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convicció profunda. Però n'hi ha molts encara que no se senten
prou catalans o que no són capaços de portar fins a aquest punt
llar catalanisrne. Si ha g uéssim d'esperar que tots els botiguers
de Barcelona s'anessin fent catalanistes de cor i de fets, trigariere encara força a veure la general catalanització dels rètols
a la capital de Catalunya. Per apressar aquest moviment, és
indispensable de fer entrar en ,loc els ressorts de la imitació i de

l'interès. Ara molts industrials no canvien el rètol perquè es resisteixen a ésser una excepció. Quan l'excepció la constitueixin,

encara que només sigui en alguna carrers determinats, els rètols
en espanyol, els botiguers que no hagin fet la transformació de
hon principi, cuitaran segurament a fer-la.
Ene sernbla, doncs, exce/lent la tàctica que en aquesta
lingüística segueixen els nostres amics de Gràcia. Seré per
es una glbria l'aconseguir que el carrea- de Salmerón sigui la
primera via pública de la ciutat on senyoregi la llengua nostra
atnb l'exemple de la mejor part, sind de la totalitat dele rètols
dele establiments. El carrer que porta el nona d'aquell castelle

ihstre que va saber comprendre l'anima de Catalunya i que va
defensar bravament el nostre ideal de patria, donara, el senyal
le la conquesta dele carrera ciutadans pel nostre idioma. I
i'aixe en vindrà una noble emulació entre totes les vies ciutaianes, per ocupar en aquesta croada patriótica un honrós lloc
le preferència.

Full de dietari Converses

fil o -

lögiques

VIII. Havem vist com, en el present
de subjuntiu, a un singular en -gui correspon en el plural una primera persoca en -guens i una segona persona en
-guezt. Si diem Vol que ¡co prengui,
direm, amb el ver en plural, Vol que
ho prenguens, i no pas Vol que Izo prenem. Si diem Vull que ho prenguis,
direm, amb el verb en plural, Vull que
Izo prengueu, i no pas Vull que ho

Com ha estat oportú el nostre aneje
Iraní Esteva excitant els seus ea:legue-S de l'Ajuntarnent a restringir els
permisos de parades mercantils a la via
/alca!
Els nostres carrers i places només
esperen la traidora pinzellada del munt
de meloso o la comprometedora silueta
del vapareg de cacauets i avellanes o
del carrete, de glaçats, per oferir un preneu.
aspecte de desmanegament suburbà.
En l'imperatiu, la primera persona del
Altrament, la venda de queviures al plural és sempre igual a la primera
correr és una invitació a menjar a peu persona del plural del subjuntiu; si
frei, a la vista del públic i escampase
diem prenguem ere el subjuntiu, direm
irepicament peles, closques, llavors i
prenguem, en l'imperatiu. En canvi, la
feyols de sota mena. La nostra gens segona persona del plural es, en la gran
necessita invitacions per donar-nos majara dels verbs, idéntica a la sego?espectacle de la seva inescaient gola- na persona del plural de l'indicatiu
(seria.
presenta, per lana el radical pur. cense
Ah, tast-de-b6 cada tinent d'alcalde,
d esases d'autoritzar una d'aquestes ins- -gu. La forma prengueu és exclusivament de subjuntiu i en l'imperatiu cal
tallacions incivils, tingués la sort de
dir preneu. Posar el peu sobre una pela de banana
Per a saber quina és la forma correcta
e sobre una escorça de meló i de caure de la segona persona del plural d'un
ridieulament enmig de la hilaritat de
imperatiu, basta mirar eorn fa aquest
rassistencia!
imperatiu en la segona persona del sinJo no el planyeria pas.
gular. Si en el singular diem pren, ven,
En Cl, si els nous punts de vista rarésped*, absol, scu, rime, beu, ca mi, vine,
dicals (probablement no com p artits Pels etcétera, no direm, en el plural. !vensad icals del Consistori) trobessin un
s mblent favorable, no sols arribaria a guen, vengueu, respongueu, absolguen,
segueu, rigueu, beguen, caigueu, vinde manar la supressió absoluta de les
gueu, ele., saló procree, teneo, "capoPa ndea, ssnés que escometeria la res- nest,
absolon, seieu, rices, voten, calen,
trieeió deis quioscos. Dificilment tra- VC11111, etc. Pero si tel el singular diem
baren/ una ciutat tan perjudicada com vulgues, pugues, síge,es. dignes. sdpilo nostra per aquesta mena de paràsits goce, estigucs, llevan dircm, en el plude fusta, ferre i vidre. Hem cridat
malt pesque el Metropolità esbotzava ral, miguen, pugnen, siguen, digueu,
sapigueu, estiguest.
h Rambla de dalt a baix amb el proP. Patri":
Pool de tornar-la a deixar com abano,
Par a no tenim esma de protestar contra
h cr ofusiö de quioscos que l'emnienes
'te Da Per i li lleven espai i aire d'una
tartera continua.
Par. Baldwln feo ahir ala CoEn' s ernbla que, a tall de mesura muns l'esperada deolarac16.
Preventiva, els regidors podrien a d 0PDIguó que era Impossible una
tar acord comprometent-se a no con- resposta conjunta deis allats a
mr Permis per a cap
Alemanya,
quo el Govern havla
quiosc, sigui de
Papers, sigui de begudes o de sable, a decidit de contestar separada' en rs d'un quilómetro de distància ment 1 que es publicarien teta
d'un altre.
els documenta canviats. A més a
Ides Prés d 'adoptar aquest acord, hau- 17168, reprovà l'ocupael6 1 dIgua
'ien de complir - lo, naturalment.
que ella produiria restondra.
Garles SoldevIla inen t d'AlornanY14
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Els nostres amics de l'Ateneu Nacionalista del districte VIII, adherit a Acció Catalana, realitzen d'unes setmanes
ençà l'esforç 'tés important i més eficaç que hu y en-1 vist fine
ara per la catalanització deis rètols de les botigues en els carrers de Barcelona. Seguint el bon matode, aquests benemèrits
patriotes han concentrat llur feina en un sol carrer, a fi d'arribar allí en un terma curt al canvi general de rètols. Es possi
que aviat ofereixi el carrer de Salmerón, avui un dele car--ble
rers de més tränsit de l'ampla Barcelona, l'encoratjador espectacle dels vells rètols espanyols que cauen i dele nous rètols catalans que apareixen simultäniarnent.
El mètode seguit pele nacionalistes integrals de Gracia, o
iaati la concentració dels edorços per la catalanització alele ré;ols en un carrer, per ocupar-se després d'un altre, és molt
superio r a la forma escampada i espontània amb qué es procedia lentament al canvi de rètols. Cal tenir en compte que la suggestió d'uns quanta carrers amb la majoria de llurs mostres en
català, és molt més forta que la d'alguna injiere de mostres
catalanes escampades per tots els carrera i places de Barcelona. Mentre que uns pocs d'atole a cada carrer apareixen com
ofe gats en el conjunt de la retulació espanyola, unes guantes
desales de rètols catalana en una sola via pública donen la
censad() d'una primera victòria positiva i sòlida en la campanya
de la nacionalització lingüística.
Un carrer catalanitzat del tot, o quasi del tot, convida els
altres carrers a imitar-lo. Es pot dir que la reconquesta lingüística dels rètols ciutadans ha de fer-se carrer per carrer,
plaça per placa. Unes guantes mostres de botiga isolades enmig
de les mostres forasteres, no conviden a la imitació per part
deis indiferente i dels porucs. Al contrari, si en un mateix cariar les mostres catalanes predominen, aquells establiments que
de cop s'han resistit a la catalanització, l'accepten després per
seguir el corrent, per no ésser mal vistos, per no constituir una
excepció. Seria poc pràctic, en aquesta campanya, el confiar
solament en les conviccions patriòtiques dels industriada. Convé,
alhora, tenir en compte els motive una mica interessante que
guien sovint les accione dels hornee.
Un rètol que isoladament apareix en els carrera de Barcelona. es degut a la convicció catalanesca del propietari de l'establiment. Avui ja eón molts els industrials que tenen aquesta
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HISTORIA DE 'JACINT VERDAGUER

En els adietes que escriví
l'any 1895, "lile saeerdot calumniat", Mossen Cinto dena
per suposal que dos anys
cera, ea anar - se'n a Vieh i deseres .a la (eleva, ja sabia que
tau aeomiedat, titilat de borle,
pul. seu -Meeenes. Llegint-li
aquest trenall, ja es -ven que
' es emisión. L'estal del seu
perit era mes telar quan lee att à
que t'yen en torne, informa!,
ale coses que abatas ignorava.
Dll °bel el • seu prelat voluntàriament i secase cap temen a
ariab
ea; eld :arriba a
le eTia de que retorna a la terra
naChasa; ell parla de la Gleva
com d'un paradis. La causa dac uesta incoherencia cronológica cal cercar-la en la inicua
persecució de que el feu
tima la policía secreta, de que
mes. endavant pantera.

D'aquesta confusió n'esde-c
vingué una altra de mes greu
que encara dura. Els ans creuen
que Mossän Cinto zaiguó de
l'escambell per intrigues i ealúmnies dels seus enernics; els
altres pe] seu mal comportament. A mi em sembla, sense
pretendre que la meva o-pinió
es la carta, quo la caiguda del
nostre poeta es pot. explicar
d'una manera mes natural ara,
que ja no hi ha etbcecats de
banda 1 banda.
Després de conviure uns divuit anys sortee la més Ileu
desavinença amb la poderosa
•familia q-ue el protegí, arribà
un moment que Mossèn Cinto
deixà d'ésser per ella persona
grata. Sobre les causes d'aquest refredi rnent de relacions
i la ruptura final que en seguí s'hi asuntaren molts castells en l'aire; però, preseindint
de l'element meravellós, que

tant atrau, i atenint-se
que es hurná, havem de creure
que a la moble familia, vetllant
pel seu Ilustre, la molestes que
es parlés taut a la ciutat del
seu capellä antb rnotiu dels
exorcismos que practicava
blicament i Pangany de qué
vint era víctima la seva -can,
didesa i bona fe per part deis
Itlestos que li esplotavert la déria. D'haver-hi causes más
profundes, cono les que s'apuntaren respecle del P. Goberna
i craltres jesuites, ara, com
suara. res sabem que les faci
versemblants; pel seu caient
anticlerical, avui ens fan somriure. Per Metres del propi mar-

qués de Comillas, de data posterior, sabem que no d'acomia,
dO per malversador de cabals
en son eärree d'almoiner, ni
per haver donat mai cap mal
consell a la seva senyora; amb
tanta de vehemencia li ho assegura que fins Ii prohibeix que
pensi semblants coses. També
consta que el socorria Idiberalment en el seu estatge a Vich
i a la Gleva fins que es contrapunta amb el ,seu prelat. Tot
aixtz es veurä ben clar quan la
meva documentació passi al domini públic. Res, dones, abona que el susdit marqués fou
mogol, per cap rancúnia; el que,
Oil volia, fos pel que fos, era

desfer-se'n doloarnent„ adlunyant-lo del seu palau sense
ahandoner-lo.
Es de creure que en Morgades
ii aplanarla el carni.per aeonsegetir-ho. Coneixedor de la doeilitat de alossén Cinto i de la
veneració que aleshores Ii tenia, no dubtava que, ronsejant
o no, 'l'obeiria sense cap recel.
Tan finsil i senzill lio devia veure que es mes que probable quo
sortis fiador que la qüeslió podia danar-se cona definí-,

tivament resolta.
Tot s'hauria esdevingut t‘ll
com preveia, si Mossèn Cinto
no llagues estat qui era i e h !
no ha g ués estat cure era. El
confliete esclatä entre ambdós;
en arribar a aquest punt, el
prócer desapareix com una figura episedicii.L'enyor del poeta per la glòria perduda que
desiljava novament reviure,
d'una part; el criteri autoritari
d'En Morgades i la say a incurable incomprensió de l'estat
desplaent d'aquella anima anhelosa, d'altre, encengueren la
foguera de Peseändol. Empes
l'un per un desig indomable i
Peltre amb l'afany de sotmeare incondicionalment i los com
fos el . sacerdot revolt, es llene.
.earen cegament per una via deplorable. Un altre bisbe, un
Torras i Bages, , per exemple,
-no hauria ,seguit aquest carel
ni hauria anat : 1an arta., cas
d'emprendre'l,' de bon prineipi;
però els hornee 'eón cera són i
cal tenir en compte com eren
l'un Fletare,

te clau no

ja que sense aguaspas possible en-

tendre el que passä, que encara _que sabut ele tothorn anexe
ara abreujadament a recordar.
Arribat a Barcelona, el fugitiu • de la Gleva s'acull -a la
casa de la senyora Deseada alar
tínez; que vivia en un tercer pis
de la 1)ortaferrtssa. Era aquesta dona', Vídua de -mitjana edat,
mere de dues notes d'un not,
lote menors, d'irnaginacoó mole
vivir escassament reflexiva.
bloesen Cinto lenta en; ella confianca; els 1eLS ..demostraren
que la mereixia.- Per 'dues vegades es presentä En Freixas,
cap de da polacia-Secreta, a son
domicili p e r ,mportar - se'n,
d'ordre governativa, a Mossien
Cinto a Vich -siense escàndol;
per dues vegades fracasa el
seu intent per l'actitud remalla
d'a q uesta dona. Es desistí de
tosa violència i es limità la policia a Seguir les petjades del
sacerdot per Lot arreu per esporugir-lo fins que se sometes.
M-ossén Cinto, envaït pel terror,
es reologuó a casa seva i Lea,
mete al "Noticiero" un un,

d'auxili als seus conciutadans
que commogué tot Barcelona.
ujo recordo que la nit en qué
sortf aquest número, al Tívoli,
Oil jo era, la gent el prenia de
les mans dels venedors, es feien
rotllos animadissims i uns i
Mires es preguntaven astorats
quin deliete podia haver corrales
un horno com Mossen Cinto perque aixf se'l perseguís. .Amb
crestat d'esperit que es de suposar, comeneä aleshores a escriare el seguit d'articles que
es publicaren poc després amb
el Mol "Un sacerdot
niat''.
Per 'lea gestions d'un senyor
Guilleri que s'ho prengee a pit
(Déla pagui),.1 la pressió de
l'opinió pública, l'ordre 'nigua
fou revocada i cd nostre poeta
resté lliure tle noves
tats. Fracassat aquest primer in
Lent per recluir la seva
quatre missatgers del tribunal
eclesiàstic d'e V,elí el visitaren
en son domicili per notificar-li
que havia estat suspbs de .les
Ilieeneies "in divinis".'Semblava
que amb això tot era acahat i
no fou aixi; la tragedia seguí
mes punyent i fera. Una veu
anónima es difongué per Na ciutat'afirmant que Mossèn Cinto
es dalia per l'amor de la dona
amb qui vivia i per ella fugf
de la Gleva. D'on venia la veu
no se sap; tampoc se sap quin
fonament tenia; nies la gent la
repetia per haver l la oïda i áixf
creixia l'onada que enelotava
l'honra d'una dona, que mai
havia donad. que -perder, i el bon
nom d'un sacerdot. Qui se'n
escruixia del greu pecat, qui
hi arronsava les espatlles per
creure'l Ile-u i cosa natural ene
tre hornee i dones. ales la ven
corria com un bat infamant
per la eintat i a da plana d'airé.
dalt i, passant d'un polale
l'altre, s'estenguó per tot Ca-

talunya comptant-se i escrivint-se monstruositals testigo-.
ses. Fou un torb calumniós qug
passà pel damunt del nostre
poble cense deixar-hi rastre.
Acabada aguaste facecia se'n
cornenoä una altra. La dona
que l'estatjava no era envilida
pel concubinatge (vist que l'exit de da troballa fou passatger), sinó -per xuclar-li els cabale, explotant-lo. Deis cabals
de Mossen Cinto, arribat u Barecelona, en parla En Morgades
.en l'última Pletra que li dirigí
a da Gleva poo abans de fugirne. "Vuelvo a aconsejarle —
diu textualment — celebre a
mi intención y tendrä para
gastaos y limosnas indispensables". La dada es fefaent per
saber qui mantenía a qui: st
l'host a l'hostalera o d'hostadera a l'host'. Dls malsdecap
vingueren despres quan Caostelera arribà a les engrunes del
cul del sac. Aleshores fou quan
Mossen Cinto, abans de fer una
crida ala carnal, de Barcello_

na, començà a endogalar-se
sonso esma ni mida, perquè no
on sabia, d'onganyar la ge‘nt,
ni s'ho proposava; aleshores es
quan firmava pagares per
aquest estil: "Pagare quan Déld,
vulga..."; aleshores es quan es
quedaren la finqueta d'Els Penitente amb les escorrialles de
l'una i l'anea; on trobaren una
font amb la qual, qut sap si
podrien regar el secä 1 fins
portar aigües Barcelona...
Quins desvaría! Quins somnis
tan trastos els de qui no sap
defensar-se de la miseria!
No m'hi caben en aquest article els records d'aquells temps
d'angúnia de Mossèn 'pinto I en
Seré un Vitro per enllestir
it; Turró
tasca.
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MORAL UNÁNIME

Acabo de llegir la comunicadi6
adreaada per En LI, Nicolau d'Olwer
al .111 Congres Internacional d'Edutacieg moial, de Ginebra. El tito! es:Le Probleme de la Morale Neutro.
Peut-oh porvenir une ~ale todaitisnei LA PUBLICITAT se n'ha
ocupas en dos asueles que porten
aquesc maaeix tItol i que considera
deplorables. tant per l'exposició de la
teoria de la sl/o;.at neutra, feta amb
un partit ares evident, com per les
coses que allí es diuen a propósit de
VAseetica: unes guantes idees confiases i afirmacions ben sorprenents,
talment com si En J. Saca, per estudiar l'asees:ea cristiana, llagues cercas documentar-se cae els pamfleta
d'un Rabelais.
Parlera, doncs, de la comunicaciel
d'En Nicolau independentment del contentad que fa En Joan Sacs, subratllant, pera, els elogis que aquest
tributa a la claredat, ciegan-da d'estil i a la perfecció del mètode expositiu de l'autor.
Estem perfectament d'acord en reconèixer la insuficiencia de l'educació intellectualista, la qual ha oblidat la indispensable farmacia del carácter. Coincidim a considerar (sise
"tota l'activitat de l'ensenyament ha
d'ésser filtrada prisma de la moral; que en el domini de la vida personal cal establir un ideal de serenitat i no de plaer, de justicia i no de
ciencia en el domini de la vidascollect
tiva". Es evident. també. que cal una
exposició sistemática perque pquesta
conducta moral sigui conscient.
La diferencia de Religiö Es, cretament un motiu de divisió entre els
bornes. Els sistemes filosòfics encara
ho eón mes. Per tant segons En Nicolas; una Moral basada en principis
religiosos o filosafics. no podré ¿osen
universalment acceptada. I. malgrat
tot, l'educació moral es indispensable.
Serle gambe' inspossibte?
En Nicola d'Olwer intenta cercar
un puna de convergenzia, "una moral
que pugui esser la base de l'educació
pública', la qual ha d'estar establerta
sobre fonaments admissibles a eets els
ciutadans, que no repugni als creientse
ni obligui als incrèduls a éster
L'exposició d'aquest desideratudds
és, textualment. CAM segueix: "Els
principis fonamentals d'igualtat i de
dignitat, la cultura intensiva dels sentiments de responsabilitat i de sondaritat poden concluir-nos a una educad() moral que, sense. tenir ni l'elevacié ni l'amplitud de la moral filosanca o religiosa, donarä un equivalent präntic, amb l'avantatge que podrá esser admesa per tothom, i, per
tant. imposada per l'Estat, com a fonamentada, si mes no, per l'empirisme."
Per tant les relacions sonata serien governades per "la igualtat 1 la
solidaritat humanes, d'on prové la justicia i la caritas", i la conducta indiz
vidual de l'home seria guiada per la
responsabilitat i la dignitat personals.
Això em sembla que es, en resum, la
tesi que proposa En LI. Nicolau d'01wer per arribar a una moral unánime.
Si es tractés d'un codi d'educad()
ciutaclana propasas a l'Estat per tal
que les relacions socials fossin mes
suportables. no tindria res a dir. C0111
a sistema de moral universal recomanoble a la humanitat per guiar-la en
el compliment dels seus deures i a
l'assoliment de la seva perfecció, hi
ha molt que dir. Fet i fet, és un de
tants d'assaigs cera s'han fet per trabar una Moral laica que pugui éster
obligataria universalment (que no és
pas dir cae). imposada per tina cosa
o altra. sigui l'interès, sigui l'opinió,
sigui la Ciencia, sigui l'Estat; tot
menys per Deu. car la Religió té
flinclonvenient de dividir els horneo.
En aquest sentit, la proposta d'En Nicolau té els mateixos detectes de lote
aquests sistemes de moral novíssima
que cada dia neixen per morir l'endeinä...Es un esforç segurament generas,
pera infructuós i efimer, malgrat el
seu caient humanista.
En efecte, no pot donar-se una
Moral cense obligacions i sancions.
Aquestes obligacions brollen, evidentment de la responsabilitat que te l'honie cerqué és Dure en els seus actes. Segons la Moral propasada com
a Neutra. el fonamdet de l'obligació
que ti l'home d'ésser moralment perSerte. rau en la dignitat personal; i
el fonament que te l'home d'ésser
just i caritatiu vers els altres, rau en
el sentiment de solidaritat.
Seguint la Imateixa teoria, les sanciono, ultra la legal que tenen els
actes delictius, serien: la tganquillitat
de l'anima, "comparable a la calma
de la mar, l'equilibri psíquic al qual
res no pot desconcertar; d'altra banda, el mal obrar trobaria la sean; sanció en les COUStqi4t'11CiCS, segons que
cada aceite antisocial es contrària

també als interessos d'aquell que la
fa ".
Dones bé; tot aleó Es inconsistent.
El sentiment de la dignitat personal, pot Esser suficient per obligar
!'home a viure virtuotament? per obligar-le a dominar els propia detectes,
a ,abstenir-se, a sacrificar-se, a isser
pur i ecotinent en tot instant, a ve-
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bailar en la felnada homérica de l'intima i 'externa perfecció? La gastedat, corota que la vulgui laica En Nicalan, pot obtenir-se pel sentiment de
la • pròpia dignitat? Aquesta dignitat,
on s'aguanta ? Qui Ii dóna el canisepte veritableiä En que co funda,
que pugui ésser unánime l'obligació
d'assolir-la? El seu fonament resulta
encara mes flaix que el del deure social de Payot i que el de l'iinperatiu
categòric de Kant. Tirant molt lluny,
podrt servir a estones a algun espesir refinas; peró, a tothong a la multitud. al Ilinatge?
1 no es digui. com en la moral evolucionista de Spencer (de la qual
mateix sen va desenganyar), que aix ò
vindrä. arnb el progre% cultural. Meatre aquesta edat d'or no arriba, no
podrá existir moralitat universal?
D'on mes vindrä l'obligació? De la
imposició de l'Estat? Perä, si l'Estat
amb prou feines pot mantel.* les. bones formes ciutadanes! La moral té
el seu propi imperi en la consciencia. i, dins la consciencia—per regular i normalitzar els seus actes interns
sobretot—no hi entra, ni pot, ni ha
pogiut entrar-hl mai, l'Estat, ni
l'opinió pública, ni l'afalac, ni la coacci6.
Tampoc la solidaritat humenta no
cap puntal de la Moral. El pensament
de la humanitat col-lectiva o de resdevenidora, es incapac dc véneer en
l'home el propi egoisme. Jo no sé
pan—dite tm autor de malt bare seny—
quin exit real tindran els nostres rnodenla tnoralistes dient als adolescents
i als javes: Sigueu virtuosos, sacrifiqueu-vos, respalden als vosees instints, pel progres de la hurnanitat,
pels vostres descendents1 Cono ha
dit tambe Plata molt justament : "talonee d'asad Oso consentirla d'estalviar
en sac de carleó per tal qtte l'home
que vindrä d'ad a .uns quants segles
pugui tenir encara hulla suficient per
fer anar les acotas maquines." ta solidaritat humana, la igualtat de reces o de llinatge, ja veiem quina eficacia tenen dins la moralitat
Ja en van tenir també torea els Es{ajes Per: reformar els CO5MMS llar
temas i '.fer triomfar la santedat laica! .•
•
Totes les sanciona que pot preposar la Moral neutra. pateixen del matela oral. No partem de la sanció de
la Llei, ni de la de l'Opinió pública,
purament externas, 1, per tant. insiit. :cienes. •La matehea sanció derivada
deis propis artes, taut si s'escalera
de les consegiiimeics, sien/ de les domgensacions o de la justicia immanent
(tant se val), ni s'obté sempre, ni es
capaç de fer triomfar el deure damunt la passió.
Fino la sanci6 interna de la pròpia
consciencia és insuficient. Ets remardiments poden adormir-se; imites vegades ni existeixen (coses que en realitat eón una g rueltat vers el pròxim, quan sovint es presten com una •
subtil ironia licita als esperits selectes, qué ha d'ésser, dones, en els que
`no leo san?). Les satisfaccions experimentades després de l'acte virtuós,
no compensen pas sempre el dolor
de la Iluita. Valer que tot el neón
adquireixi aquell equilibri psíquic al
qual res no pot desconcertar, preseatant tan sols a l'esperit aquests petits modus i aquestes reduides perspectives; indicar tals sancions a la
virtut i al sacrifici, no pot dir-se que
sigui excessivament prActie per fundar tina Moral unànime obligatòria
universalment per la imposició deis
Estats. Aquest bell equilibri psiquie,
històricament, sols s'ha trabas en els
Sants de deba, i aquests han estat
una excepció dins la massa social, i no
n'hi ha cap que adreces liur cono.
ciencia segons un sistema de „,moral
neutra.
Les obligacions 1 les sancions, en
la Motel, han d'ésser forçosament
basados en principis religiosos, si v)1
parlar-se seriosament en vistes a la
práctica de la vida humana. La Moral, independent de la Religió, ve a
resultar, en últim Serme i ben lògicament, una moral sonsa obligecions.
ni sancions; que és, com si diguessint
una Religió sense sobrenatural. El
deisme abstracte, ple de vaguetats,
tampoc no pot servir com a fonament
de la Moral. Els bornes no poden viure de vaguetats, ni d'abstraccions, ni
d'estètica sola: necessiten certeses.
Precisament, perge la humanitat
pugui viure de certeses, Deu li ha donat una Revelació accessible a tothom i guiadora segura i ferina dels
bornes de tots els temas i de totes
les civilitzacions. L'antic magisteri laboriós i reduidissim dels Estoics i dels
Cfnies, que en realitat torea sentara
uns solitaris que ni ells mateixos pogueren guiar-se moralment, itincrants
eterns d'una posta definitiva, ha mort
per a sempre. Jesucrist l'ha substituit
pel magisteri universal de l'Església.
L'única Moral que pot ésser universal és el Decàleg, hei natural ratificada i perfeccionada al man pel Crist
en l'Evangeli. Jesucrist ha donat els
principis i les normes perennals de la
rnoralitat, de falsa insupe - able. Tal%
els sistemes de moral antariors a
no són més que assaigs, intents, tuse

La Polificz
"A PATRIA", DE LISBOA
1 LA PUBLICITAT.
"A Patria" dóna compte de Trinided
esdevingut a prepdsit del telegrama pa
sat per la Direcció del ‚lastre diari
fent incutifeslació:de: c1;2I per la mea
del gran poeta peringuCs Guerra has
queiro, telegrama que, com recordara(
e4s nostres no De &ser tantA
de frisuer qetc,vi per. calcar redactcd
ca Patrio" agr.acix repressió di
nostre sentiment, i comenta aisi el val
del funcionari espanyol: "No haur4
ealgut que el nostre eollega caleta tea
duis el seu telegrama al portuguki
Tata nosd'tres el traduim, el sena»: 1
l'agraim. /galaicos latnentat, per, qui
per un leid incident, ja lementat
LA PUBLICITAT, no cns haguéssiti
pela honrar ansb aquest telegrama, sal
listen/ els desigs que s'hi expresaos."
D'EXCURSIO PATRIO TICA
A LES ALTES TERRE4,
LLEYDATA.NES.
Han estat repartits els cartera emit
vida-, e t els pobles a concórrer als tete<
que s'han anunciat per als dies /0 a 11
del que son*, i, per les impressions qza
cita han estat tren:eses d'aquelles tes
res, tot fa pes-retire un Sri! comp:et
1111 bell esclat de patriotisme.
S'Izan enviat así moteje fullea
propaganda, en les quals es reproducid
el nostre editorial aparegut dimarts dar.
"er amb el titol de "Ales terres

Llepda",

deme, l'itinerari

de l'excursió.
S'estan imprintint eis tos fascicle eh(
eapitols referents a la eclipsida del Como
tat dc Pallars i a la pi.-rdzsa de les
bertats de Cataisnya, es-treta de la Cra.
sisa de la Val' d'Asen, que escriví
revenga Anima Riba i Pala», rec.
sor que fose d'Esterri. La manea ' di
impedit poder-la publicar in.
temps
fcgra.
faseiele mida sera rrpartit
els coneurernis a l'Aplec Comarcal
!inda lloe, el dia 12 al metí, a Es/ervindra a representar un legitint
hermenatge a la memòria d'aguda san!

„4:

Saben, de, tnolts ajuntaments qui
s'ad/scriran als ocies que tinguist Roe
en Ilur dernareació, i en cas que pef
pesiseses rfe personalisme no sigui
l'adhesió corporativa. es fa -rd constar kr
de les ininories naciondistes.
"FOMENT", DE REUS, X
EL C. DE LA P. N.
El diaria' de Titzts Foment constatet
en el scu clorrer la bella acollida que la
premsa comarcal . catalana lea comencat
de dispensar al pro/cele d'aplegar en
Cengris la Premsa nacionalista de Cata/un:va.
I acaba dient: "Foment es complad
a adherir-se a agwesta ielca i es
posa a aportar-hi cl sets concurs entstsiesta".
"ELS MONTSERRATIN'S"
EN DELCLOS.
•
L'agrupad() nacionalista "Els Maneserralins" visitara. el prd.rim diuttsenge, En loaqufin Deicida. entpresonat
a la Model Per la hei de jurisdiccions.
Lloc de reunió: Placa de Catalunya,
davant de restació de Sarria, a les vuit
del ruin.
CONFERENCIA
Tje-md. dissobte, a les den de la vetIla. a l'estatge de la Joventut Nacionalista "La Fale" (SaMeron, 56, pral.)
E, 1. Grant i Sm'a donard una interessant confeHncia. desenroillant el tema
"El IHICiOn-C1iSMC i l'obra dd la Protectora.
Encara que aquesta confer2ncia‘é4
pública, es prega especialment
téncia d‘l's socia de l'Associació Protectora de l'Ensenyanca Catalana.
lamento. Tots els posteriors porten eP
seu encuny. Com diu molt he el usatela Nicolato d'Olwer, "els clássiel
francesas, encara que es facin edicions suprimint el nom de Des', NO
deixen d'ésser cristiane, com ho será
sempre una catedral gótica, encara que
hom la destini a un ús qualsevol's
Na lean passat debades vint segles de
Cristianisme. Les provatures que independentment d'ell vulguin fer-se 1
Olas' fet, eón fragments de la moral
cristiana, desvinculats, desfigurats, influenciats sempre, perla Tenen el gran
desavantatge de .no ésser sinó mutilacions, i les mutilacions del Cristianisme no obtleiran mai la unánime
acceptació de la societat cristiana.
La forta cultura humanista d'En
Nicolau iba fet enamorar d'Epictet
i de Marc Aureli. Renan, amb la se-.
va formidable influencig, els havia
posat de moda, pera mort ell, va morir també la moda. Va deformar una
generad(); el seu net, pede fou
charl.
Al nostre , jovent de Catalunya, pte
a formar-se moralment li cal l'Evan.
geli mis que el Mantea/ d'Epictet. Ele
Estoico serveixen per fer història;
Epictet i Marc Aureli serveixen, si es
vol, per a la illustració intellectual,
per al classicisme, per a l'estetista.,
per?) no per a la vida. I la Moral e4
ensenyar de viure,
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MERCAT DE LLOTJA

VALORS QUE ES ctrriTzer: A
LA CORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAR ENCARA iNCLOSOS
A LA CDTIT2ACIC eFleAAL

eluda Plata, de
30 " 301/a
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Palla llargueta, de
'Bomba. de.
1 1/2 "
carro
auut.l
Palla
curta.
de
lEspeciali
de.
pessetee, coraparad i arnb lesmettixes
4
Fulla d'elhora,
Selecta, de.
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25 " 20
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I 1665101l0 de.
1;_2" 123
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.menorea, de.
107 " 102
• "027""" 25
tPrat de
50 Cuartel%
ESTAC10 DEL NORD
Oficial de Cousere,, li fa slter la -'-de etvaaa roja, t' le ' . >
1Estrungere r , de
e. 81
4 de bizn; 12 de /arlo,.
Madrid que el Jutjat de Barbastru ha
açWdat -la retnnel6 dels titols.del Deute
Parnotn a l al 4 per 109 Interior gdrie .1 1
n
esi s
lob-acre* 15.78.5 i Tí:A — 00 0. 1163.
Mercat.— També er la sessió d'avui ha estat el factor calma el que ha predominat.
Farines,—Essent j'a proveide 5 les no:tres fleques és molt difícil el col.locar les existéncies
el nataremenatatra eras:ffla I
rebud es últimament i ja registrades. D'al• tra part, taro/me els postres comer cianrs pensen proveir-se'n per creure en una
baixa en llur preu d'origen.
Vesses.--Es aquest un articl e pel qual hi ha bagut alguna demanadissa aquests passats dies a la nostra Llotja.
de F. Mas Sarda
Els rumore, ja conFrinals, que la collita pels tamos de La Segarra sera aquesf any pcc menys que nul.la, ha mativat algunes compres
ca Ci
CLIPM"'
a Alicia.usia, relativartient d'import äncia, la qual cosa ha motivat que l'olkrta d'allí dalt esdevingui ferma.
Dies amera poguérem anotar que
ZO,
sefn demanava 33 persa/lee i avui l'o ferta ni& barata és la de pessetes 35 els icio quilos,
licl Duere,
consignació compresa port de Sevilla i Mälaga.
—oNona creu que, de. no sufrir la competencia estrangera sera aquest gra el que (degut a l'escassedat, sofrir à una
veritable alga cap ala
111 mes n2c &octubre.
Tele:foil-4 2430 A
eigmajacar,eysztassega,enewssteszima , •ceen.r.e.,e/wasse.rreaameleassursessirr........-ant

Pruhle3 d'exploluij
fispuja

!

Ir pr

rvazapma

ea

lit exclusiu de l'Associació Cata:ana
Renefi.cIncia.
Les esmentades banderetes seran proporcionades gmtuitarnent a totes les
entitats que les demanin.

MONT ANA

V/ negro, 0'70 am p. litrp
Cellers ARNO Ji NIARISTANIf
Paro de Bareolona.—Essént

raolts els assidus concurrents
que han rnanifestat el desig
d'oir de non la "Batalla de los
Castillejns" l 'EmP resa ha dec-idit donar detnä. dissabte, una
audició de tan suggestiva obra
interpretada per banda dC
Vergara i dirigida pal mestre
Daranas amb
els mateixos el
ernents aue, amb tanta (brillantesä vai1 fer-ho l'anterior temporada. Barcelona 2 d'agost 1923.
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SOLER i TORRA W

IA NS

aseta local
Sents d'avui La inv.enciCt del cós
de Sant Esteve, proto-märtir; Pero i
bisbts i confessors; Lídia
verse i inäytir.
S'empaperen habitaolons a 15
pessetos.

4. Darrera de la Casa la Ciutat.

RAmnt A DELS ES ft1013, 13, i 139NStiVE5,

CARTUJA
NO
Vi
085 amb

ESANIQUERta
1

1) I an e ,

Cell a« rs ARAIO & MARISTANY

• ..11n1n3,11.43..eo,e.,%

NALORS CUPONS - GIRS - CAN VI

Negociem tets eis

upes

venciment 1 d'agost
AMISIIIIIIIMstmeNnamon

• . s Els mata pasii-

Mosquil

de Sant Miguel,

-

Font

total de 1.169 visites, junt amb 77 reconeixeir,ents de nous 00215 . 70e desitgeu ingressar a l'esmentada Secció.

Durant els passat mes de juliol en
el Consultori médiein-quirúrgic que
solté la Secció permanent de socors
mutus del Centre Autonomista de Dependents del Comer i de la Indústria
s'hi han efectuat les següents visites:
Medicina, i cirugia, 645; nas, gola i
orelles, 5 /31 sistema nerviós, /6; vies
reepiratbries, 34; °m'Asta, 17.1; infància, parto, i ginecologia, my; dentista, e, ¡pedicura, xy, les quals fan un

iles Fonquertdo

Gratis rebaixes

De I'l al 13 del Corrent en
lets
Pots. casseroles, etc..
alnmini EXTRA.
NEVERES I GELADORES
Llorens Germans. Rambla de
les Flors. 30.
JOYES

UN13,3

Ahir es eometó un robatori a la 'rellotgerla del carrer de l'Hospital, 134,

d'En Joan Cervera.
Els lladreuenetraren a l'escala i f oradaren la paret, enduent-se'n reibt(169 i joies.

3,

PREUS REGLAN!
Llonganisse extra Siberia, a
pessetcs 12 quilo.
Foie Gras extra Siberia, a
pessetes O'SO Ileuna 1-3.
Mortadelta extra Siberia, a
pessotes 1'20 ilauna 1-0.
Llard pur, a pessetes 3'90
!fauna del quilo.
Vicens Ferrer 1 Comp., P. Catalunya, 12, T. 1 12 A.

Ei

oliseeili pera 1FS V211(23

eis un a arell fotogreflo de la
Casa Cu y as: Portal de l'Angel,
número 11.
p

La Unió de propietaris de la Vall
d'Horta celebrara' Junta general de sods el dia 5 del que sona, a les dotze,
a l'estatge social, correr de Feliu i Cc.
dina, 5 i 7, quedant invitats tots el3
socio de la mateixa.

Per a cines de familia
no In ha com la Casa Cuyav
Portal do l'Angel, 11.

Per haver xocat al correr de Sans
agents de policía i una parella atnb cl. tramojo ndm. los de la Unía 33
de la guàrdia Civil practicaren a!gu- .un carro que gulava Juan Seutel'as,
nes investigacions,' 1, en virtut de les aquest fou llangat .6012) 15111.; violèneia
manifestacions don ver, sorprengueren que llagué d'ésser concluit dispensati •
a l'escala del carrer de Sant Llàtzer, 3, .d'Hostairancs, on se li aprecift la
e.ubjecte que deelarä dir-se Joan fractura de la clavícula dreta i de
Garcia Moreno, de 33 anys, sonsa do- base del crani amb coi:meció celebra!.
inici)), el cual duia a les butxaques tres En gravi,sint estar
traslladat al
despertadors, tres apunes de ptt t un
moneder de senyor.
E's agents trobaren a l'escala un requet contenint Š01e2, les vals foren
pt,, eniodes a amo de la re.lotg,eria,
incuri
HS,g 1
manifestant que oren totes les eme .troMol
bava a faltar, de'tnanera que han estat
recuperats Iota el: objectes robats.
1 12
El Garcia ha estat pcsat a disposició
del jutjat.
assageu-la i l'adoptaren

Li hon cridat també l'atendí ru
pece de certs anunCiS de tuedicaraerl
que els visitants- creuen que cauer.
ple dintre l'intrusismo.
RESTAuRANflaoYAL
Saló de Te
.
cada dia te dansant de 5 a .
de 8, i dinar a l'americana,
g SI.

Promet ésser molt brillant la vello
da que se celebrarà aquesta nit
terrassa del Acial Cerdo Artístic, tsä
són moltes les families del senyors e.
eis que assistiran per oir el recital qz:
l'eminent violinista senyor Fraile/e
Costa donarà a les 12, havent despea
gran interès el sol anunci de la fer

eOlit

fis el millar paper de fumar

Un urbà que estava de servei al cap
mor de Sant Rafel va observar que pas
sava Una dona d'un aire €-Ncessivameat
restant sorprea en comPro*
que, r'ealment, era un borne. que atd11
ami.) una bata de dona i anib mcotég

al cap.
El va interrogar sobre el r/notiuie
la disfressa, maniíestaat dirse ,js/
Montero .Muiloz, de do anys haliwt
com a rerogat co un pis da- cárretä
l'Hospital, abillant-se d'aquella me'
ra tan sin(1liar perquè la seva dona si
n'havia anat de casa i eh s'olía sabe
on anava i què lela.
La difressa fou concluida a la dele
gació.
•.,
"elnrisreeweswerre

VI ESPUMOS BAQUES
El mlnov xampanv ealal)
GURRINCLA DE FONTRUS1

Tapioques

'

i Purés

FIGUERAS

sont els roillors dol món

Uns

VULCAN

parellsfotognifics
garantitzats 1 econer;dos

WAT

Rambla Flors 26, burga

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

Es fa avinent a totes leo entitate nacionalistas de Cata:unya que el gru feininal "La Falç", de Barcelona (Sal.
menas, 55, pral.), ha editat unes ban&retes ner ésser collecades en actes na-

Ha visitat el governador una delegació del Collegi de Metges, la qual
ha demanat l'acció governativa per
perseguir l'intrusisme en la medicina,
que,perjudica en gran tnanera els

• I:013rür
.
Agustí Subir& Llebet.
30 , anys, ltabitant . a la placa dcl Fe:
11(1111. 4, ion auxiliat
dispcnoar,
Puble Non por baver-st
una contusió ol evstat dret, de p.,n •
tic etscrvat, mantee del"ca:Tega ,:a a l.o"
tació del Bogafell.

AVI

S

als afieionats a la fotografia. REAlat • de, pleque;
peliieules, cépies-, • - ampliacions, positinS, ell cretall.
etcétera,'
Tr e ba 11 immillorable.
Tots els 'enearrecs es remeten a les CINC ROBES.
Casa Casellas, Barcelona,
carro!' Santa Anna, 4, tocent
rz la Rambla.

iito:111

Elda

LA PUBLICITAT

d'agbit de int

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dila 2 eVagoet . den 1923
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
VEIT DEL MATI. — (Obsernamone de ia Xaraia metesrolOgica cadena, comunicadas P e r gel2fort);

IIIPITICIONS DE l'ATALUNTI
BAIIDELONA
•".2 *mano a -lelas quarts de sis de la
.presIdItet En Joaquim Borras
'erre,

•

tecretiri, senyor Tdrruella, dciy'sagoweite dels dictärnens emesos per
:ssIt'ereenissió auxiliar d'actes sobre les
"den -16ti diptitats senyors Caraba i
•Pich, qüe ;.foren designats per formar
3oset de la Cornissi6 Permatier.t, essent
,Itasctats' * es esmentats dicté/nena en
ge6tit ferlarabIe..
Fosen ¡pros-ate, tot seguit la preaidellethe ;Serien la sessió perquè puzol retapir-se la Comissió Permanent
per, -jar d'examinar i emetre dictamen
-8041 les actea . deis altres clip:nata
'ealectes.
Als cine minuta e s . reprèn la se s sió, donant-se compte dels dictárnens
:esferas:a/lata de la Comisa Permanent,
Meter% tinibé en sentit favorable.
Tät aeguir es torna a suspendre la
..aessiet per. proeedfnee a la votació dels

i'r'e4:2e.President, rice-president i
setaret.an Votant - se en primer lloc el
de PresIdent.
Resulta elegit el senyor Valles i
Pedalee, per vint-i-dos vots, amb set
blance atribtrint-se aquests vots als
diputats d'Accle Catalana i als senyors Guanyabecs i Vinyals.
A,,teetirmacid es vota el càrrec de

vio-president, resultant elegit 7En Joaquien Beerls i Ferrer, per vint-i-tres
vota. ami, sis en blanc.
Perraals eärroes de secretaria - resulten .elegits eis senyors Jaume Turré, per„vint-i-tres vota, i sis en blanc,
i En Dornenec Fatjó, per vint-i-dos
i set, en blanca
ue con acabat :el darrer escrutini,
ei eensier Berrea declara constituida
Jet lIptstació i cedeix el lloc al Preaident electe, senyor Vallés i Pujals,
en ocupar la presidència, va
'-fet Ús de la permita.
- ya' dir que regraciava profunda- ;t A la Corporació per haver-lo honerat,per qu'arta regada arnb la pre'M'Acata ¿'aquesta Diputació, i que MI
alesforearà per complir com cal en el
tisen . cérrec, per tal de correspondre a
la coriianea que se li atorgava.
Tributà sm elogi als diputats sorel quals, digné, han complert
'ismb gran voluntat i patriotisme llar
-.4eisee; salud á els que !per primera
; 'rega da oatentaren representació
popular dins la Diputaci& dient que
Corporado i Catalunya esperaven
de_ la seva voltmtat una tasca fecundi- en realitats.
-s tiiimstrin--digué--, en actas .sernemita, fer 'discursos ressonants; enti'n que 'no eil fer-ho i que per això
rimes vol fer ceo:atar que la Corpo ha treballat settnare inteMsament
per acemseguir l'enlairament de Catalunpa, esnrientant ele esforços fets
per tal d'eemeseguir de l'Estat el traspis de determinats serveis en favor
de la • Itancorrnmitat. Acabä dient que
Cad4'srat ' itreballarl amb mes fe i engreriastrie. per aconseguir que desapareznidefuntriament la Diputació, que és
el ligue de l'esquarterament de la nació-cid:llana_

A continuació es Ilegeix l'acta de

Za sessió anterice.
". El' eenyor President posa a la coneideraeló deis diputats el seu criteri
que es fila en tres ei nombre de sessions amuela.
Dinsana la permit a el serryor Guany-abans i; en isser-li concedida.. retorna la salutació del senyor V all
i:ziltrials; remarca el fet que la Dila:tarife ha quedas constituida amb la
casinboració deis regionalistas i radien% i per aixb sobre ells can exalusivansent
responsabilitat
guests <irme!.
-Després din que vol fer remarcar
que fins ara la Cemissió Provincial
lea solucionat aseumates de la competencia de la Diputació, afirmant que
ala° s'esdevenia pel nombre reduit
de seasitens i proposa que siguin sis.
41141 -.staproVa.
.Tor seguit es procedeix a l'elecció
.vien-president de la Coinissid
resultant elegit el senyor Lluis
Isansag• Laz-zoli, per vint-i-tres vote,
mpritry. un a favor d'En Rosend Pich
i cine en blanc.
•
Després es proceden a la votado de
1 ; Conslisi6 permanent 1 earrees ex*Me, resultant elegite amb 24 vota
leotit4 . 2 en blanc, els seggents seeral:

COMISSIONS PERMANENTS
Hisenda.— E5 Janme Estaad, En Joma CAtration, En Jogep Colomer, En
triog rrieoun crolwer. En Jamen O.

eitailialiene, En Joan Colominaa Ms.
arriadbateamos generalsa;-En Jaume de

lbtn Josep

M. Mau,

N'Antoni

Jassaka, En J'esep Piquer, N'Ermengol
enlay'Sisfs, En Manuel Mame/ 1 Lloreas, itio.-Litgi 13ausili, En Manuel
rairdtegute Ea joan Ribas Mentar,
Bestia Role.

e-Jogil

CARREOS EXTERNS
Junta cl'Obree del Tora En
Oaspar-Rosea. —En la Junta de l'Hospital Cifnie, En Janme de Riba.—En
141a:Coas1asie Consultiva do Teatres,
1111omend PIch 1 En Jaume Turra—En
4 Junte del Cens de PobLació, En Josep
Marfeaets la Junt' de VI-icen/tal
einl turras Cloz,-En Joan Boxea 1Itoig.
.-En el. rateasen de rEacela Superior
6. Córner:, En ,Joan Colominate.—En el
1181411641 . PraTincial de Foment, N'Assbit) Janosins.
-ii »etspriaa sen venus 1 aprovats ele seteste toros-per a la Comisaba Prev1 a44 per 25 rot, contra 3 en blancs
'Non. tare, 1023-24.—En Une Nitajan ty01wer, En Joan Calaminas Me.
serle, Es %apead Pieh 1 Pon, En Joisp 31. Bassols.
'

%la

Begon tersa, 1924-25. — N'Ermengol
rffig I Salo, En Josep Caraben, En

1. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
SET DEL MATI. — (O/meran-dona d'Europa, Nord d'Africa, i rAfientio, edades per telegrafie sesee fila) a
Uns nova i forte depuesta barométrica éa assenyalada
al noroest de les Illes Britilniques amb temporals 1 pluges
a Irlanda.
Les baixes pressions d'Escandinavia desapareixen räpidament cap a Llevant internant-se a Itassia per Churlandla.
A la reatas-ala Ibérica el temps és variable amb eel
nuvolós, particularment a la welter septentrionaL

Lltds 13Zes1l1, En Manuel Maese i Llorens.
Tercer torn, 1925-26.—En Ferran
Sesgaren 1 de Sisear, En Joan Ribas i
Monfar, En Josep M. Mart, N'Antoni
J'anean.
Quart torra 1926-27.—Eu Joan Valles i Tajara :En Jaume Turró i Folia
En Josep O. Guanyabens, N'Eduard

El eel ets gairebe naco' a tot Catalana amb Manuel;

Pluaes Iletmeneer a la rail del Segre.

Hl ha ealitges a la Plana de Vieh 1 a la ven Ite
Ribas.
Caudal del Segre a Camaretas, 30 metros calés per
segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 28 metres rabies per
segun.

Mied.

els senyors Guasch, Lloret, Vidie11a, Montserrat Cuadrada, Briansó,
Avella i Cartee.
El governador reprèn la paraula
regraciant als diputara els termes
d'afecte amb que han contestar la
seva salutació, rctirant-se tot seguit.
Es llegeix i aprova l'acte de la
sessio anterior.
El president, senyor Guasch, fa as
de la paraula oferint seguir la tasca
feta fine ara i regraciant als diputats la seva reelecció.
• S'acorda fixar en cincc el nombre de ocasiono anyals.
Es procedeix a la votació dels
quatre torna per a la Comissió
"provincial", resultant elegits els següents senyors:
Primer toril:
Josep Maria Carteo, Josep Compte, Ratnon Vidiella, Anselm Guasch
i Joaquim Avellä, per 12 vÿto, arnb
cinc en blanc. President ho és el senyor Compte.
Per 1 4 vots, arnb o en blanc, es
designaren, per al segon torn, els senyors Joan Tordas, Josep Maria Gich,
Ignasi Iglesias, Emili Folch i Pan
Robert.
Per al tercer torra per 14 vots amb
en blanc, eón elegits els senyors
Trancase Canivell, Daniel Serril; Josep Briansó, Josep Prats i Josep Slont-

serrat.
Per al casar torn són elegits els
senyors Manuel Cana6s, Pere Lloret,
Tomas Llena, Salvador Palau i Manuel Polen.
Es presenta rana preposició que va
ésser apresada demanant que se supritnissin les comisione ordnSries i
que es formi una comissió interior de
govern. Són elegits per formar aquesta els senyors Josep Montserrat, Salvador Palau. Joaquirn Avellé, Pere
Lloret, Josep Briansó i Manuel Carneas.
Per unanimitat s'aprovà una proposició. signada pels senyors Vidiella,
Gich. Serres i Llecha, expressant la
voluntat de 'Tarragona per tal que sigui reconeguda la personalitat de Catalunya i reiterant l'adhesió a la Mancomunitat.
S'aixece la sessió a la una, fent-se
avinent als senyors diputats nue la
próxima sessió seria convocada a do-

micili.
(IIRONA
.1 tres <marta de dotze sha relehrat
la cagona mesaba l'aquesta Diputada.
Foren aprovades les actea deis alisatats darreramant elegits, se gons els
tatuen!' favratelea de la eemissid per.
manent, 1‘P.

Ea procede': a re1eeri6 de preeddent,
reaultent elegís N'Auguet Riera per 15
'ente per 2 ea blanca
Sen elegit, a virepresiident, Tatsire
Rin Puig, per 13 cota i un en blaue,
i diputats geereiarle,. Joger Pelarme,
per 15 1 2 tu Mane, 1 Miguel Bentaló,
per Iß I un en blanc .

&ESTUDIA L'AB.ARATAMENT DEL PA! DE
LLEGUMS

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (Sor:dates& de Paeninsfera ¡dure •
Velocitat:
250, 500
Velocitat en metres per segar/ a
NE, NNE
Altitud, metres:
4.
4

/ea ser del etteli):

OBSERVATORI METEOROLOGIC DU LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Horca d'observacid 7, 13 i 18 hoces
Barbmetre a zetas i nl nivell de la mar: 751'4, 7615, 7(10'4. — Termòmetre sec: 254, 2 6 3, 271. — Terrahme
ten buralt: 222, 20'2, 2.1'4. — Humitat (centessimes de saturacin) : 57, 51, 79. — Direed6 del vent: NNE, SSE,
SE. — S'idea:Res del vent en metres per segon: 3, 2, 7. — Estat del cel: quasi tunea tapia — Mena de TMcola a Nb, A-Cu, A-St, Cu-Nt.
Tempereturce extremas a Vombra
Maxiraa: 25'2. — Mínima: 231. — Mínima prop del sol: 2. — Oseinació termomet r iea
— Temperatura
mitja : 250. — Transluce, algosas, des de lea 7 horro del dia anterior a les 7 llores del din de la data: VO millmetres.
Retorregut del sent en igual tenps: 225 gin lametres.
Tot seguit ocupa la presidencia el
senyor Riera, el qual expressà el sea
agraiment a la Corporació per l'honor
d'hacer-1n reelegit, la qual cosa vol dir
que no 11 aproduit descontent lt sera
actuada anterior; afirma que ve disposat a continuar-la, inelpirant-se en un
esperit de justicia 1 de catalanita.
Va fer protestes de ferm nacionalisme. i dio que, deaprée d'haver passat
a ole. Mancomunitat es' serreta de Falernt i Cultura, 11 tasca de les Diputar-bus ha /Mocas, pera sempre té la
Mancomunitat l'actuada, de la qual tan
mistara el nona de Catalunya .
Va dedicar un record al encelo patriota En Prat de la Riba, proposant
a: la Coi-parada que es fes coludir era
acta el sentiment causas per la mort
del diputar Miguel Relean
Es presentaren les sea-tienes proposkions:
Una demanaut que la Diputada de
Girona es dirigeixi al ministre d'Instituida petanca de l'Estat espanyol, pregant-li la &regada de l'Estatut del
Magisteri i la robatitucia del mateix
per disposicione en !esquela es garantitai que bis els gratis d*enaenyament
en els pobles que dins l'Estat espanyol
tenen idioma i caractertstiquea diferendala, ciente encomanades a professorat
exclusicameat pertanyent els dits pobles 1 que acrediti conèixer abastament
la Llengua i la l'Estada del mateiS"s.
Va desea- enrocada per unanimitat.
Fna altra que diu
"La Diputada Girona, representada autentica i genuina d'un grup de
comarques de la Nació Catalana, en
copstituir-se després de la seca renovada recull la correntia d'i•eal
dels seas representante i, en doldres que
enriara Catalunya no hagi pogut <leerminar Illurement la seva Constitnein
politice, traduint en una forma estatal
pernil ir ele seas delers nacionals, reitera la mes profunda adheseió a la
Mancomunitat Catalana i paleal els desitjos fervorosos de que, seguint la glorioea ruta empresa. arribi be nüaviit a
un gran de 'libertas i fartitud que donguiu a l'abast ideal de l'obra emmenenda les posibilitats d'una positisa realitzaeie."
Aprobada per unanimitat.
Tambe per unanimitat va esser maneada una Altra en la qual es demanava
l'abandd del Marroc i la repatriarla immediata deis reclutes del reemplae del
1920.
Amb el rot en contra del eenyor Torru e lla s e 'n aprovä una altra en la miel
es demana que la Diputado de Girona
dirigen' telegrames de protesta al miMere d'Enes espanyol i al d'Atoas Estranaers de Ir rane,s, protestant de la
injusta i desconsiderada detencia deis
orfeonistes de "Germano:- Emporianeea", de Figueres, a la frontera, i una
altra ele felicitada o l'aleable de Figueres per la pariótiet actitud d'aquesta
curitat arttstica figuerenca.
S'aiseca la sessió a un quart de
duma

.

_

7.LEYDA

Lleyds, 2. — Reunida la Diputaei°
sota la presidencia del g,mernador in.
ten senyor Marina 'Martínez, que dirigl
una atenta saturada als diput de, contestant-li el president rortlut En Bocal.

SoL
Constítnida la meßt d'edat, presidida
per En Ramon Rhe aetuant de sOcue.
tarta els eenyors Tornesa 1 Seise, eelegelx la combada die/embaidora d'aetes
aprovanhse les dels notia diputaste
Fla resultat elegit president el senyor
Romon Riu, republiels n-edonallete, per
10 vota favorables l un en Mana
Per la viee-preeidancla ha estat elegis el senyor AntoM Agelet, Ribera!. 1
vice-president de la CO1114810 provincial,
el mayor Josep Selx .

Del

Municipi

DE RETORN
Abans d'ahir arribé a aguaste ciutat
la comissió de l'Ajuntarnent que anà
a Sant Sebastie. per assistir a la inauguredil', de la Fira de Mostres celebrada
últirnament a la dita població.
Arnb tal „solita l'alca:de accidental
senyor Maynes dirigí al de la capita/
donostiarra el següent telegrama:
"De tornada la cotnissió d'aquest
Ajuntarnent, que amb motiu inauguració Fira Mostres ha visitas aquella farmasa dutat germana, agraeix efusivament aquesta Alca'dia obsequie dispensan a la dita comisaió. Rebi afectuoses salutacions.
DELEGACIO
Per no }mar pogut assistir persanalment l'alcalde accidental senyor
Ma vnés a la festa votiva que se celebré ahir a la parròquia de la Merce,
delegè la seva representació en el regidor senyor Tusquets.
COMISSIO A VALENCIA
Detnä, amb l'exprés de Valencia, sortire la comissió consistorial que formen
els regidors Sansalvador, Sabater i
Naves, la qual va a la dita datas per
prendre part en la Festa de la Seryera
que se celebraré el día 4 del que cona
atnb assistencia cielo Ajuntaments ene
formen la Confederació catalana-balear-aragonesa-valenciana, commemorant a :a dita fruta les glandes de la
Corona d'Aragó.
LES CEDULES
Acabant-se ahir el període voluntari
per al despatx ele cédu/es personale,
algunes rones slaan vist obligadas a
donar algtin número per a avui i derná.
En vista d'aix6, l'alcalde ha ordenat a
les rones que despatzein, cense recàrrec,
fins dissabte, airb l'advertencia que dilluns, dia 6, al metí, han de donar començament a totes les zanco al treball
de posar en net el padre) de morosos
i que no C5 despatxi cap mes cédula
sense el recàrrec.

Han estat conduits a la Cornissaria
Municipal de Beneficencia 53 hornee,
57 dones i ti menors.
Ha prestat auxili en 7 incendis.
Per infracció de lea Ordenances Murricipals ha reconvingut a 435 persones;
5 directors o propietario de tramvies;
342 d'automóbils ; ß de motocicletes;
4 1 de bicicletes; 525 de carros; 42 de
carretons; 31 de cotxes ; 11 de carros
de trasilat.

De l'atracaran1 a mi garalge
%ab:telar s'ha facilitar una nota
al Govern civil de l'escandalós atracament de qué fían objecte abates
d'ahir el garatge situat al cerrar d'Arago, 188.
Les notes oficials no afegeixen pas
res de non al que ja deiern en la
nostra infortnació d'ahir ; solament
fan constar que el cop hacia d'estar
molt loen preparat, tota vegada que
uns minuto abans baria passat per
allí eme parella de la policia, sense
observar res d'anormal.
També, cona a descàrrec, se suposa
que els atracadors deurien Ilanear les
pistoles al correr d'Aragó. perqu4 en
aquella dernarcació, amb tot 1 eIs estercole realitzats, no co recollí cap
arma.
Sembla haver-se comprovat que els
atracadero eren cinc, sabent-se les selayes particulars ele tres d'as.
'Un aparenta tenir truaranta anys,
de bigoti ros retallat, baixa estatura,
pero fort. Porta un vestit de dril de
color verdeas, coll de color, saberes
vennelles i gorra.
L'altre. d'una vint-i-cfns anys.
afeitar, grasset i vesteix de mecinic.
El tercer és alt, afeitas i porta igualment cestit blau.
El governador volgué justificar el
no haver donat una nota del fet a la
Premsa, per satisfer així els desigs
del propietari del garatge robat.
Afegi que s'oferia sena prima de mil
pesseres al que descobrelei els autors.

AVIS ALS NOUS RECLUTES
, La Secció de reclutament del districte VIII d'aquesta ciutat fa prcsent als
minyons de l'actual reemplaçament que
s'hagin acollit als beneficie del Capftol XX de la vigcnt Lid de Reclutamena el deure de presentar, dintre el
termini reg-amentari. al Govern Militar d'armesta plaea la sollicitud i certificat d'aptitud corresponent al cos o
arma cn que vulguin prestar llurs
serveis. guiar de no fer-ho així es venTan privats de"S beneficis tate determina l'expressat Capitol XX.
PEL SANEJAMENT I EMBELLIMENT DE LA CIUTAT
,L'Ajuntament, en consistori de dimecres passat, va acordar que, durant
el present mes i el de setembre pe l que
es refereix a les façanes de lee cases,
i fins el guíame de setembre pel que fa
a les botigues i establiments industrials,
puguin embianquinar-se i repintar-se
tal cona exigeixen la higiene i la perapect ; ra de la nostra urbe, sense pagament dels drets que te fixats el Munidpi.
. LA GUARDIA URBANA
La gnardia urbana ha prestat durant
el mes de juliol 4.371 serveis : Figuren
deteneió per mines; 00, per ferides
r, per dispar d'arma de foc; 22, per
furt i robatori; 2, per estafa: 43, per
ordre superior 3, per actes centra la
Ha acompanyat a dispenaaris, cases de socors i farmàcies, perque fossin
auxiliades, 793 persones; ha recollit de
la via psibtica 133 menors i 15 vells extraviats.

Cambra

Mercantil

La Canibra Mercantil d'aquesta distar, que s'ha ocupat altres vegades
dels abusos remesas per alguns propietario en l'augment exciessiu dels
gratis deis llogaters, ha trames al ministre de Grecia i Justicia el següent
telegrama:
"Excm. Sr. Ministre de Gricia i
Justicia.—Madrid.—La C,arnbra Mercantil de Barcelona, insistint una vegada mis en les peticions de defensa
deis comerciante contra els abusos d'alguns propietario, prega ericarescudament a V. E. que formuli i presentí
oportunament a les Corts ma projecte de hiel d'arrendament de finques urbanes, atent a les necessitats actuals
i emparant els arrendataris deis establiments inercantile, pregant-li que
sigui tinguda en compte l'Exposició
d'aquesta Cardara de data mere de
1902,
i, en el ras de no existir la
;
1 nora Ilei al termini de la vigencia del
Reial decref de el de juay de agao,
Ii prega que sigui concedida una nova prórroga amplia:ata les disposicions de manera que eviti als abusos
com el que safreix actualment un dels
principals establiments dé Barcelona,
pertorbats per una regona demanda de
desahuci despees de denegada una altra d'anterior amle exacta pretensió
del propietari i amb l'amenaça
teriers demandes ocasionant quanti°.

tes despeses i molesties a l'arrenda
—El saluda, el president, Cabré."-tan

us

AVUI ES DECLAREN EN VAGA ELS EMPLEA
DEL BANC ESPANYOL DEL RIO DE LA PLAN
I DEL BANC DE BILBAO
LA JUNTA DE PROVEIMENTS
Manifesta ahir- el senyor Portda
que s'havia rettnít l'estnentada junta
per tal de prosseguir els seus estudie per veme si s'arriba a una limitació en el preu d'alguns articles
dc primera necessitat
Afegí que actualment s'examina,
per sobre de tot, la qüestió del pa;
referent als negus-fu i fruites, com
sigui que l'Ajuntament hi té una intervenció directa, la Junta de Proveímenta es posaré en contacte amb l'alcaldia per estudiar de comú acerd
els mitjans d'arribar a l'embaratiment
d'aquests queviures.

mutirmaelo el secretari Ileon la
Mea/aria de la Comissió Provincial.
En donar-se comiste dels aeords de
la Comissia Provincial, el seuv o r Pie
Pon demana que quedin sobre la tatúa
fins la propera masita 1 sial s'acorda.
El senyor Vinyals dernana que la Corporacirs feei constar el seu sentiment
per la mort del diputat per Terrosa
En Joan Barata Quintana, 1 airi queda
acordat.
El president diu que tot seguit es
reuniran les Comissione Proainelale
d'Interessos gen e rals, i no hareut nitres
assumptes per tractar s'aneen la sessió
a un quart do aet.
TARRAGONA
Tarragona, a les re'es.
A dos quarts de dotze del mati
obert la segona sessió presidint
En Ramon Vidiella i assistint-In tots
els diputats.
Es llegeixen i aproven ' els dietàmens de la Comissió Permanent
d'actes sobre les dels diputats electes senyors Canivell, Serres, Compte, Gich, Lloret, Briansó, Cantos,
Tomes i Cartee, 'en quals diectémens són reclactats en sentit favorable.
Tot seguit es procedeix releeció dels arrees de president, secretari i vice-president de la-Cornissió Provincial.
Amb 12 voto favorables i cine paperetes en blanc resulta elegit president N'Anselm Guasch, havent
deixat d'assistir a la sessió els senyors Potau, republicà; Folch, republicä federal, i ,Prats, conservador.
Amb el mateix resultat són elegits En Daniel Serres, vice-president i Josep M. Gich i Salvador Palea, secretaris.
En aquesta situació entra al saló
el governador civil, senyor Feliu,
e/ qual passa a ocupar la presidencia. Seguidament, co nona del Govern i en Ilesigua espanyola, declara constituida la Diputació de Tarragona.
Complimentada aquesta tasca el
senyor Feliu, en català, dirigí una
salutadó als diputats. Va fer un
elogi de l'obra de la Mancomunitat
de Catalunya i aSrine que la sera
tasca es fa creditora a relogi i
aplaudiment de tots els bons catalene.
Varen contestar-li en termes afectuosos i en representació dels diversos sectors polítics de la Diputació

CRONICA SOCIA

HA MORT IGNASI SALA GLOSA
A l'Hospital Clinic ha mort l'encarregat dels magatzems "Asland",
que fou agredit dissabte passat al
moll del Rehilare per Basili Jiménez
(a) "Moreno".
Els metges forenses li practicaren
dictarninant (Me la mort
fou prodnida per hemorrägia interna
traumética.
L'acte sie l'entertarnent tindrä lloe
aquest mati; el cadàver rebrie Siti
pultttra al Cementiri de Les Corta.
Contra l'autor de l'agressió, que
fi' ha declarat convicta i confés, el
jutjat de l Barceloneta ha dictat
ante de processarnent u presó sense
fianea.
RECOMPENSA
S'ha facilitat nota del repartiment
del premi de 500 pessetes que s'havia
ofert al que contribuís a la detenció
de l'agressor dc N'Ignasi Sala Cloea. Han correspost: t5o pessetes a
Pare Salvador, 75 a Animal Padró, 75
a Antoni Porta, 100 a Maxim Ortega i loo a Andreu Fernández.
Ele tres primera són els obrers que
advertiren la presencia del "Moreno";
els altres dos, els guárdies que procediren a la detenció.
PROCESSAMENT
El capitä general ha notificas que
s'ha proceda contra el caporal de
carrabiners Sixte Pérez Jorcano, per
negar-se a detenir l'autor de l'atemptat contra En Sala.
En virtut d'aquest fet s'ha nomenat
jutge militar per tal d'entendre en
el processament de resmentat caporal.
ELS RAJOLERS
Sembla ue diáriament sorgeixen
conflictes entre els obren d'amleSt
rana una part dels quals no ha représ encara el treball.
Ahir fou auxiliat al dispensari de
Sane Alfons Caben Mas-Vidal, rajolar, de vint anys, soltera Presentava
una contusió a l'avantbraç dret causada per dos indis-idus al cerrar de
Badal, quan se n'anava al treball.
L'agressió, va dir, responia a les
amenaces que anteriorment Ii havicn
estat tetes.
Al carrer de Rosselló. 5t5. on hi
ha una bäbila. el seu propietari, Josep
Ballte. fan ahir tarda alguna disparo
a l'aire per tal d'esporuguir uns desconeguts que exercien coaccione als
obrero parqué abandonessin el treball.
L'AUTODROM DE SITGES

Segons les dades oficials, treballaren ahir a aquestes obres roo homes,
donant-se per normalitzar el conflicte.
DE L'ATEMPTAT A L'ADVOCAT
SENYOR SESERAS
DETINGUTS EN LLIBERTAT
El jutge especial, senyor Carreras,
ha decretat la Ilibertat dels que estaven detinguts i processats cona a suposats autors de l'atemptat contra el
senyor Seseras.
S'ha comprovat que Anselm Roig
.Berca (del Sindicat d'empleats de
Banca), Josep Navarro Martinez,
Eusebi Simón Sana i Josep Blai Marín Pérez, no tingtteren cap partidpació en el fet.
Eis dos fcrits a conseqüència de
fesmcntada agressió, han millorat
molt en llur estat.
DETENCIONS
Acusas d'amenaces coaccione a
dos patrono barbare de la Barcelonesa, fou detingut Josep isl. Cusi i Solb, portar del Sindicat Unic de Per.
rumiers i Barbera.
Manifesté que repartia unes liebres
d'ordre de la Directiva. que nornés
recordaven als patrons barbare la ticcesssitat de complir exactament les
bases de treball que havien estas convingudes arnb la dependencia.
Tambe per haver maltractat de paraula i obra a un descarregador del
mol' perquè pertany a "La Naval",
foren detinguts i conduïts al jutjat de
guérdia :andan Carder Latorre i Melitó Muelas Contreras, els quals, desmis de declarar, foren alltberate.
Un agent de pulirla que practicara
escorcollaments al carrer del Bus, va
detenir a Saldos= Lozano Losada,
de vint-i-vuit anys, cambrer, andalús,
el qual agredí el dit agent, donant-li
alguns cops de puny.
Sembla, oció, Itie es tracia d'antics

ressentiments personale entre els
deis subjectes.
DE L'ASSALT AL TREN DEL
POBLE NOD
El flage que va instruir el sumari
d'aquest afer, ha tornat a obrir-lo en
virtut de les manifestacions del subjede que va isser detingut a Alacant, i que, com ja sap' el lector, va
dir que havia pres part activa en

aquell ter, si be després sin va

dir.

Es practicaran noves dilig encies it
°uE
lL
a CONFLICTE
sn
BANCARI
ANUNCI DE VAGA
ln :romi
defi
E
extaectarn
de vvega
enta dgeulinSadiec:1:iii
i ndca t
professional d'ernpleats de Santa
Borsa ha circulat una nota dient q,
avui deixaran d'entrar al treball 4
empleats del Banc Espanyo/ del Rio a
la Plata i Baile de Bilbao, per seie
ritat ami, els companys ele Madrid,
I afegeixt
" Cona va advertir dies passats 49,1
Comité de vaga, hem fet grans caz
esta per tal d'evitar que el conf,
Sanead s'este:taléis, però en vistas
les constante provocacions i amera,
que es fan de, de Madrid per pare
directora del Banc Espanyol de ea
die Bilbao i Rio de la Plata. no
ha quedat altre recurs que retirar
personal en els dits Bancs, per.
precipitar la solució d'aquest cae
gnpta
nsttrastorna la vida ecos;
tust
"Volem que consti una regada né,
que l'anormal situació en qui es tree
la Banca privada no ea culpa deis eth.
p/eats, sine de la superbia d'almo>
nyors que estan al cap de diversa
Banca, la deseneertada gesti6 dalo sal
els ha portar a aquest estat de COZ
Amb les enormes perdues que as
con. filete ha ocasional a diferents Eme
no eis quedará altre recurs que liquirm
l'actual exercici amb aun perjudiei esa
rne en els beneficio, la qual cosa ite
plica/s i que enguany no puguin reparte.
se. roen els anys anteriors, els im.
tanta dividends ala guata estaven acre
mata de parcelare els accionistas.'

Noves religioses
Ouaranta hores a Parròquia Majo!

de Santa Anna. Hores d'expesicia:
De dos quarts de set del mati. a des
quarts de veis de la tarda.
— Cort de Maria a Ami; es la la
visita a Nostra Dona de la ProviOxia, a resglhia del Pi (privilegiada).
Adoració nocturna: Torn del St.
grat Cor de Jesús, a la c.,..pena
cardar ele l'Escorial, 155 (i-ä.cie),
-- La: Missa d'avui: Invenció
eco de Sant Estere, protonnertir. Or
naments de color vermell.
— Avui, primer divendres
DEL BISBAT
El bisbe ha concedit Uf/ premi de
ernst peesetes al Certamen organice
pel Centre Agrícola del Penedea. El
premi serl adjudicas al feligrés de
qualsevol parròquia de la diècesi que
amb 111é5 constäncia. zel i desinteré,
prenota part a les ftmciens religio•
ses. Seré preferit, en igualtat de de
cumstäncies, el mes pobre i vell,
sobretot si te algun fill que cursi le
carrera eclesiástica.
— A la Secretaria de Cambra i
govern d'aquest bisbat s'han rabia de
la parròquia de Sant Andreu de la
Barca 30 pessetes per al foment ä

vocacions eclesiàstiques.

Secció Marítima
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Moviment

m a ritio

Vaticana entrata
Vapor italià iugoslau "Bismant", de Trieste, amb eärre•,
ge general. Amarrat moll de
Barcelona Nord. Consignatari,
Bajaes.
Vapor espanyol "Rita", ds.
Málaga i escales, arnb cärrega
general i 68 pasatgers. Amarrat
mol! d'Espanya W. Consignatari, Ramos,
'Vapor espanyol "Rei Jaime
I - , de Palma, amb eärrega general i 159 passatgers. Amarral
moll de les Prássanes. Consignatari, Companyia Transtneditterränia.
Vapor espanyol "Cabo 1)0.
che", de Santander, amb e är
5 passatgers.-reganli
Amarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Goleta italiana "San Silve4
rio", d'Alguer, nmb llagas! a.
Pailebot espanyol "Cartitas",
de Palainós, amb cärrega gen e
-ral.
Vapor espanyol "C. Storni',
do Gijón, arnb ferro i carb6.
Arnarrat rnoll sie Ponent Nord.
Consignalari, Companyia Trans
mediterrània.
Valreile despatzata

Vele' italiä "Arno", en llast,
per a Nemour.
Veler italiä 'Maria Assunta
in Cielo", en llast, per a Ter'
ranciva.
Vainilla »dita
Vapor esperen! "Sagu nt e.
amb càrrega general, cap a CV'
tagena.
Vapor ¡taliä "Chnovat
càrrega general i tränsit, c al/ 3
Gänota i escales.
Vapor anglbs "Pinzon".
eärrega general i tränsit, rae e
Sant Feliu.
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Mutig-atar itursohäncia pele perjudicis
que portara a teconomia en ge-
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EL SINDICAT LUCRE D'EMPLEATS DE 'BANCA 1 BORSA ITA ACORDAT
Dkit.LAI.i.AR LA VAGA GENERAL -:- SEGURAMENT SERAN EXCLUeOS
DE L'ACORD ELS BANCS DE BARCELONA
EI cilt ge la hm

IEL SINDICAT LLILIRE DECLA-

RA LA VAGA GENERAL .
Durant el metí ha estat extraordinäria PanimaCió e. l'estaige del Sindical Lauro profeseionat de Banca i Borsa.
Els individus de la Directiva
estaven atrafegadfssims, per
atendre tots els assumptes i fer
Patiortament de saus al perseas
aal vaguista.
La nänima• del personal del
Dame Espanyol de Crèdit, pagada íntegra, aquest mal!. pel Smdicat, puja a 37,35 0 pessetes.
,..Mentre es pagaste els vaguis Les, eslava reunit el Comitè, sota, 1pm-sil:Muela del senyor

les
La reunió ha acabat andes
qu'arte de dues tocata.
'El senyar Sales ha dit als pariodistes:'

e—Je hería arribateon no volferat . amar, .on anem contra la
nostre. valuratat. S'ha acordat el
plantejament de la vaga gene'n'e:Dei de demä?
--DA de demä, exactament,
-a-La vaga—ha dit—no es tie
tratará. a Madrid. Avui mareta-sortiran comissions cap a diferents -provincies, on Lamba es
declararà la vaga.
El priiner comité de vaga, .ja
definitivament constata, és el
segeen te Pere Maria Ochoa. Angel Monto!!. René Lastrada. Vicena Ruiz Velasen, Albert Rodillo i Jaume Francs.
A mas a més d'aquest hl ha
canstituits altres tramites que
entran substituint-los de manera autämätica en ras necessari.
ELS APODERATS ES-ItETIREN
DEL SINDICAT
'Tole els apoderals de Banes
ene tenien central a Madrid han
tornat Pues cam pes al Sindieat
de Banca i Borsa per no estar
conformes amb la prinitiea que
aquest segueix.
REUNIONS MLYTES
Ban tornat a reunir -se a l'Assaciada de la Banca els repreeentante d'algims Banes de personal sindical. amb els elements
directius deis empleats.
S'han examinat diversos as-

peales del problema actual, sanee arribar-se a prendre-acords.
L'entrevista no ha satisfet abs
banquera, que cereaven, • setos

duble. ranullació d'injuatícies
que s'han observat des que es
signaren les bases i que hauraen de desapareixer a jurad
d'ell a .
LA VAGA DEL BANC DEL RIO

DE LA PLATA
-Avui salan deelarat en vaga
els empleats de: Bane Espanyol
del Rio de la Plata.
Per .tractar de la personanlee deis sots-caps, celebraran una entrevista el presiden!, del„
Sindical 1 la gerencia del Bario
Eepanyol del Rio de la Plata.
Com quena s'aconseguf arrear a un acord. el president
del Sindical ha ordena t als ernpleats que abandonessin el treball, ardes que fou complimenLada per tots.
Els empleats que han abandonat el trebail en ea nao de la
Plata eón 300.
• Durant el matf d'avut les oparacions mes peremptòries les•
realit zaren ele ca pa i snts - caps
le eeeeio, que no han abandonat
- seus Hoce.
, EXPLfCACIONS DEL PRESIDENT DEL SINDIGAT
president del Sindicat
atEmpleate de . Banca í Boten
be fet - lee Siegüents hattrtifeetagiOn3:

exemurit lote els mil.j'arte per evitar que arribas moment en el q ual roe absolutament necessari declarar la
ge. general.
Tu Sindicat, ene dol haverlade dir. no ha trobat ni en
el • Govern ni en el púlale eta
peder moderador que fallee
prineipi ,e1 plet que tenim pia
nteja t amb els banquera.
Goin que per damunt dä tote
les eonvenieneies hi ha la Conveniencia de la cal•metivitat,
hern acorilat la yaga anda gran
pasar luiste°.
La vaga general de Banca
Bora é5 patear un dele capa
mes fi-infla-Dables que raey l reconomin nermenal.
.
"l'ha parlat mota. de les armes de ninfa adontales pet Sindical de:Banca i Borsa 1 es pros:lamia que el bo i cot (es Plega! 1
que, per autver-lo- empate alguns . hanquers fingueren neceaeffii cle-entidaratear-sue amb el
BanreEetaanyol de Greda. a
--lefeateaner éls • fttbli riö Al/A.0
parbil de- !a Illegantat del boloc! celas ara: que- l'han dedarat
ei gh, abrerii.
Sits telbiAt 551S, Milite. tale

Is Is ederneal•Pfilrenal de (lata-

luneteaerneare «mosto arma eat
contra del patrorre nue no -vallen treestg'r emh ls pretensiones de la re4Aradid.
Bis fi: cota que

hern deelarat

1 ano el boicot és Illegal, el Sindical no y ol seguir utilitzant

per mes temes aguaste. arma 1
ac-orda anar a la vaga general.
Consendria ara que el Govern recordes que durant el locaut- dealarat a Bar-in/0[1e, per
la Federada Patronal, no salament empresana els directora,
sinó que muntä uta exce•lent
servei de tegiläne • a parque bu
gues cura de les preciases vides
d'es tots eis inembres riel consell
de la Federa ció.
Demanem al Canteen que obcarvi avui aneas nosaltres, ets
dirigeats del Sindical, la mateixa norma de conducta.
EL MANIFEST DEL SLNDIGIT

LLIURE
S'ha redacaat peI Sindicat
Lbure Professional d'Enmasille
ae Banca i Durea el següent
manifest, el sival gerà profusament repartit a Madrid i "pro-

\ lucias" .
'Sis confirmes socials. a, Es-

panya.
L'opitin6 es queixa amargament de la violencia ea quä va
embolicada la latina social a
ElspanYh• . L'apartó -eepanyola
ven arias a-atorament que la mee
xima violencia es desenrottla a
Barcelona. pera segons el
temps passa, aquesta violencia
sorna) transeendeie a anees ciutat s de la península eirigularmen1 a Madrid.
No hern de fer histeria del
que pa s sa a Barcelona, peral
eran que per a mostra basta un
bote, aneen a fer un xie
ael que ve succeint a Madrid, puix solament aixf eabrem
el coro z el perque riel qu t . emeeeeix a mollas eintats d'Espariya.
Espaneta s'està sumint lenta.
ment i tristement en Parlar/mi •

a causa de no existir un poder
moderador que administri justicia entre ambdues
pa
centelle e- t e, la del capital i la
del treball.
Sorgl a Madrid el Siedlea
Llene lo Banca i BOSS8 1 era
f

evident que hav'a d'ernparar

dr e t Ilaesrament escarian.
S'aconseguí la signatura d'unas bases: al Sindical, allavors
eslava manase quasi d'esperit
de-resistencia, i si en tenia cap

no existía mes que en potencia; pera a pos d - eeser signadas
les bases un heme caraeleritzat cera a noexim plülsacrata,
deliberadament donä la batee?,
al Sindical tenint per alza yue
burlar la justída.
El Sindical respongué amb el:
boicot; eepertint que un canfuete que amenaçava e.stendre's
a leas eis Bancs promoguée una
reacció justiciera contra l'anta
responsable, aquest mrlxim plutenrata de que liem parat.
Lame, d a ixä, determ inste
banquera, als quals eJ confaete
no els perjudicava trine solidarezaren Ilue acola amb la del
tnäxim plutócrata.
En vista que el conflicte es
generaillzava i davant deis resultals que . padrea portar per a
l'econennia nacional, duletfiquern el boicot per a aquells

drä: nO par ,Causa da l'elenient
traballador que no ha fet. mes
que defensar el son dret legie
tina d'assomacan cl dret Inés
gran d . Pedal moderna, aquall
dret que esta preparant el naie
xement #azaa societat aova.
Se'ns aa tirat en cara el que
/lega Inestalalert an boicot alegal; Ore nosaltres no harn fet
mas que seguir l'exemple de la
redereció Patronal de Gatalurtya, la qual bonote» als pa-

ternas que no- vienen seguir una
tasan a mote atril) reternent
obrar.
Eslern disposats a qué se'ns
apliqui n'es sann-tons °portesnee, sempre que e er • la saya
part sigui aplicada la maSeila
Pena a fa Federada Patronal
Catalana.
No mas estranya I actitud deI
Gavera, ja que la majoria dell
que el componen tenen gart en
eis Consells d'Adattnistracia
dels flanes, amb els gneis sos-

tenim aquest abatana FA que
secta estrarty é que no fas alece
Tothom sap en q-uíns COrtsells d'Administrada tenen intervenia els politice que ens
governen, els quals, pm' aqnest
sol fet, no poden rieses' julges
imparcials en aquest plet que es
arada de resoldre en profit de
determinada classe de cautadans, en perjudici de- la nació,
exposada a un nou Annual fi-

nene-ter.

Ens posem, dones, a disposició de la nació, que na ha de
permetre que encara es vantin
certs responsables de refugie
responsibilitats pel Govern d'aquest mabita la atoas& maja del
qua( s'està agrupan!. per a no
permetre eme les coses seguetsin com fina aquí."
BAIXES DEL SINDICAT
'Al Darte A l emany Transattäntic 40 empleats alcmaays han
cscrit una carta al Sindical tornant els carneas i donant-se de
baixa del Sindical, per entendre que no tenen, cana els cepanyols, en cas de vaga general,
geraatitzat el seu dret de cluta-

dania.
CONDICIONS DE REINGRES
. Aquest mateara arribat el primer equip dels empleats que
tramet la Central de Londres al
Westmínster Bank.
Un representar t dele fundonana d'aquest Baria ha visitat
la Direcció, la qual ha manitastal que el reingeas d'aquel l personal, exeepte els 21 deelarats
cessants definitiveiriena 's'Ira
d'efectuar sense condicions,
acatant l'autoritat de la Direcció per a tots eis assumpLes de
Pesa ablan ente

Insistí en afirmar que si la

tieestió no es reeolt aviat, procedir a liquidar els seus negocia espanyols.
1,000 EMPLEATS EN ATUR
A Darse es deia asmi que pugen a prop de mil els empleats
de banca de Madrid que estan

en vaga.

Aquests empleats pertanyen

al Ria de la Piale, Westrnins.
ter Bank. Banc de Bilbao. Banca
de Biscaia, Espanyat de Credit,
Lente'
i leSpce Quesada.
llanas que eran armes pel comABONAMENT DE SOUS
primen t de les bases, per?, que
Aquest mate al local del Sindien realitat si no es mavien contra nosaltres, era periniä re- car, s'abonaren ele toas als empleats
en
vaga. Son seis hi abona el so
sultaven els fries 'afeetatis per
per toa del que percibían estora en
la sindieadó del personal.
S'ha proeat que això era at- acate i a mea a mes seas hi desea peraue a fi de mes, confiant campta el ron de dos dies.
IMPRESSIO PESIMISTA
en qué la nostra passivitat era
signe de debilitat, frutaren
Les impreszions deltirea hora sea
noeres-menys que de denunciar pesimistes.
les bases; es a dir, deixar de
Segons es diu, la vaga general noreconèixer el Sindical a i pagar mds sera a Valencia, Madrid, Seal sera personal segons el sig- villa, Saragossa i puts.er Bilbao, co
nat legalment.
Davant d'aqueet estat de crises el Sindical demana i reclama del ministre del Treball un
just arbitratge.
E is uns misia-tics, el capital
el treball. estan cara a cara.
Una vaga general haneerin
podeta Abocar a un pänle fieanefer. Deu o no deu interee•
rife el Oevern clettant d'un confirme d'aquesta naturalesa?

Dones, be: en la reunió sostinguda per una eOnaiS.Siö del
Sindicat amb una altea deis
Bancs que encara que forestas
han ea:arder!, les bases, proposà que cenjuntament 1 arab tata
urgencia es diaria demanar
°overo un arbitratge just quo
ajorne3 e/ confiarme general.
Els banquera manifeetaren
que no tonteo fe en la to tervende de l'e:elite Alzó atas va
donar a-entendre que, e Penarquia etistia entra 1 e3 rlassee
dirigente, o hl havia una oreineditae16. entre eis banquers
eenee dIstanda da clame 1' e/

•
,
Govern.
Essent tntrU1 tata ala nostres desee/os d'arbliratge 1 es,
Cent aleta art aquest país la interVeneló d'un poder madera.
de e que fama de plago Imparcial
en la Una entaulada entre el
eapItal 1 el 1,reball; no queda
mas atie un primo/pi d'enarquia.
A q uest princibi d'anarquia vira-

creient-se que afecti a Barcelona
per éster croa esperen retare fonds
per al Sitadicat,
Tambe ea deja que probablement
la vaga general co es declararla
dillems, per6 com que hi ha tal-manea que per qualsevol incident pe-

ine declarar-se a darr era hora de la
tarda d'ame salan oree, per la Di.
rancié general d'Ondee palle, toles
les mesures de previsió necesseries.

UN AVIS
A la Sucursal que el Baile del
Rio de la Plata té eetatderta al can 1-er de Toledo ha arraregut el Seaüent avis:

"Per haver - se declarar en yaga el

personal, ¡ti operacions cc taran a
la notara cesa central del carrer

d'Alcate."

NOTA OFICIOSA
EI Sindical de Banca i Bolisa ha
Im peblica aquesta nota ofirieett
".En vista del resultat negatitt de
l'entrevist a entre el Coruiui del Sindical i ela banquets per cercar unasoluele al conflicte encarregant al

Govern d'una gestió per a aquest

resulta/ i eeeent aquesta una prova
que el Sindica: no pot esperar ifis‘

d'aquella que es - daten els
ha notillcat avui alg
banquero que es veurà en la neceesitas d'anal- a la vaga general no
lament a Madrid sine a tot Espanya.
A- l'efeete ha qttedat ja nomenat
el Comite de vaga encarregat de dirigir aquest movihment que tindrä
tlela n1

tris acabes,

50-

sollicituds d'asplrants que desitgin prestar serveis, essent considerable el notnbre de les presentarles.
Muestra peticiona seran enjute de

DNA nEcTrrracto
El director del -Ban Hispa- ratenció del Cansare ja que el Baile en.
no-Americti 'ha fet constar que ten que l'abandonament das cerrees
no es oh que hagi deixat des - significa de fet una 'tenencia a seguir
dios del seto sal' por ala yaguas- ocupant-los.
Tot avui s'ha dit que el flanc del
tea d'attres esiabliments de
cradit, com s'ha fe!, pelee en Riu de la Plata denuaciare les bases
un diari del mati, al qual sem- establerten dintre ele Sanes i c. Sindibla que el dit director ha tra- cas d'empleats, per entendre que aquest
ha mancat a les matebera, }a que al
mes una carta aelaraneria.
=ale el dubte respecte a la categoría
DEGLARAGIONS DIJIK BATQUER •

Una personienat de la Banc lac, loe: set aquestes maulfestans

haltera Arrabal, a tot ro que
decorosament es pot arribar i
Dais a eunceeeleme que rio ae viene ha yan exanunat. Peruana
ruego) eas callíespes d'egoiene
n.o regatejarem Peseaia deis
,soue,. que ea ausurda, i aixt
reconnixedmuits empteats. Sois
arah que ce eamge que un
Lona asas mes preertgassue
Madrid Ii suposa aquesta mediliead6 un augment anual de
husil innians de peSsetee en tot
Espanya, ja s na dic proa; pera en Ii alee es questiet que
no ens preocupa per ara. Ço
que ens interessa, encara que
no cris perjudica, e s . que a
agucen., Insta se lt nazi aoziat,
uu earecter de reintenta que no
piscinas presuma, porque sempre ha reguat ra merar notnuOnia entre els Banca i ele seas
funcionarie.
El pealie diposita la seva
confiarlo ea natianres, i nosaltes en el nostre personal.
Tan avial cono es trenca una
de les muelles s'eslä a l'alzar
d'eventualitate que en aquestaclasse de negocia sien inadmreibies.
Ens• serabta que .davant el
país hayan dona i una sensació
de serenitat extraordinària deixara_ que els inionteixemears
hagin seguit cona han voigut
els direcuurs del movineene El
que hi ha, es que arribat Finetar,t del perills, Lote sabran/
compile arab nostres delires.
La campanya ríe difamada
que s'est à real t que seguranient no surt de liav.s deis nostres empleats parque seda perjudiciar-ells reate:ten, no creemos
que en a . perjudique puix al
bar, ei que l'imparta es que en
els Banne sea atengui, i aleó
eesLà fent fins ara. Es ciar
que iteul Lngrat gua prevenirnos contra ets resultats de
qualsevulga de les maniobres
que s'estan posant, en präetiea
ens ha. estal inclispensabie
restringir operacioas . nómes
per disposa li de tot nefeeliu n.e.ce.e.a .ri fina en el cas de mes

gran alarma.

Evidentment va en perjudici
del peatie erg-testa determinae16, pesque, e. .5 rnolts intlians
tan atina es leoben aetiegurats
en les-, eaixee deis llenes fins
fa noca d ies estaven en careelacté, berefielant la indústria
el cernere.
Pera Me d no da culpa nostra.
De sap Déla eurb quant dolor
tenim que negar als clients respectablee i volguts aperado:1s
que sempre atesta facilitat percate
sencillas. No es que ens
deleite de mereixer confirme-a i
eréctil el maleta que abans, sitió
que la previsto ene eco-mella a
estar folrat a de milions tan cona
representi el nostre crèdit perque pe.r cap incidencia el pelotee pugui sentir desconfianea.
En quant als empleets, na
hem exercit sobre elle cap elesse de presisle. Molts esponikniament ens an testimonial la
e-eva ad/ansia. Sigui el qua serail el cure deis elides:anime/11s,
e.}8 betel agrait i no els oblidareal. Ara bé, si es prenen les
actituds injustificades que s'anuneien, eis empleats que deleita el treball, tandrein que considerar-los acomiadats; ja so
cap la seva voluntat, pule que
sunaltnes no els hern foreat a
actituds do cap desee.
Pc1 que es reiereix a Pedem-eta del Coveiin, no en voleia
parlar. Aquest es un país on caeis. raja es perd un-a mica del
principi d'autoritat, que tenen
que substituir anda les seves
iniciatives els ciutadans.
Desitjarfern que els diaris don
riese in al país la sensació que
ala Bailes estem tranquils 1 que
ei veuen entorpiments por cítarasevulga actitud molesta, slguln
trama:tales, sense que rifeetan

en qué devien sser inclosos e'. dce setscape i el sou que harien de gaudir com
a corstemideda han dec arat la vaga,

sense recórrer al procediraerit de 11°1:lenes Ira comissió mixta de representanta de la Direcea5 i d21 Sirdie_at.._
1 -- —- -
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1,a dele gel IIITIG
DE LA SUBLEVACIO AL
LLOCAUS EL MOGOT
Al ministeri de la Guerra han rra-

rdfestat al migdia que, segons comunicaci6 tramesa per SAlt Comissari,
es totalmant inexacta fa noticia referent a una suposada sublevació de
lee forces indfgenes que guárnfen un.
Mocean a la posiki6 de emanara, prop
de Tazza.
Afegeix en el sea comunicat el seayer S'Avela que el día 24 altim
caporal i dos soldats indigenes troe
taren de desertar amb les armes dél
blocaus anornenat El Mogot, guarnit
per un sergent, un soldat europea, un
caporal i 17 soldats indigente de regulars de Tetase.
Eu tramar els desertora de forear
el servei de elefancia, foren sorprenos per les sentinelles: i en reeellir
ragressi6 resultaren more el sergent
i chm individus irrita. Eta restants,
!Ilesos,

ATAC . AL PENYAL DE VELEZ

El comuukat oPcial diu que al Pereal de Vélez l'euemic féu dos dispare de cenó" i alguas de emell, contestara La plaça l'agremió.
PREPARATIUS

DE TROPES

Viatgera procedents de
MtiCia cemunlquen que fe poca des
fosa tramis al Gavera un informe, al
qual 51 L atril multa impe tanda.
Abres dieren que les persones procederes de la citada poblacitS participen que en aquella zona es nota gran
rnme'raent de trepee i alaimes unitats
que haviem arribat a Mel i lla per descansar rebezen entres de sortir cap

al camp.
La timbal% tremero e, que acaba

d'arribar a l'Aleaba de Tetulan,

Fosca cap a Tafersit.

ha

PREPARANT L'AVENÇ
Mellita. —A
ral

L2 •

Comandäne:a

gene-

es reinaren .arnb el cemsntlant els

maids Abd- c! -Rader i Amura:da , i
acordaren que dures nombroses harques
are"gres vag' o a l'avantguarda de les
forc es que bar, d'emprendre l'aven ç.

respesaliffitals
VA 'amelo HA D'ESCOLLM
ENTRE EL RIDICUL O L'ES-

CANDOL
A. dos quarts da set da la
tarda s'ha reunit la ComiSei6
de reeponsabilitats per conti-

nuar la saya labor.
Una alta pereonalitat de la
concentració ha dit que fou una
errada no baver acceplat el vot
partleutiar de l'Aleale Zamora,
amb la qua! cosa s'hauria calfati que la tasca de la Comissió,
dels 21 pugui acabar en un espantas ricIfeul o en un formidable e.seänclol, frontarfs amb
la res-ranció.
L'OBRA DE LA COMISSIO
A un quart de nou da la alt
ha acabat la reunió de la Comissió..parlamentària de resP •
•
En Sagast,a, president do la
mateixa, ha facillitat aquesta
nota oficiosa:
"La Comissió es reuní paz
entendre de les gestions que
realitza el seu presídent aprqp
dale ministres d'Estat i de la
Guerra, per conseguir la promp
te.ronaaea dels document s et olicitats dels dita departaments.
Despees es doné comete de
l'informe redactat per En López Ferrer, cono entallada al
seu informe en resposta sen
interrogatori a que se'l va solmetete.
Es done compte Lambe del
següent teuegrarna trames pel
general Derenguer a En Sas
gasta, des de Euenterrabía:
"itebuda avui carta citentme día 31 i dipositeda corren
Madrid mateixa data. M'apees.
so justificar la meva mes dieUngida considerada."
S'acordä contestar amb una
altea deeannt a l'arbitri d'En
Berenguer la data parqué compareixi davant la 'Conalssió.
Tansbe es donä comide duna carta del general Alfau, datada en Bag-neres de Bigotes,
dolent-se d'haver rebut allí
ami) molt retard la notificada
eitant-lo, per hayal' correspont,

Darrera hore
DE 'BARCELONA
A L'ATENEU NACIONALISTA!
.
"LLIBERTAT"
Ahlr, a les deu del vente, va ele.
fiar ia saya anunciada conferincia
la e ala-teatre d'acataste =dan
camelista, el regidor del nostre 'Aje.
rammt N'Estanislau Daran Reme,
descabdellant el tema "El Nacionne,

me a lea corporal-loas peibligtzs
Catalunya".
L'espaiosa sala esteva plena de se.
leca concurrencia, abundant-hi

geneeis senyoretes d'egaella barriada,
1(9 guate aplaudir= repetidament

conferenciant

Ocupé la preeidencia En Torete
Idearte, acompanyat del candidat d'U
cié, Catalana en les dataras eleccisa
de diputats a la Mancomuna-el, ama
Nogués i Guara.
Per haver acabat malt tard, ala;
riem la informació extensa per a e
miseria edició vinent
MI:19112=11111111301•1102,

degudament.
La Cornissid per esperar els
oeurnents demanats als centres efesiatee, acordé reunir -3e

Obsequl de
la Societat
Contra remesa de 25 etiquetes de les que van enganxades en el pot de la
Ferina Ladeada Nestlé, es
regalarà una preciosa nina
i un bón numeral per al
enriela d'una tirria de gran
laman)'. Aquest sorteig sete cle ar e. entre cada cent
partimpants.
Les etiquetes poden
presentar-se a les oficines

de la SOCIETAT igEZTLE,
Oranvia Layetana, 41, Bar-

celona.

clamarle, a lea sis de la tarea.

GRAA BALNE R1 V:CHY CATALA
I

CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GIRONA)
1 EMPOZADA: de primer de ritaig a 30 d'octubre
'n'antes del aparell digestue- Artritisme en sea múltiples
manifeetactons. - Diabetis' - Gluoostirla
Establiment de primer ordre, voltea de frondosos pares. Ha.
bitaeions grans, cómodas 1 ventiladas. Meniadors 1 cafä gran.
diosas. Salons .esplenelits i elegante, per a festes i atrae:croes.
Capella mol formosa. 11.1untinacid eléctrica. Camp per a ten.
nis i aires deports- Gesalge, Telefon.
•triMINISTRACIO: RAMBLA DE LES FLoas, IS, ENTRESOL

S;5;1

le soliden do la enuncia buendin 0.
Volem la patt i armonía ama
els :lastres emplaste; el que no
volean es que s'inverteixi l'ordre
natural de les coses.
AL BANC CENTRAL
ES TREBALLA

.Shavie dit aquest rnatf que els empleas; del" Bäne Central havien abandonat e s ates Boca, sccundarit als del
Riu de la Plata.
No é3 cede A la una de 4a tarda
es feien les operacions anfla'regularitat
en mes el; departaments.
En Cdsar Jimímez, director de l'establiment, ha ..-"• a's Periodistes eta bi
havla
ADMISSIO D'ASP1RANTS •
El Causal! d'administració Rime
lisi.,anyol del Riu .de la Plata, en vista
de le s 're'nelides ofertes que . se Ii ídem
ha habilitat aula finestreta per rebre

Corn
la darre
inzella

1

de l'artista que acaba
una obra de bellesa,
la capa finfssima de Polvos Flors de Talavera
que s'aplica, en acabar
el tocat, tota senyora cu-

rosa de la tersura 1 sua-

vitat del seu cufi. Els
Polvos d'Arròs Flors de
Talavera el preserven de
les inclemencies 1 va-

riacions atmgsferiques.

POLVOS DE AR,12.0Z

leRES

e-ew„re"

DE

TAIÄVERA.

5611 els Polvos Anee de evoenra, que no perjudiquen el
eutis més sensible. &in impalpables i s'adhereixen bé a la pell.
El seu perfilen de Mieles 1 delicat.
COAS O 3'50 a loe ESpanya
Pereneria Cal. - Madrid

Divendres, 3 d'agoit de 184:

Espectacles

D ESf OR TSI E1s
ATLETISME
ELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA
Les dades que es reben de les comarques catalanes on es vénen celebrant les provee per a selecció dele
atletes no poden ésser més satisfactàtetes, pronletent una lluita interessantissima.
De Tarragona s'ha rebut un comunicat del Comité de la Federació Cata•ana d'Atletistne certificant haver-se
batut diumenge sis records. Les
marques establertes mes importante
han estat el llançament del mantel, 30
metres; xavalina, 44'34 meires ; triple
salt, 1139 metres; disc, 3252 metres,
que totes elles superen les establertes
en els Campionats de Barcelona.
El cartell anunciador dele Campionats es va repartint amb profussió, essent d'esperar que els deportistes catalans responguin a /a crida federal assistint diumenge vinent, a la tarda,
al camp anda del F. C. Barcelona, contribuint d'aquesta manera a la suscripció oberta per poder enviar l'equip catela zis campionats d'Espanya.
.REM
ELS CAMPIONATS
D'OUTRIGGER I SKIFF
Els remen tarragonins han remes
• la la seva inscripció per aquesta magna prova de rem. La seva participació queda limitada, al campionat d'outrigger a quatre renters, mes no per

.TEA TRES-e4414.4144.440+04444.644+64›

ELDORADO
Companyia cómico-lírica

PRADO-CHICOTE
Temporada popular.
Preus económica
Avui, divendres. Serata
d'onore i corniat d'EtnIll
Vendrell. Tarda, a les cinc.
L'entremds Los bolcheviques, La fa afasia obmico-lirica bn un präleg. un soll,
cinc inauguracions, una
petlicula i tres radiofotolelegramos, en prosa i vers,
original d'Emili G. del Castillo, música del mestre
Alonso,

div i erte.
Exit ressonant. Onze deeeBarcelona se

racione de Casta!! i Feraän-

dez, Itulbena i Girbal i litorales. Petlicula de Studio
Films. Vestuari de Peris
Germans..
Concert per reminerit tenor
ErniII Venclrell, quo cantarit
el nube bonic del sien re.aertori i l'ària de Don Joan de
Serrallonga, Ay... ay... ay!
L'emigrant i •Foxtvot do La
Monteria. Nit, a les den.
Sinifonia per l'orquestra,
intrepretant el pout-pourri
Loreto-Chicote. El sainel. La
real gana, Concert Vendrell,
cantant., entre altres, canço
netes, rbria de Don Joan de
Serrallarga. Ay... ay... ay!
L'emigrant 1 Foxtrot de La
Monteria, Barcelona se divierte prenent-hi pan Emill
Vendrell. Dentó. dissabte, tarda, La romàntica i
Barcelona se divierte. NiL,
estrena del sainet Cl Mil° de
la suerte 1 Barcelona se di-

sabe?) és menys interessant, pub:: co.

neguts són els extraordinaris progressos fets darrerament pels socis del
Club Nàutic de Tarragona, sota les
estimables lliçons del notable temer
Suís Siegen Talher, progressos que cls
fa aparèixer com uns possibles gua.
nyatlors del Campionat.
L'equip inscrit és el mateix que corregad el darrer campionat de bis, t està
constituít per Alasà, Dalmau, Gallotré,
Piflol, Teixés (timoner), que tripularen
Eoutrigger "Desperta, ferro".
*
ritirn
Parcelorla ha
Cl
iTb
Ma
El
inscrit per aquests campionats els següets equips:
Skiff "Buik", tripulat per Hdreis
Serramalera.
Outrigger a quatre 'Sedo", tripulat
per Pellicer, Parajes, Ferrer, Berdugo,
Alud (timoner).
Chitrig ger a volt "Lucita", tripulat
per Omedes, Colé, Badias. Riba. Giralt, Pérez, Morales, Masana, Martínez (timoner).
En Serramalera en la prova de skiff
no ha de tenir contrineant. eo que li
ha de permetre una senzilla elassiiicació cense Ilstita, que creguem també
sabria detentar si la lluita es produis.
El quatre del Club Maritim és un
iequip novell del que poc pot dir-se per
manea d'elements de jul No obstant,
com que porten un llarg entrenament i
sea) remero forte, és d'esperar que lluitta
ran amb tot braó per obtenir el primer
lloc. que no fora estrany poguessin
aconseguir.
Finalment, ei satis és el mateix equip
que guanyà el darrer campionat de Catalunya, amb la sola substitució de

Quintana per Morales; la seva
esplèndida actuació en aquells campionats es ben recent. i eso creiern que la
modificadó cementada pugui canviar
snolt el valor d'aquest equip. Atigurern. dones, una bona lluita.
El programa d'aquesta gran festa
Camps

›e44!+14+41he4444+~eief

6.4e44e.e .94e44444.04
TEATRE COMIC

1 Avul. divondres.

a quatre remera. Copa de N'Artur Sedó, president del Club Marítim de Bar-

celona.
A les stei6. Campionat de skif.f. Cotipa del Exern. senyor Lluís Sedó.
A les 18'3o. Campionat d'outrig,gers

TROUPE PORTUGALIA

Butaca de primera 5 . 1asee, a P13.:
de arcana, 1'5 0: tranques las altres loralltats.
Nlt, a dos quena de (lea: 5. Grandios esa de ia formostssIma sarSuela en tres artes
CATALINA

a/ovil/lea presentació: decoras neu.
1 11. La ronomenaria

vnou p n

PORTUGALIA
Cants 1 baila lusitana.

pirata.

Wi E

S—

,04-0"144444-0.44944.

Saló Catalunya

1

El local mas tuse do Barcelona.
Aval, dlvendres, moda, mitren/u Do.
bluten i sinuosa, per la talmilable
Maly Plckford. Represes: ei tigre,
per William S. Han; El oran problema, per 'Alisa Glabi L'automdMI matan, canilea. Denla, Pela fuel
de l'honor, per ¡bou Barrymore.
Diumenge, ntt. eSteena: La Ella del
rosal, per Eilet Dexter l El sie Fer. casos

ee4444+4444414444•644+4.4
Ns-D404.0.4.6eoece
2

Gran Teatre Comtal i

Gran Cinema Bohemia

d'En Rafel Morató i Senesteve.
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6 CILINDRES

Sant Pau, 2- BARCELONA
Teléfon 2.527 - A

Servei d'encàrrecs

N

i equipatges per a

Diana-Argentina
Excelsior

Igualada - Montserrat

Avui, La veritable felicitad,
El castell de La Monte, En cos
ànima, La nova casa de Bi Uy, Ull viu amb el trolley.

Olesa

La Pude

e

No n'hi ha cap q ue doni majur satisfaci

de Vontseiral

Vallfogona da Illucarp

DIVERSOS

Tots els d e la seva renutacia 11 o b len el proa

Sitges Monistrol
TURO
PARK
PARC DE MODA
Tome les nits, ronceo
per la Banda de Carmines
tle Caín-Mistanrant de primer arder nema,
GRANDIOSA REVETLLA
a beneitel tic)
Centro da Reportero
de Barcelona
Representaeld de -La Montarla"
per la copipanyla sic Pro-loto CaDalle Coneuis de mamulla. Sarda81A3. Satis de snciont.
EL BOLSO HUINA
grandioses diveisions.

RESTAURANTS
.4.44444.esee***.
Hotel Restaurant Versalitas
del mata a milita eilt
sorvel de actora i a la carta
Cobeo. de 750 plan endavant
llabitaelons per a [emparedes a
polis ecornamICS
Mena del Mas Guimbau
Camal especial per • automòbils
Teláfon 7 14
Propletarti toso CO Ido Cantas

Obeet eles de les olmo

VERSAILLES)

.84..14.641)4444.4.0.4.1.1KSI*4

.44444+.4444.95secect-e-64~

LA RABASSADA
Restaurant -- Atracolont
dt10 meleets altitud. Progrania en.
castor. Temperatura /ti/limos a .
lialattaclons aren cenfort per •

permement d'autocars
des de la piara do Lesseps 1 10a5 epata), del nilgdIA p er muunt. Tetaron 6;'O4 G.
Servei

Prqu

STUDEBAKER es construit per les Ibriques tri8 s
importants del rrión en cotxes de 6 cilindres i la s eva gran
producció.permetpreus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que alp a.n s de remetre's al client 261.1 sotmesos a mes
de 9.500 inspeccions

Saldos Compro
47. entresoil, 1..
111111.1111l=1:3.MBM.62MBZIOSIMO,

IDINER

a Pacto sobre autos, totslts 1 altres
rnereadertes. Ro): Rambla de les
Flora, 24. Pritner.

Agencia Igualadina
Sant Pau, 2. — Teläfon A 2527
Servei especial per a eneb'Teas i equipatges per al Moneslir da MontserraL.

Abans da comprar cap
elevador d'aigües, Jernaneu
detalls de la bomba

O

SAU R 1
L'única que es pot aplicar a qualsevol força moLriu; no necessila ensevar-se 1 funciona amb poo
cal o r9.
Se solliciten agents per
st . la venda a Catalunya.
- Taller i fundició de JOSER PUIG, Serrano, 46,
TERRASSA.
•fflieM•

-Espanyola

STEVENSON9 E MAGOSA I C.'

Chegp
Soap
(producto

Valèncias 295

040 ptes. pastilla

Sat á n Studebaker

patentat)
Obtlndrä el doble de duenda 5 conservare cu seo color primItlu
Es ven a loteo les drogueries. a

!sitiar Pans

Passeig de Gfäcia, 54 Mil
EilialliV1322111111Ngla

Tieso.

•••nnn••nnn••n••••••

01.11.11n1nMM•

Casa Neryloyo

hiel condensada

Visitant aquesta casa ul Tutivenr.
que acuse anunciar rebalses .1,..

AUTOMOBILS

per too, es ven mes barat que a 1....i
botigues, per no asao" mitjancer i vu

haver-hi gens de luxe, i Jemes esser
més baix del de cost veritable es venen seients,
diversos salons, dormitoris i despatxos. R. Consell de Ceta, 225, botiga.

i construit a la casa. A un preu

PH

OPEL
—

Eh 21 12 II E
AGENCIA OFICIAL
Ji

GRAN MAGATZENI per llegar, unta Usos
Mulos. arago, 13a, entre vivarroei
Urgen.

OBRES g.; TREBALLS D'IBTIL

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

tas

u

6s l 'único publicada catalana que, sonso
mires partidistes, publica els mIllors °Opinan) deis escrip[ors caunans, amb la
cala condici0 d'un veritable interés a.tlatic.
LA NOVEL.LA D'ARA es una arma per
a dornenyar le invasio de lea noveLies
castellanos quo fan malbé l nos t ra ea.
talanitat.
EMTALANSI NACiONALLSTEV COMPREU
"LA NOVELLA D'ARA ." cada setmana:

11111I11111;11111111;11111111111111111111111111

G, Alonso S. en C.

Agente:

ARAGO, t53
(cantonada Muntaner)

Catalans:

ANUNCIS, ROTULS, PA9ANE9 I

1 1111171;111111
CAMIONS

lrlíliiliIlutllI

,

•

Nove113 d'Å

"Unión Comercial Española, S. A.—Rambia do Santa
Paimica, 7, primer.—Garat.
ge, Bruch, 166.

Especialitat efi Carrosseries,Camions,
Omnibus, etc.

Casa amoblada

W

per Rogar a Santo Calama de Paf
mas. A den tolnuts de les -Tome
Onda". Detallar Portal Nota, otli
mero 10, segon, primera.

E SEVAVOLES

LA PJ

OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves alabes constitueixen un lipus únic a Europa. Per
ats herpètics, escrofulosos, pretuberculosos, artrftics, eatarroa
sos i avariásies. no teilen rival, essent, an aquest últim sentit,
eubstitutives de les d'Archena.

x,

Vies urtnäries, poll, Raiga
Diatörrnta. flambla de Catalunya, Si. f.er, 2... De 2 a 5 i de '7 a 8.—Cllnica: Sant Pau,
número .14. De 7 a 10 de la nit.

D R. BOADA

VIES URINARIES
Pell-SIttlia-Prestats-Impotänola
Nous [maledes atemanys de Moteta.
ment sense mi/Pi ante!): ni dolor.
PREUS ECUNONUTS
. . to MI
Examen amo Halas
. . 55
Salvaran 006-014
Auälist sic sang
Timetaments a prora llmitats
PUL IGLINIGA •
Ronda de la Universitet,
tprop des carro Petal)
D i )/ a 1 1 da 4 a 8.

esta El MI dei pirata

ludissussimmeettimiasainamermiszerrefferime

6,4».+«~seetee+.4444«:,

A

01-441-041-14441~fee
. Effl-feene:'
/

Monumental - Pedró
Walkyria
Avul, divendres: El fIll dol pirata,

primer episodl: bol vlu al pintas,
per DiaUg/aS Pafrbonks: Vatratecid
de la mort, t ,lornecte; La lila deserta; La capta d'En Colln.
menge, Mil: El EA del pirata, ir I
III episodis: g l caeament a la mitja
nit

4111:415444441efe.444444.4+»+

Cinema Princesa
Gran via Layetana
Telbfori 1371 A.
L'Unjo local que disposa - de
l'últim aven9 en la projecció einematogräfica. Avui, divendres.
Gran moda. Itlagnific programa.
Sampre de grana exits. El voncedo!', gran film dramiltie ert
dues Jornades„ projectant-se en
una pel tan desitJat artista Wi.
lliam Farnum, d'èxit insupera.s
ble, Ele condemnats. bonica

[kifiIIÎiIIdÎS
Ni
del lar, DIMISO Rambla Pla Boqueria,
núm. o, ter .lentro Hosplial 1 Sant
Pan). Veueri impotencia, 0151115.
g Ipectalu tractaMenis .per el guatament repta de les naalaities secretes:
Mang o pea tutela próstata. Consulta: * de o 'a tit 5 de 3 a 8 cesadmita per a enapleats I obrera, Ple,A
del Sol, o.

FONDA SIMON.
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6 -VIDRIERA, t2
Telifon 1378 A.

material

compost exclusivament amb atnie.nt ä ciment

de 40 x 40 cm., colors grfs dar i roig.
PER A C013ERTE5 .(( Plagues
Xapes ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x. 114 i 250 x (14 ctrt.
PER A

REVESTIMENTS ( Xapes "B" de IZO x 120, 120 X 190 1 120 x 250 ceatírnetres.

TUBERIA per a baixades d'aigua, de diterents diámetros

DIPOSITS

Dar a aigua, dre r ents eatr ud e s

A T I ANA

Gran Hotel. Servei a la caztu. Coberta a 7'50 pessetes,
Carrer de la Plaça, 34.

Uralita, S. A

B A it C E I
,N
Ey
A,
LO
L
DA
M ADRID, V ALEN CBI

.

TAPIS505 pIntats, La Caen mes linpor•

tant entspanya. Especialitat en tapio005 religiosos. Expostet0 permanent do
(mece a ron gravala oleogratlea ele.
Fabricaeld do bares 5 moinurea 2.. No
remaren saneo visitar actueste CaSa.
F. Montraicon. Botera, 4 (final Portaf.e.e•da 1

a

BARCELONA

VI DE TIANA, a 060 pto. litre, posas a
onfinein; calima propia. J. A. Jerdana.

ni

N

g

mitges de seda
amr,

i'' Ferrä.-Piriillri: . ON3C-1)
I
rl Sin! L1nhiilo112 1 Cali, 4-Tel. 431S 1

Avul, eurenstres. tarda I su, grana
programes. 5 ESTRENES: la ',tantea comedia 1.0 veritable folicitat;
tea COnliqaen Ull viu ama el trolloy
1 La casa da M'y; la de gran mil pectacle L'atraec16 de la mort 1
primer eriß0(11 de la colossal peilt-

Agència

Senyora
cenes les aoves

0444414-4+4,4444.04494444-i-e-s

Industrials
Ilgricalfors

UE?

ER

Vilanova i Geltrú

Hotel

n11111Meeeila-

-CINE

per

i Cinema Nou
Avui, El vertigen, El fill del
misteri, La venjança d'un boig,
Triquitraque vertiginós, Sota
tes urpes del lieó, 1; El MI del

44.4,4-freas-3.4.1.3.0.3.4•04•04.34.44+

a vuit remers. Copa "Joan Camps",

CICUSIVIE
CURSA DE VETERANS
Entre Fekment ved de l'Esport Ciclista Catalä hi ha gran entusiasme amb
moda 'cle la cursa que anyalment oresn'iza, i que enguany tindrä M'a diumenge.
La sortida es donar a les set en
punt davant l'establiment de la rernunta
de l'Hospitalet seguint per Cornellä,
Gavà i Castelldefels ser als que tenen
m6s de 4o anys, i fine a Garraf pels
que no arriben a aquesta edat.
Els ciclistes es reuniran a la n'asa
'de la Universitat a les 6 del matí, per
sortir junta cap a la meta.
Fin* ara hi ha molts inscrits, entre
elm quals Figuren Cid, Tobera, Faines,
Fuste, Gabriel i Antoni Cervelló, Cloea, Palet, Ullis. Fontdevila, Punta, Giménez, Mascar« Canto, Arroya, Camacho, Soli, Espinosa, Esteve, Castellä, Ciur6, Ords, Barrachina, FerLibori, Bosse, Torres, Marín,
Sordi, etc. .
' No cal dubtar de l'èxit de la fasta.
Les inseripclons es ceben a la secretada de l'entitat organitzadora (Diputa.
:id, núm. 333).
EXCURSIONISME
UNA SORTIDA
El grup excursionista Sarrianenc f ari, els dies 4 i , una excursió a
Sa. Costa Breva, sota el següent
rari:
Blanes, Santa Cristina, Lloret de
, Mar i Tossa; retorn pel mateix lloc.
Sortida estació M. S. A., a les 6
ße la tarda_

tarea, e dos m'arta

de cine. oran matinée popular smb
les aplaudidos sorstieles en un acre
La boda de Luis Alonso l El barquillero, I la rennmenada

marítima, que ha de tenir lloc al nostre port el proper dia 5 de l'actual, ha

quedat definitivament fixat corn seguris:
A les 17 '30.0Campionat d'outriggers
a dos terriers. Copa del Reial Club bautic de Barcelona.
A les r7'5o. Campionat d'outriggers

Gran rompan:0a Unes ne Raro/lela.
opereta i revlsies. enristda bel
primer actor Enric Eteut.

.:

Teatres Triomf i Marina

casa

Calçat bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13

LES PLANES

vierte.

1

la dramittica de gran interès per
la celebre artista Linda Pini,
marca Cines; te venjança d'un
boig, gran argument cómicodramätic, pel conegut artista
Enid Foberts; La casa do dispeses, cbmiea de gran broma.
Segueixen Cls grans èxits ,del
Torced Caballero,

Unica

Oficines centrals :

LISA,

SALAMANCA,

Peça A. López, 15 1 Telefons 1644 A 1 848 A
n111131111111/1111113MBIMSMI
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