestin servei .-en
i una part de la marineria, solament
parl
la
de
'Eres
Foreas,
prOxima
' sets darrer decret sobre l'asseguperlorbacia • i inquietud que iris
necessària pele treballs que exigeix el
•
' rasca de la paternitat.
se empenyent rapidament a l'a- al vaixell..
salvamcnt. Tots els oficials estan copeEi
vigildncia
es
de
servei
Preguntat Sobre el resultat del
narquia.
raneats i creuen que el salvament s'a'non, rigor/1/s.
' Consell de denla, ha (lit- que no es
conseguirä tan avías com arribi el tren
• . ELS MILITARS
• El "España" eslä intindat
' "odia avançar res. Eh. pm: la sena
angles la cooperació del qual sla deEL MINISTRE DE LA CUERA.
fins a les eseolilles. SI/a copart, seguira treballant en els promanat.
"La Correspondencia de Espada",
me/ten a Ireure del cuirassat
jemes socials i les altres tasques leEmperò , no totes les opinions eón opparlant de l'actitud dels clemente mi"España" tot l'equipalge i
gislatives, ja que es proposa asseutimistes. De bell antuvi, si bufa el Ilelitars di les actuals circumstancies,
bles de la tripulació.
' res al baue blau.
vant el vaixell 'está perdut. Fin g ara
diu:
-Es parla de la possibilitat d'una
La tripulacid es traba a bord
dura el bon temps, i aixä fa conectare
-Ele elements armats t enes us alt
crisi per diferencies entre vós i aldel "Espada número 3". Aquest
esperances.
conceptc, (le les prendes militars del
• gun altre ministre rnolt caracteritvaixell navegava; procedent de
INSTRUCCIO D'UN EXPEDIENT
ministre de la Guerra, de les quals
zat.
Cartagena per .posar-se a les
en fan' gratis i merescuts elogis:
L'almirall cap de l'esquadra ha ma-Sapigueu que en cls Consells,
ordres. del cap de l'esquadra,
per6. desconfien (le la sena indepenels ministres, per dignitat. hem d'oquan rebe un telegrama de l'al-. nat instruir expedient per depurar resdencia dintre del Gabinet.
pinar amb criteri particular, sesee
mirall Rivera ordenant-li que ponsabilitats.
Ifo oro y a cl frt esdevingut ami,
fixar-nos en el deis correligionaris,
corres en anxili del euirassat.
moliit de la provissió de la Direcciís
donant-se cl cris -que multes vcgades
TREBALLS DE SALVAMENT
Dels fels de iliSlaga
de Caraltiners. que ha transeendit
-annestS discrepen -entre elis. Pel que
Al ministeri de Marina han
ale clemente militare. Signat pcI rei
a mi afecta, quas soc al Consell no
PRESENTACIO
D'UN CAPOse,,
aquesta
tarda la
i refrendar pel ministre de la Guercm recordo sine, de mi mateix.
RAL
.
güera nota:
ra e/ decret riornenant per al dit
. Ha negat que hagués estas fuseToledo.-Comuniquen del ;mide de
"El Comandan general de
Ilat el reu de Málaga, cont tanibe
(arree al -general Arraiz de la ConCebolla m i e sla presentar n ht gulirde
derena, foit astil:lada a riarrera horo. resquad ra -rin-rad irigra nits
ha negat la dimissiii de l'Alt Codie mea el c a poral de 5 1151 a ti, l rogidin que ha estar al cuila dita disposict".,• per imposició del les
missari.
rnent de Gurvilann Anteni Marlin Gen.
rassill, "Espada" duran! el
MAle3FESTACIOriS D'EN VI- preside/ir del Consell. El general coneixernent
AI,Z. u:1141rd ele
sublerat a
del* case, pel
Aizpurs sabe conformar-se en -aquest
LLANUEVA
MMaua, des d'in] viagné fugint.
bus . del "Gibel-Muzu", havent
cas, cont en altres semblante, i
Ingrossh
pras«,.
a
/a
El eenvor
parlaut amb
aquesta actitud de debilitas producís: aprecia1 que el vaixell descansa
governador civil ha dnnar enmpels periodistes.
estranynt de la faitaliana de dues restingues de
tina viva contrarielat entre els elete de la detenció ni ministre de la
: «liar amh qu'e eren aeollides per la
pedra, terina ti igua entre elles.
ments armat s.
(hierra t al de la (Meernatio.
Prenssa determine/les hltormadous.
aixf com a j. iroa, popa i costal.
Saben, que, dintro la niiis correcEss referia prinehmlnient a la lintfde babor.
ta disciplina i respecte, sima fet roSERGENT ANTIIMLITARISTA
. cM une deja que el senyor :nivela a
Es manis: estancada la sec'Mixer al general Aidiurn la situapues iras un sergtent de radioteleMelilla baria tingur alguna maitotia
popa.
i
Itt
cid
primera
rió espirite:O. —e.S seas companys
g FIMO
, el enmandaut general oenyor Margrafía, de guarnido a t'Afilen, rorndO
Si el lemps con' inua im i els
d'armes, com pe ti sen. senten i voileo do Melilla a 33 capornl a tul je set!
: zn. motivant la seca suposads dirniovapors de salva/ti/in arriben
ten, i tots esperen Sine. sense rimatina postal completument
siú. Cal dir mune, que el senyor Sit ceaquesta nit, cola anuncien. es
jors ajornamento, sabrá complir amb
almminaut di-jo quarters, del servei
la no arrili:1 a entrim : i,ter-oe :unir el
d'esperar que en el lermini de
el nett deure."
i do la guerra.
general afrram perrin serlf tic Mil JI a
quatre dies quedara el cuirassat
. rut diin postal no ha arribar a po:almas que el general entres.
en disposicid d'esser reinoleat
L'etare gg enul del cuiressal
destinatari. porquil un individu
der
Ea tina hipan* atrilmir les seres a Gibraltar.
'ene:irroga] do cursar-In I t mostrA a un
Satan d'atoniato darrers dies al Marro,:
El "España número 3". amh
"Essegye"
cap d i eng'inyers. q4a1 elnnit pare per
e la falta de initjano per 1;1.mm/ir-les,
la part de dolaciO que rto es neUNA NOTA DEL. MINISTRE DE
eserit II j u a pi tO gcurral de la primera
del cuirassat, soldará,
ilegut a les esionon3ies malita:eles quan
cessitria
MARINA
nreeisannut encara. no sTlizt aplicar eap
dernit
a
la
ni!,
cap
a
Cartagena,
.AI mini g eri
illatina han
"gri:';' sergent autor ele la prieta) ha es.ecanends a [C, deepeses del Nforroe.quedan! lt bord del cuirassat el
fapiltlal .
malt una nota
1at defingut i etupresnnat a 'Melilla.
No es pos gaire Ihnlyá-ha afeen-set; contund tt n!. amb un cap,
en-la qua I es din que aviii ha ar
„'íaol Consep en e1 qual S'aeordnres tina
tres ofieials 1 gent necessitria,
PREPARANT
FUSELLAIVIENTS
.junt
a
doS
E"Espada",
a
,
•
ri e !m'oil, per durar ;amen
que //queda nit sequal -lt tu deu del ionlí. el tren en l]ttl)lbtl' it ti miss 60.
neonmanyarlt
tais el, demento un resurte.
•
"flielope"
dir socors 43 ihrallar. que
ran trasIlartlts els processats al rastel)
que
quedi
cuirassat
fitis
CONSELL DE DEMA
cibrallaro. ote =ele comunicarit la
porla it bord el vaixell "Jevel
Viil
sentencia. En utts d'Aeíser conforme nrills
-1 1ersonn /sien/tienda nlet tIocern ha dit Moza".
D'UN
OFINIANIFESTACIONS
lii r.etteia f ism I. l'a fimel lamen t es porA migala .s'espera va requip
raue eu el Conweli de /lema no tiassara
CIAL. DE L'"ESPAÑA"
rrAlger i
tara fi veril la nutlintola del
res que suposi tite J'in/ ia ni lissensili
ele Lis:Sita mur:limad insistentment nue en
seguranient
boa.
que
es
el
oficial
del
cuirassat
en
i une
itielila - Umt
imporlam.
I:t J i ansa per la • sedieifi existeisen uminAquest.
mal
i
esilevinigut
cl
vaix,11
litt
eoni
nreir41..cein
"Espina"
110
declarar
el
següent:
.iitiarft a un
nitava en la inateixa posieid..que
jill. al 1,1110 rivils. pertí seguida q ue el
en' niontenis difte j ts de Coverns
VC13. t in de Malaga, on cns proveí•
.
¡ Ttu41, fintamentirni
rutteir no 16 .. fonantenr.
rem de carbO, i a gran distancia de la
. se per pensar nix/ Jin
l'A I erniis; % • emliritpl en calina
cnsta ess sorpren-gué una bOira melt LA. INTERVENCIA DEL CON: i qué (11 13 . e/ I S el e ln e nivi .1e1 doveru e:U
. .. .
aixb fa .qtie augmmil in-les es- espesa,
ilaiieticsoals en erfigie epuflietes,
SELL SUPRENI DE GUERRA
'Es segur que 'cierta es don alt 'enntlde perange' s que. Migui salvar-Se.
linmediatanicnt es prengueren ä bord
MARINA
A bol:ti de 1 - España" han
- Flutorine ele•l'Eatit 7MajOr centro]
Ice , mccaucions nccessaries.
Per ritt (ries paitienlars'se sin que el
qlledaf, eorn s' anime IP, el ep_
1 as 41..libararit ' sobre rupiest .i tetan.
. L'Espada" navegava .a . una velo1411pveln ha mes eart es : Cl] rao- niandant, i cent hocitat de set millcs i la sirena sona'va
!LES Ef.EGCIOS DEL DISTIIIC- mes de marhirria.
stintpt.e de la subtes-m . 1A ale Midaga
c n mstanment per impedir el topament
TE DE GRANOLLERS .
m'ore:Ha contra &elísea de los ion.,
Algar] peribdie . del mall, desamb una altea tanhareaciít.. •
rintte, militars de la binen, per llur
"La Atei gin", traclant les eoneixr_• dor d'aque. sls assumpEs comp'ircli tules les precancions
aetuaciii en els fets.
• ele: reions dc diumenge. reinaren tes per efecte de la fardaste,
que els reglamento determinen en
i les notes sobressortint d'aque- anuncia que per salvar E"Es- aquests casos. El capita ea fíat carre.7.
I.INA PULLA
i :aludía!, a la lilaila al pafia" serä desnumtada avui personalment (le] vaixell i el concluía
'ANTIMILITARISTA
istrielc de - Granollers, dio en- l'artilleria.
.de l'oficial de der
amb
'El fiscal ha denunciat davant cl
Inútil es dir que basta amb
e ultres coses:
A les doten del migdia . i (luan ene
utjat una altra fulla solta que, en
Fou aquella una verilable or- donar-se cumple de la mala. disposävem it esmorzar, 5entiren1 una
forma de manifest, sotscriu
de vilaca.dea, de irírritticitm:;., postura del vaixelt 1. de l'enorforta topada.
Sindicalista de la -Construe'ció,' i ro
me pes' de les pedms per (m/ ei rempes, de suborna i thunLa impressió de tothum . fou que haijla dese, inelus de prendre que .el tal desmuntatge rtan xocat ands un altre :yaixell; tan la" (mal es fan propagandes
'
militaristes considerades com -a excom no - fou possible nó POL fer-se en la difícil si- llnuy ello creiem de la costa.
I ^itae ili a la sedició.
Otar al prestigt6s candidat tuació present.
La inundaciís in/mediata ens conven'17ambe han m.anifestat
i • PETICIONS -D'INI)ULT up ,IlluitaVa al matelx temps
ek que haviein embarrancat.
sse Pels interessos del seu dis- les- nOticies sobre la situaciö
La boira-acaliä dient---era esnessa,
•Davant la reserva defs ministres
tete; nel Manteniment de la 'l''España" ' es rebert .perradi4
espessissima, com es ves poques vega- .en el que es refereix al procediment
gramed,
Iniviats directament des.
seguit a Ilalaga contra el capoté)
„ 'ca del sufragi, es llogrä que
de l'estació del cuirassat
dé .Navarra Josep Sanchee 13arroso,
ongrea anullés Peleeció, pro- des
UNA ALTRA OPIMO
que le nmatat el -depttrtament
1 )es dificultats --que In ha :per co. dictamen del Tribufial SuEn Rafcl Pasion, torre( de.I
de -Marina a la Cititat
municar anda Málaga, per estar taein.
ha manifestat
El
seneral
Aznar
no
espera-nades- les linieS, els di grii'de la nt
1 tornar a la huila sembla.
La boira dable era espessíssima, meit
va • ten ir noves noticies de' l'"Esobserven alguna confusió en -ocue
aturar l que els.fugosos elebajoca, impedia veure la mar. Vaig senfills mies aquesta nit eopar-se d'aquest punt. ,
ente miniaterialS • refrepe-Ssin pafia"
tir pitae.un vaixcll a nus't poca disUns diuen que el cápe.rál-Barroso
seus ímpetus,reeordant les !Tienen./ - Pis . treballs' de 'salva- tancia, i ,pcw • temps. des
ment, , pels (res equips
prés vaig
va entrar en cancha ahir a la , nit.
taes eonseqdäncles da la se-- ttaI,
fingir 'eh 'pala , d'una e-libare:t./mi/S, que Serme donar-se cosiste de qMé, d'haa desalentada oendtiela a lea
em semblà (le guerra.
i vei• estat aixi, l'execució s' h auria fet
eeolons genera4a;- mes no ha, IiirSITUACIO DEL. CUIRASSAT
De seguida:: -Vitig- donar asís a la Coi la.piwseeució dels.• -.- Melilla. — Ele periorlisteo manclancia - de Marina de Melilla i a les arniest mati. Si tal. haguee passat no
batida tingut cap objecte la reserva
es -de ,iitedlpra , 4e YOle
'S'Itan Iraalladat a GaP- de. ' Tres uf Mines d'Obres pabliques amb ets mit- . dels ministres.
1 Ho'li

Dirdécre 29 l'U'tet5st
Altres diaris desfan l'error :dreitt
que el res ha entrat • en capella
trobant-se molt abatut. L'execució
es portara a efecte a dos quarts de
chic, .
De provienes - te reten Molts telegrames demasant clemencia- per
al caporal i per a la seva dissortada
mare, la qual ha perdut a la &,vierr a
dos fills i ara en perdrä un altre per
unes llores d'arravatament. .
En semblants termes s'expressen
cls diario madrilemr's, dient que catara és tcnips de cleméncia per al
desditxat caporal Barroso, el -qual;
desgraciadament, si no canvien les
coses, serii Msdlat a la matinada.
I,es impressions StIll molt pessimistes.

DEL LUZ
EL. BOMBARDEIG D'ALHUCEMAS
Melilla.-EI bornbardeig acri clan 1
passada damunt d'Allmeemas, dura mès
de ducs Iteres, durant les quals les
hateries de la plaza d'Alhucemas no
pararen de canonejar els poblats d'Axdir. Aid Kamara i altres.
Els aviadors tiraren bombes de cera
quil6grants de pes, advertint els observadors que els moros fugien cridant mentre te j en alguno disparo de
/usen.
Durant el mati i la tarda- . alguns
aparells de la base Thictros entre l'Atalayon i el vaixeil "Dédalo". continuaren també bombardejant cls poblats
d'Alhecemas, advertint la presencia
dc Inés gran nombre d'indígenes que
en dies anterirrs, alguna delle dedicats a les trines agríenles.
Lcs confideneies que arriben d'Axdir diuen que roto ele poblase (le Beniurriaguel han quedat destruits seis
boinbardeigs espanyols i que hi ha
molla morts rebele.
Asseguren que Alxl-el-Kritn, davant una junta de raps de cabiles, jurä
venjar-se.
LA COMISSIO PARLAMENTARIA DE RESPONSABILITATS
A les set de la tarda ha quedat . reunida en una de les seccions del Congres la Comissió parlamentaria de Responsabilitats.
El sea prcsident, senyor Sagasta,
ha dit als periodistes que dissable arriba. a Madrid cl general Marina, cl
qua/ cl visita. Aval. e/ senyor Sagasta li ha tornat la visita, quedant
el general Marina en acudir acinesia
tarda a deposar davant la Cornissió
deis 21.
L'OPINIO D'EN WEYLER
Un per/Odie de Mallorca atriburix
al general Wevler aquestes mandestaciorís
Creu necessaria l'operaci6 sobre - Alhucemas, però 1/a d'estar degudanient
pensada.
Es riega a dir la forina com ell
la desenrotllaria. •creient que aix6
d'ésser un punt reservat que només ha
de conèixer el Govern.
Digué que els último atacs dele TMTCIS sim de guts a la protecriA rehmla
(le l'estranger, essent la majoria deis
enentics gente reclutades a la zona
francesa.
EN WEITER A- UESTAT MAJOR.
CENTRA('
Ainiest matt. ir dos embu t o d e del/.
lilI arribar. a l'Este n'T,SAjnr Central el
sen rap. treruci le í syler, que tga enns
versar ami, esyes lumbres de la Co.
rnissi6. presid au segun Ihic pel general Correa.
Mis o lar,/ En Wryler ha visitar. el
ministre, de la Cuerm, donant-li cona,
te que -a/II/esta tarda tisi aria el
president del Consell de ministres.
01 pl us confeceionar por la CAtuiissió que sobre el terreny
/liar in anunció estraleg,ica de la zona
nrientaL
UNA NOTA DE LA COMISS10 1)5
EESPONSABILITATS
Le reunió de la orilissiO de Responsabilitnto Ir, acabar a tres quarts /le
neu, de la qua] ela publicar animosa
nota :
"Avui. a les ei o de la tarda, en la
dala i hora acordados e n l;n
•
1. 5 133/11/ la Cou g iosiö de Res•

ta t

Agites/a escollZ1 e-I general marina.
(733, en Ir S SerrS nar guile o so ref,rf a
in sera actuarió a Aletilla i a l'Alta
Coto issa ri mi,
•
1 1 ,pres es: rislIA r.1111pte &lo 4133,-;
.[1 n !."1113.311, que han arriba/ a coneisenva de la eatnissit; i íle les contestes
es-ministres d'Estar
conde de Roniandines i inarqu'es de LeMIL 1 f . X-13/1/i.Sirea lit' /3 G1,43,3 :333.,
1 • 11, , a Guerra i , Olagner. /loor/la/u
guie restudi deis docutueuls
1.ES I'A g Qe' gg am Ti, COHIgSro
Dii IZESTONSAEILITATS
A la reunió •eelebradu ihriesta tarda
• la tiornissi6 (lo Responsabilitats assisliren non voenbs.
Per alo 1' ludes
treball de la Co1115 5 1%,

riiat3311» del 5431(3111 i‘iU3/1:1

ting / a un inter¡,s fonamental.,tilin
referit. • -emu. Os. ¡Ami,' suisisnr, als, esdeveiiiineuts . de. ,1909 1 a al tres episodie Miteritirs al : ilealetre.
bid
teniPerament miilt
ha deixai
hunda punis 11113
poetal. terne
umnifeot hileras.
. En :Marina infc7rmiad(s /le les sis a
des quinto de salir. inntuint renuits tierlii Os rds romissionato, per examinar
11131$ ilevninvnts. vonveniiit vil qu,': separririament el$ estudiin tuls i cada uu
(tefe m'atajo.
jupa uMs imrmrtant ]'enea el
sima! Ferniuslez t.:iintínez. el: qual
tit . e.ls seis: , esnunanye a mi&
deis infiernos aPortais, deUr'quils tesulta de molts
verit
reopsnealtilithts, -es. ivigin conerciteut les- N-incriminas que la Cm&ssie; ha : tle. redactar crian
'le la conde:nansa labor
Él 4 - de- ..Seleinbre es rètiuìr .l n proba,
ittt

liféni.prit ulii4r nuaibA d 4
. sncaljqa4"
es•,tr-Phin a glitifeisli../gaoraut-i,e eacarasi -s'ad/nutran ..115 4M:formes oralir.•
comuKnoirr • DE 'GUERRA
Aja' zorra:veles/tal; Seitse äovetat.
El comandant generrif:du resquadra
diu que el vapor "Gibel - Atiza" ha ami.
ribat al Ilne cii -es troba el él/frasear
'España", i reconegut el vaixell ' pel
bus, espera el set/ sälvainent si el temps
continua ajudant-hi cona fins ara, Els
vaixells "Salvator" arribaran allí a la nit.
A-la zona occidental ha estat ferit,
en -un tiroteig sostinglit en el blocans
riu Lesteha, el soldat de regulars
Mol-lame/1 Mussani.
DETALLS DE L'ATAC .
DE T,ETUAN
•
Tetuan-EI tiroteig sic (lies passats,
encara que CO aegui oficialment, fou
una agressió premeditada per un bandoler anomenat Hartiti: una maniobra en
la qual estas- (Facord gellt sie l'interior
asir() altres dc fora el paras-set. .
L'intentona fracasSä• permié els moros de l'interior es precipitaren i consulares a tir7ir abans de temps.
Els dispare escombrareis completament els carrera d'Alfons• : •XIII i
O'Donnell.
EI moment fou de gran enlodó, ateea la -gran tranquillitat que regnava i
Finsospitat del fet,.
EIs agressors es parapetaren en les
obres . ea construcció que hi ha entre
el parares tia ciutat.
Dcvien ésser molt mimbrosos per
quant les detencions practicades passen
de cent.
La casa en qué visten els diplomàtics
i Agui:ar fou la més Castigada
pels trets,
j Els moros arribaren a entrar a l'establiment que hi ha 'ah; baixos d'aquella casa'. L'amo i eis deferis.hrs's'hagueren de refugiar a la cisterna.
Ti guärdia moro dcl magatzem mata
a (los agressors. els quals, després d'acabar les municiono, shavien amagat al
terrat l'oren moris d'arma blanca, :3.SUlt3111". també cl guardia fdrit.
En un terreny (le l'Aixaninla, a vint
metres de la placa rrESpauya,
ilal crenginvers, matxet du mà, . detingi/C a un moro que s'arnagava i -que
es diu -que prensé part en Fagressiä:
- El comandant generat de Ceuta, que
vingué divendres, -va r;ícórrer a ca-u all els parzets i munta • personaldritt els servcis •tle seguretat i de vigilancia, ell previsió que es repeleiXin
els fets, r i sa que no es d'esperar.
Sha verificat renterrament ,•deLs
morts per: 4gressiG, que ....erca set, entre ells diles dones.
Els feritS.milloren.
Forecs - de la niehalla 'han' sortit per
practicar un reconeixemetit al fans de
Beni-Azan, per descobrie els agresSors
d,7 les forces de cavalleria que estavolt de protecció. Trohareil 'un : soldar
deis agredits. que shavia . arnagat en
un accident 'del terreny, on hasta pas Corees de Cairallerla reälitzáren una
trattraagressió, intevenitit-hi dos esquadrons de regulars de Ceuta.
Itaigrat acitiestes agressiOns, mima
nquIllitat al territori.
rra
No és veritat -que hagin 'estat
des les comunicacions.
Les mesures adoptades són gran:, i
en vista d'aixO ha , ouspes el seu viatge a Madrid la comissió . de ferres vives. Aquestes iderná Celebraran 'una
assemblea al n'aire Reina. Victieid.
pariara lAlt ComisSari, pe r . donar
a la iloblació la seguretat que no es
.
repetiran
El secretari general ele l'Alta Comissaria ha presentat la dimissiö a
causa (lela feto,
El ., ringinvers militars han trehallat
activament Çit Itt reparact6•del parases de la part Oest de la cintat.
A causa de les mesures adoplades,
surten ele la ciutat molts indigenes que
no estaven aveinats.
Se sap . oficialtnent que el Ratsuni
te, en rehenes -els- iamiliars del cap deis
liandolcre que dispararen contra la ciutat,

L'ALT COMISSARI

A

TETUAN

d'embarcar cap a
Tenían. En Silvela manifestä que [-tomes anava it assabentar-se deis teta
esdevingtits en aquella• zona, i conferenciar atub la consissijs tetuani que es;
priiposa anar a 'Madrid.
A fegi que avías s'intensilicaria. cl
bornbardeig per mar, aire i terra., sobre Benituriagucl.

t)licies de Melilla
A la ppsici,; d'Idutia sIua suicidat,
engegant-7,-, irri tret al cal), cl sergent de Ceridola joaquirs Franco
Romero, al qua! es trolsä una lletra
(cid 'constar que se suicidava contra
la seva -Yoluntat.
-5] -u fet l'enterrament del tinent Lluis Vila, que ha estat molt
concorregut.
-Entre-els ferits en els darrers
combats Iii ha l'oficial Moro Alíen,
cl qual- en els feto de jttlioh dc Tany
.192I . 110 secunda la rebelió, ajuntant-se ¡sis defensors de la fabrica
de farilies de Nador, prenent part
activa en la Iluita.
-Continua gravissim el pilot tinent Ignasi Jiménez. ferit anit passada. Té fracturat el crani. No ha
percha el co»eixernent i conversa
"ainb els companys.
-Hom din que s'estä estudiant la
repatriació rralgunes forces.
••••/-1-1ail arribat d'Aíran. -cl tinent
corosei I.latios i el capità Pareja.
-Es diu que el capita, Forted lis
trobat,- co terreny de Beni-Said, el
cadáver -dcl capità•Sauchei
També s'han trobat dos cadàvers
Inés d'oficials.
•
‘ .AVui han visitat al general Marzo, Dris-Er-Raiii-1-el , coronel de la
mehalla A,14cd Coronel.
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El rninis
Gov iinaci6;
en, -retire mito...si:1 ~Abada els
pkodistes., hn,manifestat• que
eLeoyern, tete en.compte
pel (ifrerdeisn tl isn• t:PjlpieeirZérseiienaenutliatdaetas
de lot Espanya, etn.i19 els quals
tta la mare i geleans deis
sets-oficia:Uniort" Ntla¡ai ha
acordat proposar al 'els.t Pindult
del caporal Slincliez
,;(intg
trrim
Il
i.oeldiatarti
ha a C engt ats : h iallit
lot Espanya la nava.
cita
sabut qttes,,els
Despres
ministres s'havien
petil, consel l. a la presidänola
aeordant aconsellar al rei lla
clemencia per al caporal eón-%

demnat. Entre els que demanaven
dult lii ha el 'capitä . gencral de
la zona corresponent.
BARALLA, D'APOTECARIS
'Aqueet mati. a la Facultat de Fasmäeia, han tingut una disputa Obduli
Fernández Rodríguez, de 39 anys, apo.
tecari, i Cristòfor Contreraspcon, catedrätic (Ir la Facultat de Granada,
en la qual ciutat vis.
Han artibat a les mans, i el 5erty7
que
dula
1/na
navalla,
ha
Erres:m(1.er..
fet amh ella algunes ferides al coll
del seu contrari, que ha estat assistit a
la casa de socors del districte de l'Ilesa
piel.
Les; ferides del scnyor Contreras no
temen :importancia i estas qualificades
' de llene.

L'ENTERRAMENT D'EN MON-I
;TERO VILLEGAS
Aquest luatí sha verificat Venteerament de N:Aveli Montero Vilrle.
gas.
Gracia
Llevat del ministre -de
justicia, hi han assistit toto els
tres ministres i el president del Cíansell sots-secretaria directors gener.als,
president- del Senat., diputats 1 sen adors 1. altres personalitats..
Han presidir el dol el marquès cl'Alhuremas, e i . tiomle de Sant Jeari, el
senyor Vincenti i altres familiars.
..E1 carlaver ha estat .sepultat a la Sagramental de Sant just.
,
. .
• VAGA FINIDA
Cartagena-El conflicte de la Constructora Naval pot considerar-se atahat.
La malaria dels obrero han entr o !
al . treball sense condicious molts e s
-tandecistornaelc t,sparatat-se del Sindicat.
Quedaren' sense admetre uno evaf

obrers.
,

.

y:u? DE. COPENHAGUEN
Segons noticies. rebudes
Congres. a la: Coniet. :3mcia inlerparlamenläria ehrt 'COPenha-i
guen foren rebutjades totes tes
esmeues .pre.serttartes a Me nonimeies. exeeple la del .grup
panyol. que fou aprovada.qua.
si per una n imilat. després
ver-la defensada en un dis.etirs
que meresque el general esenI iment, l'Alealä Zamora.
".TI:Y

Darrera hora
DE MADRID
L'ENCALLAIVIENT FOU DEGUT
A UN ERROR
Melilla - en el moment
de varar 1-Esp- aila" rl comandant, itue
dirigía personalment el vaixell, Pensava trobar-se A 15 pilles de la Costa,
judicant el cami recorregut mitjançant
les indicacions (le la Corredera.. trie
mareava 9 perd cal advertir que la,
carredera assenyala el- que el vatiell
desplaça d'aigua al caminar i no ei
qUe raiga desplaca a si mateix:
L' Espada" avengava a poca marxa,
u set /Miles per hora.
Senshla que fei ,rumbe al cap, i ggons està manat havia de fer rumbe a
medre ' ssilles d'aqUell.
Per - aquell error de distäncia, sin6
menteixen aquestes reférencies. el cuirassat dona un vio'entissim xoc
Esela
azulne.na
traE lna
pal;Daçí„s ciucahil et
sí-In-21'es troba a qtratre metres sota
l'aigna i forma sisa vertent (Me aeaba
artb pudres que surten a ä superficie.
A /hora en què ocorregué el sinistre, la boira e-:is espessissima, ci e n t impossible cid veure res a pocs
inetres 'de distäneia.
La topada ron terrible, rodant pel
vaixellr a bord, totes les persones
que esiaven dretes.
Un gran tres de peifyal s'inerusté al case del- vaixell i de seguida
comenea' a fer aigua per tenir falsejades ijo quadernes.
Set dels compartiments quedaren
pegata als pocs mothents.
• Gairehe totes 'lea •avaries eren al
costat (le babor En ornplir-se 'ele
cm/maniate/as .costat, el
vaixell es va decantar mes.
Demanat es traslladaren
al !loe del sinistre. .tots els vaixells
aquí distioiribko. i aviat contesei a
domiai utta impressi6 pessimista, sobretnt per la grapdária de la lila
'
T'er . facilitat'' la tasca deis
Cadera que s'esperen, es dona: opke .
alleugerint, el t. a.ixell,etCe • possible.
Salil del vaiXelt g
• airebé testa ra
dotad.; i c. porta a r"Alfonso XIII,"
el
1, quatits afectes pettliits

treurd,

E"EsPaita".

1
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NATACIO

de restranger han anunciat oficialment

L CLUB NATACIO BARCELO-

la seva inscripció figura -la marca berlinesa "Agan.

NA A SANTANDER

(re, telègraf)
Ets resultats obtinguts en les pro-

as celebrad es diumenge passat a Sanariaer, davant un públic nombrosissén les següents:
metres velocitat:
• Berdemás, del C. N. Barcelona,

15 segons.

a Badal Franken, del Fortuna de
g

Sehastia.

3. Peradejordi, .del C. N. Barcena.
4. Wallace Franken, del Fortuna
Sart Sebastià.
Et:rrez Hanse.
Es retiraren Edtstrom i Pinillo,
st lleugerament indisposat.
700 nIttreS:
I, Pare Méndez, -del Club . Depor-

, Ea7runa, 23 m., 70 5.
del C. N. Barcelona.
vergonzalez.
". 'le.
WATER-POLO
En aluest partit l'equip del C. Na-ió Barcelona ha vençut en tota la
ia el nordeny, per 8 gols a zero, no
6.ent gaire disputat donada la supet'atrita: dels nostres jugadors.
L'ea ,:p del C. N. Barcelona Tinte narrt: Giménez,•Rosich, Rusell, Basa Eeraanet, Gibert F. i Gibert L1.
BOXA

LA VETLLADA DE DE3,1A
Entra cls aficionats ha causat exnUen la substitució de Soa. per Guillem Arriar, en la vetIláda
que dona, dijous, tindra lloc als jaritCa del Parc. En l'esmentada reunió
carnpió d'Espanya dels welters,
serà oposat a Joan CastaDE LA FEDERACIO
Dilluns al vespre se celebra l'assemla general de la Federació de Boxa.
e la qual estigueren representades les
Ueracions regional, de Canalla, Llana i Catalunya, el mateix que la toml:tat dels Clubs federats de .Barcekca.
En la reunió. dcspres d'aprovar-se
al projecte d'estatuts presentas pel seuse Larruy, amb les esmenes introduides pel senyor Hildebran en nota de
Federació castellana, fou elegit el
osen directin de la Federació Esnyola de Boxa, en la següent forma:
,enident, senyor Llorens Ramonet;
etari, senyor. Joan Casanovas ; tueca senyor Raid López. i senyors
quer i °intenta vocals primer i serespectivament.

ATLETISKIE

GRAN FESTIVAL ATLETIC
- IN FERNACIONAL
Ura excellent demostració del gran
hcrement adquirit pels espiares atlètics
ea ha demostra aquest gran concurs
trille internacional que ens prepara la
Iii d'Atletisme del F. C. Barcelona
y al pròxim diumenge al seu camp
IKS Corto, coni inauguració de la
temporada esportiva.
7. Les invitacions aursades han estat
rebé acccptades en la sena totalitat.
EL atletes que es posaran en linia
Athletique des Sports Géneraux.
Paris Lorrain, ex-reoordman deis
i 2oo :nenes, internacional; Brosd.5i3 vegades campió de Franca. ineiacienal; Bernard, ex.campió de
anca deis 110 metres. tanques, inter,
nciona; Wauthier, campió i recordtan da Franca deis salts de perxa. in•maci . rnal; Gibaut, internacional i sarga dea campionats de Franca de mig
sedo.: Bontempo, segon en els Cama
eats de Franca en els 5.000 metres
traa,aonal.
Itirra me Club, de París: Fery,
le Franca dels 400 metres, inerta ;• .1; Wiriatia campió i recordo •2 1.590 metres, internacional:
internacional. 5.000 metres;
har a, un deis millors atletes estiles • salts, i Braudie, internacional.
F ed: e,16 Atlética Biscaina: Erica.
ma'" • recen-chitan de Biscaia i Esy a • la peros; Palma. campió de
rar, Espanya dels 3.001) //letras:
5s. e: tisch ai 'Yermo, .campions i
,Drerle .,15. de Biscaia .1 li;spanya. •
Club (- iimnastic de Tarragona: Nin,
nrapia r Cataramya del pes i record• (IT aanya de la javelina : L'oren,.
..2 Catalunya del martell i reTrina, d'E9panya, i Brti.
Furt:,.: Club Barcelona: Pons, catnd'E:l a:aya dels . 80o i 1.500• necea:
l ata ronpió • de 'Catalunya dels
res; Vintró. campi6 catala de tan• R. Cases, campió cataba deis IOJ
Tes ; Arbuli. campió cataba de cross
fondo: Maui , - Cahret, Pineda, Sancho,
lave. Meléndez, Garcia, Gibert. Sirti U.rutia.
Club Deportiu Espanyol: Muntadas,
P i ó p rovincial dels loo metres.
Club Deportiu Europa: Turma, Llort
G,rci a• campió cataba dolo 400 In.
itiO Fsportiva de Sane: -Sola,-cam.de Sans de .marxa.
Ero la
t'ostra edició de denla danarent
hnoms del concursants en cada prova
cOdre del festival.

Aquesta marca le,- una de les Inés conegudes i que majors triomfs ha aconseguit a .l'autbdrorn alemana. de Griinewald. Sembla que Texemple d'agitesta marca será seguida per alguna altra lambe' alentanya. La participació
d'aquestes vindrà a augmentar aquest
any -la iriternacionalitat de Ja. carrera,
constituint una interessant novelar, com
l'any passat ho fou la participació de
marques angleses i italianes que, segons
totes les probabilitats, tampoc i mancaran aqueSta vegada a les Mistes d'in,cripcions.
•'
•
DE L'AUTODR0.1I
El célebre constructor . dels Anr.
gels (Califórnial. 11r. Harry
els motors del qual-han guanyat toses les curses que durant la present
temperada s'han corregut sobre lec
pistes americanes, ha estudiat detingudament el plänols de l'AutOdrorn.
de Sitges. abans d'inscriure els aeus
cotxes en les grans curses inaugurals. „En unes declaracions que ha fet
aquest célebre constructor parlant
de la nostra pista, ha dit:
"He estudiat aMb gu a' t l'excealetit
planol-projecte i el pis d'aquesta
meravellosa pista. i opino que els
meus cotxes poden passar de 120
malles (193 quilometres) a 135 111illés (2or quilOrnetres) Per hura. La
meva opinió es fonanienta en que
una marxa ele 719 milles (79t quilórnetres).: foz, assolida en alguna
volta al Autedrom de Kansas City,
la pista del qual rio ¿•.n tan rápida
cono la del de Barcelona."
.
Atenent-nos a aquestes declaraMona feier per tn, "as" de l a . conotrucció aut o' móbil- i- gran coneixedor
'de totes les pistes americanes, podem assegurar que . els cSleuls fets
Fels iniciadors i ter/tics d TAutódrorn no es venran defraudats i que
lii preaenciàrem la Illnita /17éS
formidable entre els mes gratos conductors que s'haura vist no solainent
a Europa sinó a Amérieu.
EXOURSIONISIVIE
APLEC EXCURSIONISTA .\
ST. MART .' DE NIONTNEGRE
Ha estat ja publicar 1 - s'esta repartint a les cntitats excuraionistes
i esportives de Catalunya el programa general d'a Tiesta festa. que organitza el . Grup Excursionista Barceloneti (Secció de la Joventut Nacionalista de la Barceloneta), en celebració del IV aniversari de la seva
futodaciele.
La coznissió organitzadora ha re
premia anunciats en-butjaosel
el programa i molt aviat podrein
designar el lloc on seran exposats.
obert ja la Ilista d'inacripció
a l'Aplec, com també la de la Cursa
Excursionista. concurs de salto a la
curda i concurs fotografic. essent diverses les entitats que han anunciat
concOrrer a les diferents proveo atlètiques.
Fins ara slan rebut adhesions de
les entitats:
Centre Excursionista Barcelons,
Grup Excursionista Marathon,
Club Pirenenc Cataba.
AgrupaciO d'alumnes i ex-alunones del districte VIII.
Centre Moral Instructiu de Gracia (Secció d'Esports).
Club Muntanyenc.
a/ovan/eta recordem a les cualtaus que desitgin assistir a rAplee,
la remesa, amb temps oportti, de la
ILesa d'inscripci6, per tal de donar
facilitats a la cornissió organitzadora.
A les oficines del Grup, carrer de
Sant Miguel, 3, es faciliten tota mena de detall:: a qui els sol.liciti.

FUTBOL

Diumenge, dia jO, tingrs loe el partit •anunciat entre eis . equips Club Doportiu Regional Valeneiá. i fi arria
F . C., .despleGaiut els dos un joc net
i lluitaut amb veritable entusiasme per
feo Sena _la virt Oria.•
•
El resultar fou de 5 gols a 2 faca.
rabia als valenciano, estrato por
SanNo. Aliaga i MarrniCs, el
cirial im tuerca des d'unit forma Enagnitio,

• ae stions entaiglades atnb les mea
"Wtanti Marques naMonals i estran.s etteixen en la seva-majoria 1111
%v erahle que permet esperar una
més briVant encara que rally

ELS CONCURSOS INFANTILS
Classifietitli els punto guanj. ats an
les diferenis provrct do naineiú,
rica i atice:lea que slum erelebrat durmt e le rtura,a: del cursst d'et.tin eu els
alurnnes edel 11//uuks Carcio Alsina, que
eiMeorren al se/1 Sathel,,,u da 1, nee_
ja. han ;manyar medalla del dit
Mur K inoskerapik i wa resait els cegüents
-1.--Salmuri, 10 anys, 52'3 punt,,
medalla Tan
2.—LIeren5, 12 anys, 802, medalla
d'ala
`I.—Torner, 11, //nys, S01, medalla
doy.
14. anos, 75, medalla 'largent4,.
5. - ..Cristalls, 12 aspe, 75, merlilla
d'argent.
il.--Iglesis, -11 anys, GO'S, medalla
de roure.
• 7.---Climenez. 13 anys, GO, medalla
de notare.
8.—Farr(-, 11 aspe, 60, medalla de
,
11 anos, 51'2,'romlallit
acoessit. '
anys, 453, medalla
acnjsti t.
1.1.-e-Crespi, 14 auys, 44'1, medalla
aerrèssit.
12.—Vilalta, 1 4 aspe, 42'S, medalla
aceésait. •
13.—Rossel,__15 silva; 41, medalla
aceesait.

SOies primeres tnarques'que des

14.-euentei, 1Ö anuo, 41Y1, medalla
acee.sait..

AUTOMOBILISME
1•11 1 GRAN PREMI ' PF,N .Y"A RIN
que. avni poden) transitee Lesn
ostrea lectora d'aduesta gran pro automo bilista anunciada per Penya.
Per al mes d'octubre són altament
„ kiieres. pe1 que a l'éxit d'ella es
"trek

4.

•..
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LA BISBAL

El primer equip de la Unió
Esportiva Bisbelenca F. C. dinmenge va trastladar-se a PoetIbis per jugar un partit amistós de futhol amb el primer
equip d'aquella localitat, Port.Bou 1.`. C.
r El ' resultat de Vencontre •fou
cinc a ero en favor de. l'equip
bisbalenc.
SALOMO
flesull lo interessant el perla
jugat •entre el segon equip
I.; V. E . de Torrodombarra, con -

E. Seletra el primer de L.
nio/be donn n1 per resul 1 a t l'erepat de un a un gol.
1,a careeterística • d ' armen
match be estat I•entusiastne
a rn lo que els Pon t e nalarr t s
llançat a la brega, nrodigent-se
les jugades de motte visualitat.
. !L'arbitre ha anat a t'arree del
senyor Llebaria, moll be.
y.

VALLBONA
U. E. Eularienoa, 2. — Bandera
Negra F. C., d'Igual ada, 2.
An • tb melito rilrtss.t la festa
mejor- Unen.", Roe un .partiI de

futbol entre els printers equipS
sosdits, dispulant-se una magnifica cope l'argent, regal do
les tamilies que durant Pistiu
sojornen ett aquest noble.
A le n guatee. entre sorollosos
aplandiments. l'anea el -kickoff"' el balelle, ;loan 'Marea'.
Durant la primera part foren
tirados cinc corpers i un penal
contra Bandera Negra i tina
o
cornee contra la Enid. El ,jr,
rnolt equilibrat. i les port p s sovinlment atacades, itere no ar-ribaren econseguir cap etel .ds
con! endents.
Al comenear la segona pare.
hom poguti notar que-el .jpe cmprat ' entrava en itti periorle de
mona fogositat i duresa . Als 25
minuta econsegimix l'extrem esmierra del Bandera Negra introduir lii pilota al la xarxit Pu-ter-renca. malgrat l' e etirada d'en
Coronado per atol:vier . una rasa.
Poc tem-ps des . prés remata une
rn er . el clava ntier 'L'en tr e de!
Bandera i oble el sogen gol. :lis
1 0 minuta obtu . l'Eularione el

primer gol d..; una passada de
Morerd • que fa hallar la pilota
de pal a pal i al retroeedir Sr5(151) bo aprofile, donaut-li el
(top de gracia. .

1.7n 5 motoords després és tirada una tornen cnntra. el Bau-

dera. i al rematar Marearen
d'un hon cop de cap va l'esfèric
ala xarxa.
, Segueix el jec, i nml g rat un
vivíssirn init , res d'oblindre
desempat arnhd,Ss equips. no ho
lograren . Foren tirados guatee
eorners contra ei Bandera i
dues eonta FEularienc.
Aerthat 0.1 -partit• és &clavel.
v e n e edor U. E. E/derivo/el, per
haver tirat contra el sí u ,eel
trari leer cernera i un pentol.
mentre el Bandera tard SOIS
neonseg.iii lirar-ne tres. essent
el primor obsequiat. arnb La
diM'Et.P/lt
P n tIVa 0091j_
Bilnav. coromeke

110Si.
MorPra, Sosona.
/ii

F1'allji()11i

Mascarell, Morera, Obrade. Rigau, Framjioni (E.)
Riada.
Estigueren Finen trebaliadore
Snbresort
nmbdós equipo,
ren Bigau i Hilari. Cal n,smentar, rímel), que Boney. amb una
para-la mea compromesa sabe
esquivar-se de la davantera
Bandera, la qual roda, per terra
per no haver aconseguit entrar
a Berree.
L'arbitre. mea N-oltinterVis
bestant. encertat.

BEGUDA ALTA

earme. Solerl,-Valentt.L.Solh.,
P./diem-U-se
per la llolancomunittiV-. senyor
Masset i Llorens. En toreen; Hoe
es claseifieh la parella Dolors
Pujades i Pere Ale obceco, obtenint la copade Pex-pr<esident
le. Unió klatalanistc1delor
.
Sole i Pta..
Ell el quart lloc foren Raiminuta Mach i Salvador Planas,
els quals correspon la copa J.
Remiren, i Sagarra, distingit osportman resident a Tarragona.
En la classifica "-id einquena
erivaren els .germans Angela i
Francese • Canyadell, obtenint
rema J. Ciistunyer, Ee l'entitat
GraCia Esports Club.
'Potes los altres parelles han
eslat elassifieedes pel Jurat per
haver arrihat dintre del temps
assenyal a t. '
El repartiment dc premis
on el segon lila de la
festa mejor d'aquest peldo, o
gui el prop-vinent dilluns,
3 de set emiten, a les once
.
madi. ' o Penvelat.
i
Una deinostraeid de
simpa' la quo ha obtingut aquesta original reata esportiva,
primera que se eelebra.a un poblet •Catalunya. eis que la
Comissió oreanitzadOra podrit
-premiar tetes le enarenes coneursantes, mere'es a la generositat cle distingides porsionalitats cIM la conterea i de Bariolona, que han soneedn captendids i molt importaras regala.

MANLLEU
Dinnionge. dia 26. se celebra
..in partit firt bol ott camp d'esporto, entre el E. C. 'Maullen i
E. C. Catalunya, dc Caldes de
Monlbuy.
El iMblic 110 queda, gaire con-.
tent de dit partit, puix a la primera pare no os veié cap jugada
bona ni per un , ,,quip ni per Peltre.
A le primera part s'apunt
aren
dos gols a faveir dels foraster.
A la eegona pat s'anima un
sic. peri..) 001150 m'oler cap jugada ineritosa; feren -dos gols
els de Menlhei i quedaren erapatats. finalitzarit-se el partit.

OLOT

orgenitzatle per la Seerie d'Es ports ole ilorniarnir
pill roe inada 1.1,1'1 . 0111ii al ili•

Gracia Esporls Club.
lii' lem metí aortregílt,' ; equest
poblet. ornat , amb hendemos te-

tzilanes i els chapees de leertehets . saludaren als 1.10
quals; més lard. s'enema inariet
ii lau piara 'ele
sort ida el,' Id ,510.511,-

lloo do

itI .Jural_ de sorlida. fúr1/111i•
p..1 presiden! de Germano,. Begudina, senyor rector de resglésia. íemyorela. '1'eresa
nyerfell, anima de rergenitzaciA
deiquesta curse, el . i r onegut. excursionista Pons Berga. i el 'di-put a 1. senyor I M-ass i Lbierins,
inimit CO uninut re petí ,ortir
le sparelles 1!orwursantes, de les
quals no'n falte ni alta de les
dinou• que erell it1S,Vill'S per a
equest a cursaEl fulgente sninentent pintor.
,
ll'presentavn
i
uns SOL quiten/otees di! 'roi,orro-gat, Pis quals rimen g elberts amb
5ti minuta per la parella formarla pela germana Menee i Dfclee . Llopart, guam,ant la magnifiea 'copa del d'ipulat a Corta
seityor Antoni 31irítele,
reta la dassificaein: de iles
altres -parelle,e, per poca diferencia arribà en segun terme
1

S115

,oRTOPÉE)1/7MODER:NA
Fill de B. Caircasona

Taller

i despatx: ESCUDELLER8 BLANCS, 8. Teléfon 332C A;

Braguers reguladors per a la retenció absolu ta de 13 trencadura
FA IXES

.TOTES CLASSES . : . :NIXAMIL`LA KMM INAL:-:MODELS 111118EFINS

Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de resquena
el

Pilas de 50 anys de practica san la millar garantia
4,154211111181.131XVIEVISPIrlallaliirilli1:

• •

J...1

Serveis de la Companyia .Trasatlántica
LIMES A LES

28

ANT1LLES, MEX1C i NOVA YORK

El vapor MONTEVIDEOsorlirit -de Barcelona el 25 de setembre, el 26 de Valencia, el
de Mitlega, i el 31t di . Cieliz, cap a l'Havana i Veracruz.
El nou vapor ALFONSO XIII sertirit de Bilbao el -17- de setembre, de Santander el 19, (Le

Gijon 'el 20.1 de. La Cornnya el 21, cap a Havana i Veracruzeidmet carrega iepassatge per a
Costa
i Pacific, amb trasboed ael'Havana..

LINIA DE VENEZUELA, COLOMBIA 1 PACIFICO
El vapor MANUEL ARNUS sorlirä de Barcelona PI 10 de seternbre, l'it de • Valencia, el 13
de Malaga i el 15 de Cadiz, cap a Las Palmas, .Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de

la Palma. Havana, Santiago do Cuba, Lit Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Co,
ido l pel Canal de Panamá. a Guayaquil:Callao, MoLende, Auca, lquique, Antofagasta
•
'Valparaíso, Sortida de Valparaíso el 12 do, cada mes, tornant per la mateixa ruta fino a
' a Puerto Hico, Canarias, Cadiz i Barcelona.
La Guaira i dallí
_

L:N1A DE BUENOS AIRES
El , vapor REINA VICTORIA EUGENIA eurtira el 4 de setembre de Barcelona, el 5 de In*.
laga i el 7 de Cádiz cap a Sama Lruz de Tenerife, Montevideo 1 Buenos AlL439.

e

SERVEI A FILIPINS I PORTS DE XINA I JAPO
El- vapor LEGAzP1 sor( ir de Corunya r...1 28 d'agost . , cap aVigo, Lisboa i Cádiz, d'on sor-,
Lira l't ,le setembre vittent, cap a Cartagena, -Valencia
Barcelona.i d'aquest port el 6, cap
a Pert-Said,
tadu
,nlaa
iligapore, efectum Ilung-Kong, Saughai, leagaeuei, Kobe i
koharna, achnetent passatge
carrega per els elite ports i per a altres indrets amb els quals
1.10 tiegi establerts serviles re gulars des dolo porto d'escala abano indicats.
LIN1A DE FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CAD1Zsertira deSareelona el
seternbre,
València el
d'Alacent i Cartagona el
i de Cameliacap a Las Palmas , Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de la Palma, les altres escales intermedies- i -Fernando P.50.
Llana tots els indicals serveis la Companyia Trasatlentica té establerts els esneciall
dels pe:1s del Mediterrani a Nora Yerk, noets del Cantabric a N'ova York i tinta de Barcelona a Eilipinee, les sorticiestlels quats no sea fixes i .s'anunciaran imortunament a Cada
viatge.
Aquests vaporo achneten carrega en les eondicions més favorables i passalgers als
quals la Companyiet rlóna
ament mol cómodo tracto estnerat, com ho ha acreditat
el seu dilatat servei. Tots els Napors tener' teleg,rafia seuee

No cal dir que l'enconlre

atfuncial per el passat
ge crida forlarnent l'atettek,,
vetent- se nostre canto eloinpletaltlent pie.
Ec. traelava de medirlos for, ces de nos lre primer equip del
11 contra ol l'amoló de la
pie-uvítioa gircmina pertanyent
ah grup A.
Uniei Esportiva Figueree
de un equip arie nrollakap.le.tencia i
gran aeornetivilatee:per senso
jos' que Parasi
una terlice
set/ 1 itol 4Ie atiupió, Creiem duo
cs
la casualitat
tin ;Nulo factor
en aquestos lindes i més encara
quen es eta MüS en la forea que
ami) la técnica,
Dos gola b • tgra aplintar-se
l'equip visitent...si be el primer
foro una des g eeeia del portee
ololí.

LA
tor

PUDA

DE

1

BANYOLES

Aigües su!fhidriques, sulfhidratades sAlqües, silicatades
Oliver i Rodes.

i radioactives. Anefisi

del doc.

Sún les que contenen més sílice
silicat sòdic.
La Pude de Banyoles, per les seves Sales d'inhalacions pulveritzacions, departaments
nie banys 2 dutx.?s,
cle les millors d'Espanya..
La saya temporada comenea el primer de Maig fineix el 3.1 d'Octubre.
Produiiiz
efec es: co les dolencies de la pell, en rescrofulisme i pretuber-.
culosis, en tes
erbniques de l'ap/Tlf „respiazalori, en _la litiasi renal, en la -faringitis de caracter artritie i demes manifestac,:ions do Partritienie.
Per als
i
aigiies de Banyoles sbo subst¡tutives de les
d'Archena. Ea tres hoces es va de Barcelona a Banyoles, trebent-se situada *La Puda''
prop
520 formosissim Ilac, de . -vuiL quil qimelres de o.2rin-tetro.
ítfeccions

.2nMS•

dp I'0101 F. 17. mer
_fin-, enr ipiad cris plagué
rués
si 1,6 continua fallar de decisid

i rapidesa en els morí-tenle amirets.
ssnvor Ilibera.

mis plague pes riel tol, sobrelot
en terts inoments en els
es noth certa parcialilat a favor
dels ulotins.
•
Eou una larda emocionant.

VIALFRANCA DEL PENEDES
Por al d'ia 29 d'aquest nms
(resta mejor) este anunciat 1/11
iniporiaffi. coneurs de ir ell 00er qual ha organitzal l'Associaeiö de Cae-aclors del Penedés.
Per tal conours hi ha anun•-•
cielo 'una serie d'import ante
premis, um gneis cha l aren unto
Inés com p leta efectivitat a la
leeta

.EI .pa,sat.

19
.4-Tagost, va oelebrar-se, umb un
lexit indiscutible, la (1.11S. a oxoursioni:4a do pat r onos mixtes.

1

°HALITA

PER A COBERTES
PER A RECOBRINIENT3

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 X 185 cine
/ 75 X

120

condensada
II

ilE

"

elEllf211511NEMZECIIIIIMEll

EL
IM 15 II 11

SE 12

Le

VI Z:

Cm.

120 x 190 i 120 x 250 cm.

Uralita, 8. A.

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Placa A. López, • 15
Telèfons: A 1646, A 848

CAMISERIA
SANS
Bo q ueria, 32
Gran assortit en corbatas

es la
millor

III II III

II II

GES

grmansozzaa

Plagues "A" de 40 x 40 cm.
Nema "13" per a reeobri-

men1 a:
Inittativs 1 20 x 120 cm.

II Mil

Dimecres 29 d'agost de 1923

7 0,4 PUBLICITAT
erreak*oacolnnn

▪ 311133311133331111333111333333331113.311333111131113333111311111133333333Z33111ast

GRANVIA DIAGONAL NUM. 39 3 , AL PASSEIG DE GRACIA, NUM. 105

Havent-se traslladat de la

AVUI, DIA 29

a les 6 de la tarda s'inaugurará el nou establirnent de floricultura

"X" 1:12 Xat

11M 31E3' 3E3 .4%6

letitT

• Totes les clients que tingtiin a bé assistir a la inauguració seran obsequiades amb un elegant `bouquet"
2
3 3 3133331333`zuzsmanumoultemu ntaz u meza u sume ezzig iazzezum Buz
Plagues de 40 x 40 in.
Pte›. 5'05 m.

:IERL 401) 4(72g .016. 71:41 JEJ.

Planxa

ondulada de
120 per 75 cm,
Ptas. 750 m.2

DOLOR D'ESTOMAC

PER A. TEULADES

i malalties de les vjes digestives, es curen amb el

Materials armats ab amiant exclusivament

GASTROBIOL ROSSELL

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, 113 pral. :: Telefon 3344-A

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmàcies

BARCELONA

Fitilaricia a Sarria

ELS ESPECTACLES
1, , r s. 5 1 2 5 4 61 A4

12 1 1 a de I T e a tire ,

PRINCIPAL

PA LACE

EMPRESA: MARTI AYNETO

ho al meu compte, La rosa del
rastre, El guardia 378, L'engany de la iSlusió, Una cursa de
noble, Desditxat.

Neeseee.o.4-eeeee-ees-erie-ee
Monumental - Pedró

dia, a dos quarts de cinc de la tarda:
!Gran Matinee. Selecte programa de varietats
CONCERT DANCING
Nit. a les den, 28 representad() de 1 aplaudida revista d'isliu

.

SKETCH 1 SKITCHOS
amb el nou gran quadro

EL TORRENTE DEL AMOR
Demà, dijous, en matinée, a dos quarts de cinc
29 represenlaciú de SKETCH i GIOTCHOS

efteee-Seeeee--.X.44.44444.

TEATRE NOVETATS
CF/C EQUESTRE
Gran comp./... 'u internacional arcobalaca, eqüestre. cómica i twistea/. Direntor: Filr. Ventura Gaunan.'
• Mur dirnerriis, 28 d'agost, nit,
les deu en purit,
Bo j e soroll6s, èxit di/11MM] de The
, Strakay, Jongleurs; Lee Arquee, forea dental, Chassino, Oluhonlanists,
O. Fon tanas,
; Les 3 Beretta,
Rapidet, equesYamamoto Koyoschi, pipones
nos; Lea 4 Maryland, saltadors a
Id linsuUls

50 Pollailms Comedints 5J
in

6

eseatats per Torkat I Miss D'Anta

Fred Silvester y Cia.
/q uerellosos, originals,

Les 4 Uessems
novena meravella del mera
Ezitrades etaniques pels
reis cle la gracla
Pompof, Thedy 1 Emig
Nasas i Gerome
els augustos cle soirée
S i lva i Kodas

a

'ELDORADO
COLISED DE VARIETATS
dintecres, larda, a dos
quarts de cine,. Nit, a les
deu. Programes extraordinaris. ProjeEeió de tudables.
pellieules.Gran quadr o
raecions: Exit de Jack Heme i les seves jazz-giris,
ratas i halls ang-leus
ainericans. Pilar Ilion, bailarina: els t idebres Bartres, d'una-tristes; comiat
de Els Piters, excèntrics, i
granda-5s irVii de la notabi+ Hssitna -eamonetista

•

CANDIDA SUAREZ
Repertori selecto. Riquissi»la presentació

ve444444444444+44414+644.4
t-e44-41-44444+444-44..44.44-i

TEATRE COMIC

1

Gran cornpativia tinca r/e sarsuela,
,opereta i revistes. diri g ida pel
— primer actor Bario Beut —
dlnieereS„tarda. a dos (Marta
gitatre, gran u/alinde popular
ara les aplandides Obres en un
,acte, La bode de Luis Alonso; E1
teduo d e la Afric a n a, 1,13)01111,
nor senyor /Muy. i
BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER FORA 1 PER DINS
BUltall/OS (14 primera Masse, 2 als.;
• de segona. 1 50; tranques
aires leratitats
/Vit, a dos (itiarts de den: I. p epo.teit*) at l'aplaudida opereta en
dos arte s
EL ASOMBRO DE DAMASCO
II. ra revista de gran '4; it
BARCELONA EN R000L1NS,
VISTA FER FORA 1 PER D1NS
Denla,
Co

g

,

.

A,

•

ro4+11.-C-.1***C-Sees-c-pe44+4444

T2ifp

rt Tempo rada p euro:

UU. Avui, a les 9'45,
segona sor! id a
tie la sopran fi eugera Francisc'a .Marlet, 1 debut del baix Janloe nos,, amb la forrnt,,,,
cötnica en 1res artes, II barhiere di Siviglia. Arlistes:
/,)it)rcfcti Tdarltit i Itossi i eis
senyors Santliiii,
FerPändez, Sevreeti tibor general.
La i,enyureta Maelet, Cl, Pescotia .ile flltisiea 4f1.1 Beg,Oli /Hile
irania l' la tiel,.)re aria JI flau'to Tnitgloo. Pretts eeohänties..
.Dijous, Primera- de L'africana,
pol
iOSal tenor Miguel Arte1/I. Erugssaig, Lohengrin.

l

co

Avol, (lirnecre,, Aventures do Rol:Vil, son Cresoé, I i II eplsoilis: Cops de
puny i oracions; El l' Hoce n cocaltun Triplepatte; Tomaset datectiu
d'hotel. Petnn, drinus: Aventures
de Robinson, III i
aroma trágica; El valent, 1 d'allres

.

.

.

Gran via Layetana
Telèfon 1371 A.
Aquest local disposa d'una
temperatura agradable per la
seva gran renovació
AVII i. dimerres, exlraorilmari
)h rograma: Carregueu-ho al
meu compte, boniea
dramätira de gran arkilltIltqlf,
interpretarla per la gran artista.
Clara Kin/ball; La rosa del rastre,
inent al, ereneid
la 4atinent
artista Gladio \\';:11,,n; L'engany de la itlusi(;„ inertivellosa
r'Cllìll'hl 1;; cl t'Utflliiica eilt gran arguinent, int e rprel a da magis-

ra ent per la tan desitjada
rt isl a
Duna; Una carrera de poble, cómica t ii tItiOS

,

lirOltta

',‚111 111111;

El

cultiu de les avespes, original
i I a .—berrO., Ict estrenes, entre elles ' La reina dels
gitanos, dividida en deu Cip1S0-

RESTAURANTS
C ro E R/I E S ---

El local mes trese de Barcelona.
climeeres, estrena: Moneda
falsa, per Ulule Fergilson, Hoste
inamovible, cornaia; Cat per Ilewolta broma; Somnie Jo y oi taro,
nivols, cruel() de Alabel Isiorinand.
dijous, iina ultra estrena:
El llop negre I Duna setmanes de
vacances, per Constanee Taimada"
O:,: u:MI., estrena: El meu co6 ef, tel malaurat Encina Caruso

LES PLANES

Totes

DianatArgentina
_
Excelsior
iliMeel'eS, La reina deis
gitanos, La desconeguda, Rones referancies, El bastó hipnotitzador, Horne invisible.

te+0•41e4~.24+344.e.+04~2.

Gran Teatro Comtal i
Gran Cinema flohèmia
.14411. dlmeeres, tarda I El vinodralna (10 gnu' expertaele La desconegyda; la pe/41,4Ra n'aldea El
bastó hipnotitaador; la honlea ro'.
INU‘Ilo tones referancies; el torineis
111111 L'home invisible,
11
.101,181111 de la colos4e1 1
a, la
joia eineinalogr011ea La reina dele
gitanos

Claris, 43
PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS,
RUTLLOS' PERFORATS
PIANOS DE LLO OUEft I TitOGASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

,

OPEL

Es broden i pinten tota classe
d'e ilaçades i au llres ensenyes
per. a la commemoraeiú deis
màrtirs de Catalunya.
• Durini i Bas, 13, segon.

•••n"..

1Lua3souzziaGlaidaimantainails•9111111111111salueuroatm111

111l11111111111111111111111111111111111111111111

CALÇATS : « SIMON

Agents:
"Unión Comercial Española, S. A.—Rambla de Santa
Mónica, 7, primer.—Garatge, Bruch, 166.

Liquido a la fábrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no podem
Iliurar als comerciants

ro

• FIREUS

A TIANA
Gran Hotel. Servei a la car-,
la. Coberts a 7'50 pessetes,
Carrer de la Playa, 34.
VI DE 71AhlA, a 0'40 pts. 'Ore, posat
donni,111; collIta propia. J. A. JOrdana,
MAGATZEM gran.
1 mili molla
talanes, 431.

ami)
es

snierrani csraies

DE SALIDO

Fürica ge (*
al:

SEGELLS DE GOMA
Gravais de tonos frasees en me.
fustes. Bar/u/esa en eI9 enSollo
carreco. Culis raialaues, 1143 leatre Ilrucll 1 L'Una).
.msnones.
ir•essinera

LLULL
(+jarrero

;ai

, 21

P

are

•BBIRMBSIIIIID0BBRIISIUBBBIEBBBBISIZ3311213111111111BBBIlla

13212EXIMItIn111111111/111314)

elvitana

110ga, COrls

DOS JOVES desligen rasa (te ramilla per
a int estar. Case 'ast e. Eserlure a LA
PI BLICITAT, Utint. 7001.

FONDA SIMON
111ENJAHS A LA CATALANA
ESPAIITERIA,-6-VIDRIERIA,
Teläfon 1378 A.

6 CILINDRES

3

--=s2=zz3rxauazmzEzzzuur-DIN ER
amb garantia do
LLETRA :: HIPOTECA
MERCADERIES :: AUTOMOBILS

U
U

SANTA ANNA, 5, primer
(Entrada per Festone)

o

Do 12 a 1 i de 6 a 7

•

ALCOHOLS PURS
tLI, Irectificats
de 96/97°. Especials
per
laboratoris, Larrnácies,
i

No Al ha cap que doni majar satisfacció

a Cliniques,
perfumeries

e

les nits sopa rs amerieans

de totes classes

PER QUE?

VENDA A L'ENGROS I AL
DETALL

A.

ANTICI-I

Perquò STUDEBAKER es construit per les fàbriques inAs
importants del nión en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a mes
de 9.500 inspeccions

Ronda de Sant l'au, 32.
Telèfon 810 A.
ailinnal.~39/

JAll-BAND

e4-04+9.94-94-04-94-94-1-94.94-14%4

Tots els de la seva renutacie li doblen el proa

ANISATS

Coberts a 10 pies., i carta
Trens cada 20 minuts.
filas a 111,10.

' DINER

c•

a Parle Cobre autos, tel('ite 1 mire,
In tusderleS. flan: 'Ilanibta de les
Flors. 24; primer.

U

LA RAIFIASSADA
Hotel -- Restaurant -- Atraccions
400 n'aires alitlod. Pro g rama enelsa lor
D'upe) atora
ilelICIOsa.
liabilaelonS Gran confort per a famines.
fralitOCarS
dos de la ploço de Lesseps duce.
lime), del ungdia per NUIU111. 'Velero:: 11204 G.

r

9.4144.44+044+4,4•44~~a

101.1(eil

14(64-60,64-6.6.1.6eleGeO4444+(m)

CHASSAIGNE FRERES

CAMIONS

s

G044444.94-4>vireisNe.e<4.3+9•4144

LES PLANES

H11111111111111

ISESSOARIBABISIBBS

e

Restaurant Elèctric

1

‘...111881811810101M11811:111111IBM1111.1118h...

Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les cinc
Uel watt a mala nit
r rvel de ceder; I o la carta
Coberts de 750 pts. endavant
Ilanitacions per a • trinporodes a
preliS econtnnies
Algna ce; mas tionntiou
Caml especial per a automObile
Telefon 7 FI
Proplelarl: l(11111 1:0 (de l'antle
VERSAILLES)

L4{04.04.4444-4+4444+44+4+4

MI1111111111

Despatx: Tallers, 72
Teléfon A. 5090
Fabrica: Carrer Benavent (pró
xim a la Traves era de Sans)

e44.+94.044-0«,444444+94444.4

44444344.4.4444-41.4-4•44+44.4»..4

Saló Catalunya

Casmr
ii Vicens

A U TOM OB ILS

Par l'onza de setembre

5:444 .+4.444-11+1.4 444-2 e4-le• Cinema Princesa

parls,

Ra¡oles de Valinciai anides de construcció

BARCELONA

e...».#•34.444.0e1-1-e+3-3-3-3.4 4,34,

. Demä, dijous, dos quarts de

1 duarre de la . larda, grandiosa
1/latinee infantil , hit, primera rimen') de gran moda. Tots els dilluns,
dijous 1 dissables, /m'ingles espe.eials a premia econöintes. Aviat:
Aoves atraceions. Grans debuts.
Es despatxa a compLaclurla
•
.
,

Walkyria

%rica de ProduetB Ceràmic

ree4+66+64.644,64.646-44444.6

NONELL GERMANS
CARVI :

Espanyolit

VALORS : CUPONS

Rambla del Centre, 16

STEVENSON, ROMAGOSA 1

Lid condensada

Valènciao

; AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA

C''

BARCELONA

295

:'7ruit"ireb1:11rdrIVorz:toll.71.2;u1V.

Teatros Triomf i Marina
i Cinema Nou
As ui,

tlimeeres, Carragueu-

Anicl a les

5 HORES
CASA CASELLAS
Correr de ant Anna, 4.
(Peop Rambla)

j

0.4>S4444++04114+44+).01).*4.4.1

m Salón Studebaker

EL PlIGH •

isidor Pons-

Passeig do Gräcia, 54

roassfaienzzaziamearaziazzazimeaugo

