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BARCELONA, DMECRES", 8 D'AGOST 1923

EL !II EllNEDES INTEINEMIn DE 131E110111 D'OHMIO
- IÅ PäTICIPAI DE

TORALUNINIME
III I BARRER .
S'ha d'entendre, abans de
concloure,aque ,sta sèrie de tres
articles, que la moral unànime
que proposa En Nicolau d'01wer no es ni una moral sense
religió moat menys catireligibse, sín6 unes normes de

esseneles. Aquests sön els .autors que es recomanen als traeductors c1C1 nostre Foment de
la Pietat Catalana, mes aviat
que el dietari d'Elisabet Leseur,
cuera traduït, tan conceptuós,
d'un ascepticisme tan llibresc,
literatura de mistiei,smo verbal,
o loa "Le voyage du Genturion",
d'En Psichari, suara evocat en
a quäs tes columnas, horrible
monja de guix i serraduras de
dernolic16.
Fora de la literatura religiosa, els tractadistes i glossadors
del pur optimisme Serien :non
més nombrosos, ee que significa que un tan elevat i fecund
estat d'esperit, ai be pot no esser universalment eomunicable,
ceo és pas un estat de privategi,
sine que mes probablement sigui el possible stat normal de
la major.a: del hungans, tota
Negada que es pot experimentar
més serenament i lògica que els
trànsits, èxtasis i altres fenòmens del misticismo netament
religiós, i que, per tant, l'ex-.
perla:sienta-cid n'ha d'esser naés
fácilrnent copsada i trangrnesa.
Aquest estat d'esperit que es
mes plascävol i encara que l'"a-,
taräxia" de Demäcrit d'Abdera.
que ens parla En Nicolau
d'Olwer,.mes energätica que totes les doctrines de l'a,u,steritat
preconcebuda, pot contribuir,
almenys tant con/ e)s programes raonats d'estoïcisme, a de
manera arnés humana I. general,
a la formació deis caräoters;
pot, de retop, enfortir i vivificar les relacione antb Deu i
amb els atares bornes quan
aquestes relacinns siguin prä--:
viament sostingudes,
La manera de transmetre als
esperita pessimistes i als aparentment insensibles les sueu-läneies d'aquest optimisme de
carácter estètic, el qual, perti,
no s'ha de confondre amb cap
moral esteticista -n1 amb
estática .de la moral, no 4s pas
per explicar-la en les columnas
d'un diari. De prou -que havem
abusat ied llegidor amb aquestes disquisicions tan poc periodistiques.
Aocepti, dones, En Nicolau
d'Olwor la me y a contribuci6
la solució de la part central
d'aquella tripartició clàssica
del problema moral, i acceptin-ne la bona voluntat totes
aquellos altres persones cloctes que s'interessen en aguas tes qüestiOns cabdals.

Desprds d'onze anys s'ha repesés a Oxford la continuïtat
dels Congrassos de psicologia
que havia estat trencada per la
guerra. A la invitació de la
"British Psichological Associaindividual per a la farIlota" han acuclit els psicalegs moral
macia del carácter, les- quals se
mis eminente de tots eile pai- sobreentenen com poden coexisses, prèviament seleccionats tir amb una moral religiosa i
pele respectius dclegats nacio- amb una moral col-lectiva; tarnnals, tota vegada que el nom- he unes normes parcials, no
bre d'invitacions s'havia limi- pas la darrera paraula d'aquetat a goo, per *tal que tots lla part de fa moral elässlea
els congressistes poguessin és- que tracta dels deures de l'hoser allotjats en els collegis me envere ell mateix. .Combatre
d'Oxford. (Figuraven, dones, en- la idea d'En Nicolau com antre els assistents els profes- tireligiosa, irreligiosa o pseusors: Koffa, Claparéde, Koch- do-sufieient, cona es feia a LA.
le e , Warren, Michotte, Decroly, PUBLiICITAT del dia 3, será,
Lipmann, Spearmann, Zwaar- quan menys, sorprenent.
demaker, Sherrington, -Pi q lsAquesta farmacia del caracbury, Dunq ap, Adolf Meyer, Al- ter de l'individu en la societat
rutz, Froge9; Jaederhelm,
tal Negada s'hauria d'iniciar
vesz, Thurstone, Hand, Boring, partint, del fet de l'egoisme i
Broma', ItIorton Prime, etc., re- de Phedonisrne innats de tots
presentant en conjunt dinou els homes, inthuc els mea esnacion.s. Com a delegats de la piritualistes, desconfiant, per
álancomunitat de Catalunya hi tant, do les actituds, massa re7
assistiren els senyors Dwels- ntinciadores, les quals porten
hauvers i Mira. Aquest darrer un ferment d'inhumanitat que
portava, denles, la representació solament s'ave amb esporádica
de l'excellentissim senyor rec- temperaments de contextura
antisocial, temperaments de retor de la Universitat de Baacelona i de la Societat de Nene eloiment.
Partint d'aquests egoisme i
.rologia 1 Psiquiatria.
Des d'ara podem avanear que hedonismo, i cereant-ne la sela intervenció de Catalunya en va mes elevada expressió, ens
aquest Congrés ha estat per de- trobarem amb el contempladorl
raen, aquel!
mit 's afortunada i profitosa. En- incondicional, .del
de Deu
efecte, per primera vegada ens home que per un valer
que sembla una predilecció,
ha estat acordat l'honor de presidir una sessió general en el sense ésser-ho, està a tota hodit Congras, cedint la preSidan- ra dotat del du admiratiu encia el professor Myers ..e.L doc- vera totes les coses de l'Univers que ordinäriament semtor Mira per a la lectura i disborles i dolentes al comú
cussió deis treballs dels pro- blen
la humanitat: l'optimista.
fessors Lipmann, Burt, Thurs- deAquest
es colloca - enfront del
tone, alinde i Wayern y ourg, so- món exterior en l'actitud esbre les "bases psicälägiques pectacular
que ens tarta Jude l'orientada profeOsional".
aquella mateide
,Gaultier,
les
Aquest gest 4s doblement d'a- xa actitud que
Jules Roque
si
es
te
en
consiste
preciar
mains
masa
a
la
base
de la sesessions
cinc
hi
havia
tan seis
quasi filosofia une.nimista.
generals i per tant, catorze na- va
Penh el veritable optimista sucions havien forçosament de pera aquests dos sistemes deis
honor.
quedar excloses d'aquest
Cínica i dels E , stat•cs: En. GaulCom a resultat de la. discussió tier i En Itomains ja nO San
de
la
in"Naturalesa
del tema
tan pessimistes com els segtaitelligencia general", ha quedat dore de Prodikos, de Demäcrit,
constituït nn Comitè interna- d'Antistenes d de Zonen de acional, encarregat de la rece- fluir', però tampoc no san bplecció, astandarditzacid i publi- timistes frenes, ho san sodacaria-de les provea d'intelligen-4 mentí per epicuraisme: san pescia general, havent estat no-4 simistes disfressats, pessimismenats per aclamació, com a tes no-conformistes.
membres del ta/ Comitä, els proAl primer cop d'ull, aquest
fessors i directora Spearmann, optimismo absolut pot sernblar
Myers, Burt (Anglaterra), Cla- absurd en aquests temps que
parede (Suissa), Deicroy (Bel- tothom .s'acorda en qualificar
gira), Pieron (França), Lipde calamitosos. No obstant,
mann (Alemanya), Tanaka (Ja' l'actitud francament optimista
pa), Wayemvourg (Holanda),
es tan lógica, tan plena de les
Adler (Austria), Jaederholrn relatives certituds que ens eón
(Suäcía) i Mira (Cattgunya). ofertes a la vida, tan inefaFinalment, en substitució dels ble, que hom es .pot preguntar
membres desaparemits de l'en- si bi pot haver res de tan sana
fil
tic Comitä organitzador, han tificador de la vida individual
estat nomenats eis següents: i quotidiana. Ningú que se sälógi q
Ley, Koffka, Koenhler, Eovet, piga col-losar en tal actitud esNo es difícil de determinar en cada
Spearmann, Pillabury, 'Fburs- pectacular podrá, sense quo li
cas si un li del Eenkuatge parlat és un tone, Boring, Jaederhoira, Se-. calgui el prejudici moral, sensol mot o sa dos mote. Quan es un
tir-se mes dignificat, obrar mes
recki i
sol rnot (eo és un sol complement:
moralment enveas Dem, envera
principal
del
ConL'atenció
complement indirecte), cal escriure'l
els semblants, envere els anigres ha estat dirigida veis les
Ji; quan és la combinació de dos promate i totes les coses i cosdes.
però comunicacions del professor
noms pot escriure's sempre
Es l'actitud de San Francesas
en certs 9. sos—dèiem---són preferib:<-4 Koffka (Giesen) i Koehler d'Assis.
(Berlín), directors del nou jno-.
la id o li ho.
Aquest absolut optimismo
viment de la GestaltpsycholoLa hi és preferible a l'hl quan
que poso proposar, te, pel que
complement directa, representas pel pri- gic que tantea discussions esateny a la -sida quotidiana del
tá. suscitant. Sota aquest aspecmer pronorn, es femení. Li ho és prel'avantatge de
fora extraordinäriament in- nostre temps,
ferible a l'hl: quan el complement diprovocar l'acció, d'aconduir a
teressant que algú d'aquests la
recte es neutre, ço es un complement
de
sentir-se
agent
voluptat
que si anés tot sol seria representat professors fos invitat per doen les continuas transformauna
nostra
liniversitat
nar a la
per ha.
eions del món extern, voluptat
Si parlares d'un !libre diem El posare breu exposicia de tan suggestide petit demiurg en els noma l'armari i, reemplaçant a l'arenori per ves teories amb les quals queda
brasas microcosmos que de mahi, L'hi posaré; parlan d'una (libreta, completament destruida l'antia vespres ens san oferta
en el qual cas diem, La posaré a Parga psicología de les sancions. tines
a la nostra admirada i delcodirem, reemp/aemet a ¡'armani per
Hem de fer macular Lambe cona tació. Aquest es un avantatge
hi: La hi posaré (mir-or que L'hi po- un fet altament satisfactori,
que rarament proporcionaran
saré).
que en la reunid convocada pal
l'auto-menyspreu i el renunciaAnàlogament, referint-nos a un amic,
doctor Mira al Balliol College
ment, actituds pessimistes que
dirern, parlant d'un !libre, Dona Phi i a la qual assistiren, entre
sovint tendeixen al quietisme.
trametré, pero, parlant duna Itbreta, altres, els professors ClapareAlles acaballes del segle
Donad la trametré (millor 'que De- de, Decroly„ Pieron, Thurstone,
XVII i al començament del XVIII
nsa Phi trametre).
Burt, Lipmann, O, Roureke i
produí a Franea una reacció
Finalment, quan diem, Deind li diré Heuseh, • 'aeordlt p er unanimi- es
optimista o humanista contra
significant Denla dirá cr.i.rò al mes tat prosseguir la investigació inde Port-Royal. Els jeamic, pedem escriure Delta Phi diné ternacional que ve realitzant-se Paride.sa
suites Le 'Moyne, Leon i Hayf(mai, naturalment, Deend li diré), però
amb el qüestionari d'intelligan- neuve; el canonge Gazet, Dom
es molt millar d'escriure besad Ii ho
eia i cultura elaborat pel 'las- Laurent Benard, Dorn Charles
P. Fabra
diré.
tre Institut d'Orlentaoló Pro- de Saint Paul, En Cortado, En
fessional i que es tropa ja ce- Moliner, etc., escriviren pàde la vida" són deis més delicats vertualment impres en francas gines humaníssirnes dintre
sos que hagi escrit un poeta trägic. Veanges, alemany, italiä, rus, ca- aquest optimisme. Sant Fran"Melgeu, per exemple, aquest tros de
talä i espanyol.
cesa de Sales, mes conegut, es
tat de la vida":
Finalment, el professor O. exemple típic d'aquesta actitud
Ai de mi, d'os trinaré
Roureke. (Washington), direc- humanista, de eo que l'Heftri
quan .signi Uvera les flore, i d'en
tor del servei psicotècnic -del Bremond anomena l'"Hunnanis¡'cecial d541 sol
govern deis Estats Units, té me Devot". Pera ningú com el •
i rombra de la terral'
anunciada la say a visita a Bar- P. Bonal i el delicias caputxí
Les parea festems
tracia tan
celona, amb l'exclusiu abjeete P. Ives, de ,
mudes i fredes, el ve st
explícitamen equest estat d'esde vefite els trebasla • que es pea,
cruixen les bandercs.
litzen al ¡abaraten psicotäcnic pera, aquest agut optimisme
El .poeta mostea la seva
una anima esbatanada per un vent fred del dit Institut d'Orientaci6 que bo i contemplant el món fenomenal eenrbla copsar-ne les.
Shla-boy Prolessional ,
do tempesta.

Carnet de les Converses

Els comentaristas d'aquest gran Ilrie
a lemany, que va viure entre els seCes XVIII i XIX, el presenten cene
tsi p recursor de Leopardi. El seu gens
is pus inferior. El sea sentiment
tr Sgie, les seves baralles interiors, gen
mes dolçament resoltes encara que ere
el solitari de Racanasi. El mateix esfe ndeament moral es dit ami més apag ades imatges. Fa l'efecte d'un Leop ardi de Heies mes diluides, que substitueix la paraula de bronce per una
retieencia embolsada i suggestiva.
Set poemes de Hoiderlin, vertits al
tatalä, figuren al - vsium dels joes Florels em pordanesos. Sein, tots set, marav eHoses flors de tristesa. Jornades
de Te ca-asa; amargor bondadosa q
ue as senYala miseria dels bornes; i el poeta
enr,sa el ternps que era noi, sent
14ea au a al pit, mentres els "mandats"
ttee de sou i feinäii el Haterador, els
haaluesofs i els vilatans passegen pel
aén llur ánima simp,
buida de neLa "Fantasia vesperal", les eleP3'4' el 4MA Paelset tittütt "Vetat
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Cal que tots els . patriotes catalana dediquin una atenci6
esrdia l als interessos de la nostra pagesia. S'ha acusat massa el
catalanisme de nreocupar-se especialment de la indústria de Catalan ya , deixant en segon terme l'agricultura. Encara que això,
dit en general, no sigui exacte, és cert que els interesns ate-ríceles del nostre Doble no han estat sempre objecte de la neceasäria sollicitud per part dels hornea i de les forces politiquee, que
treballen per la llibertat de la nostra pàtria.
La campanya que acaben d'emprendre els pagesos dels
Friorat contra l'alcohol d'indústria, que tan greument perjudica
el preu del vi, del bon vi dels ceps, pot servir per iniciar en
squest punt tina rectificació saludable. Les organitzacions i la
Premsa nacionalista han de contribuir a donar ambient i empenta a la campanya començada a la comarca del Priorat.
, El preu del vi, en forta baixa, amenaca ésser ben aviat
1 6s. I aquella considerable part de la nostra pagesia que viu
principalment de la producció vitícola es troba davant fosques
perspectives. La política económica de la gent de Madrid, després de sacrificar els interessos industrials catalans; molts deis
quals són absolutament respectables i mereixedors de l'aiut públie, ha deixat sense la deguda defensa els nostres vins, per
als quals els convenis amb Franca han resultat una mofa cruel.•
Si no es posa remei al mal, esclatarà la crisi imminent en les
comar ques viticoles, i aquesta crisi repercutirà en totes les ma- )
pifestacions de l'economia catalana.
Els pagesos del Priorat, eIt un impuls d'energia que ells
nateixos qualifiquen amb justicia d'"alçament", han encarrilat
llur aCtuació en el sentit d'obtenir que siguin complertes les
Ileis de l'Estat espänyol respecte a l'ús de l'alcohol industrial
en l'élaboració de begudes. La Cambra Agrícola de Falset, d'atord amb els Sindicats agrícoles del Priorat i amb la Unió de
inyaters de Catalunya, i amb la cooperació dels vinicultors
Altres països peninsulars, han començat a celebrar rnítings en
iots els pobles de la part alta i baixa d'aquella comarca, provocant un estat d'opinió i una vibració d'entusiasme que han
d'afavorir, no solament el guany d'aquest plet agrícola, sitió
tumbe el redreçament espiritual de la pagesia del Priorat i de
totes les comarques catalanes.
Només cal passar els ulls per les ressenyes deis mítings
celebrats fins ara per veure que en aquesta campanya estan
intimament lligats els interessos materials de la nostra pagesia
i els interessos morals de la nostra pàtria. Es veritat que hi ha
en l'agricultura catalana problemes de conjunt, la solució dels
quals podria evitar o minvar moltes de les crisis periòdiques que
perjudiquen el rendiment del cultiu dels camps. S'ha fat notar
repetidament, per. homes entesos en aquesta rnatéria, que convé
anar a la disminució del terreny dedicat a vinya del segle
passat ençš. Però mentrestant cal combatre els perills que es
presenten dins la situació actual, puix que la transformació o
l'evolució de les explotacions agrícoles no pot ésser obra d'un
tunps curt.
Cer comprendre la importància que té en aquests moments
la q üestió de l'alcohol industrial, n'hi ha prou amb presentar les
eg,üents dades: En eis paises de l'Estat espanyol es destillen
me 400,000 hectelitres d'alcohol industrial, obtingut dc Watae-rnoro, garrofes i d'altres productes vinguts de l'eatranger en
hur majoria. Per encapealar vine, fer misteles, elaborar licors i
',ares begudes, S'usa sovint alcohol industrial en quantitat equitalent a uns tres milions d'hectólitres de vi. Hi ha una Hei que
condemna C0111 a delicte l'ús d'alcohol d'indúsitria per a tota
mena de begudes. Si aquesta hiel es complís, la quantitat de vi
que correspon a l'alcohol industrial que ara es consum hauria
d'ésser comprada als vinyaters, 1 s'evitaria així la baixa fortissima del preu de la verema i del suc de raïms.
Tenen raó els nostres vinyaters. Tenen raó els pagesos del
Priorat. Que tots ele bons catalans els ajudin en la croada empresa. I que la nostra pagesia es recordi en aquesta hora i en
totes les hores, de la causa nacional, que va unida essenciaiment
ä la nostra riquesa i a la nostra cultura, o sigui a la doble columna sostenidora de la nacionalitat.

Eh organitzadars deis Jocs Florals
de l'Empordà acaben de recolir en un
Tsaun els treballa premiats i els di g
-amosditenlcr Paypsset a Caste6 d'Empúries. Hi ha—corregit per l'autor, és ciar, i una mica
adaptat a posteriors esdeveniments—el
herís discurs presidencial d'Eugeni
dOrs, que tants de comentario aixecà
kshores. Formen també part del llite tras versos discrets de J. M. Cases
Muller, una bona novella de Pruielej Bersrene, alguns poemes molt intensos i nous de Joan lenguez, on els
tebles desitjos Iluiten arnb les pobres
Sessions quotidianes. No falten tampec
ks proses i els versos anecdòtics, les
fotografies i les ressenyes. La 1:um
tcés viva del lEbre, sobre tot aquest
asna divers, la fa un poeta alemany,
H older:in, traduit al catall per Carles
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VIENA, IYESCORÇ
La cane6-e1e ,m g da de Viena seva maleta-negra-de capellä de
lä • multen' noies del music-'' segon ordre: ha visitat totes les
hall ama) un vestit de Pany eanceleries. ei l'han fet esperar
1830. "La meya pobre, Viena— gi.1a porta, sisa tret eI Ilibre, •
diu la cabea—ja no és mes la s;ha assegut en un rec6 i s'ha. es
Viena d'abans..." Ncaés la Vie- peral. QuC s'ha fet la.vella
na d'abans ni será mai més el- plomaeie plena de coloraines da
que era. Tet és Ilegenda en rea- l'apoca imperial? Simpätio'
litat, i la .de la cieLat'dels valzer aquest capellà que viatja' amb
sera la mes bella'. Pera, de tota breviaril Quä s'han fet elei
manera, una cosa o l'altra en, jueus, els jueus de l'Austria,i
Sortirä de tots aquests anys. que s'enriquiren amb la guerra,i
plens de cendra. Segurament, amb la revolució, amb -la
d'aqufavint anys, Vidia será una dació de l'imperi i amb la res -si
ciutat completament nova. O es tauració° A Viena, material-!1
fondrä en la gran medusa ale- ment,' a cada cantonada hi
manya o es tornara una gran una banca. La Huila de Siepeaea!
ciutat bruna i balcánica. Que no- aquesta trinxera ha estateepicedi
ene espanti aquesta darrera. pa- Ea acabat, el bon capella,
rau/a. La vida dionislaca dels nant la direcció de la Banca Ná.-4
Ealcans, pastada.en la boira de cionai a un estranger—'noteul,
Viena i en al bläu del Danubi, aquesta lliçó d'internacionalis-s'
me—, a un suis, i delet
pot donar alguna cosa molt
rona.estä estabilltzadsevel
portant.
De tota manera, la nova-i pea que no és un obstacIce,al:com_ere;
Això ho ha fet
tita Austria es va,arreglant de
mica en mica. Aquest mata es els ordres.,Davant de" te.tesies
venien reses i clavells a .l'om- coses que produien urildefici1a4
bra de les pufixes de Sant'Ste-, l'Estat, Stapel el primer4que ha.
l'en. l'Hés eullä hi havia un petit fet ha estat buscar`un tenedoe
Mercat de -taronges, de cireres de llibres. A Austria hi ha-mi.i
i préssecs. I aquest es el present nistres, per?) són ministres noque a Viena ha fet el bon teä- - Qui governa, de fet,,,S6d
lag aquest capellä que eis tenedors dehhibres. Un- en-1
ginyer anglès As, al, davant dele'.
porta barret fort i jaque 'negra
i fa de primer ministre. Ha pas- ferrocarrils. isI. ZImmerman, exsat un any. L'anyvinent, potser assessor a les finances de Ro4
ahans, ja no bi haurä cap nen terdaM, porta els' llibres del mi-iz
nisteni d'Hisenda. lisa adminis4
['escale por . aquests carrers, els
trador- italih reorganitza el mo- s
cotxes de dos cavalls aniran
sets' efectivament per dos ca- nopoli dels tabacs.
A Austria hi ha- tres partits
valla, sortirä fum de tetes les
xemeneies, i a la nit,-'V iena en-as' ,örganitzats. -11i ha els panger4
manistes, que són els que volea
eendrä tots els seus Ilums.
Mas malament del que ha es-4 —o volien, millor
tat, PA.ustria, ja no pal altar-ho de l'Austria a Alernanya. En ha
mai Inés. No parleu pas do de- els socials-democrätics, o sigui .
sastres a la gent d'aquí perque socialistas, partit que está fota
mat pele obrers 1 els pocs sol-,
es posen a riure. &Su uns yeritablas professionals do la catäs- dats que l'Austria menté. Hi ha
els socialistes-cristians, o Zen-,
trole. Si fins ara hens viscut—
us diuen—, molt será quo no trum, quo és el partit del catetirern quants anys mes. edler Siepel. Ara fa un any, els
Amb aquesta curiosa psicologia, partits politice a l'Austria feien.
res no els pot espantar. , t'Aus- .una fressa infernal. La premsa
de Viena, que és a mans de la.
tria, avui,-.és un'país
Llevat' de Viena, llamea té tres . finança jueva, era convert ida en
ciutats que tinguin cana I ull: una claveguera. Llavors, els
ealzburg, Insbruk i Grasa. -Ha pangermanistes—o sigui .els
jueus rics—deien a Slepel que
d'importar la rneitat del bici que
necessita, ha- d'importar tot el era un venut a l'Entesa. Els socarbó, tbt " el- ferro austríac es cialistes—o sigui els jueus pobres—deien que s'havia venut a
a les mana de Stinnes. Però tot
anati eón falärmes. Qui coneix Ilerlín. Ara, les coses han cana les possibilitats del dern4? Qui viat. Els primen, troben que,
pot negar que Viena sigui demà efectivament l'anexió seria per a
¡'Austria un niel negoci, ele se-;
el Ilae d'unió comercial entre
gens diuen que Stapel té de l'ima
POccident i l'Orient d'Europa?
Avui el país está sota la dic-4 ternacio.nalisme un concepto'
tadura evangelice de Siepel. Sie- maese. radical...
Viena, agóst.,
•
pal s'ha dedicat ese aquests dar-4
'rers'mesos a dernanar caritat a
Josep Pla
-.Europa. Amb el seu breviari- i la

Joan Saca
Nota.—En Pardals II d'aguces s&
ele es llegia: l'atea emir/creció en
Loe de l'alta consicleracid; endemonieSIC en Ilse d'oudomonismo; /v2demonisen. neo d'hedonisme , el q ue ettfosquia alguna psrägrafs.

u es

LES RALLES DE TARRAGOlik
En el diari Tarragona trobsen impar-

tants derails respecte a una de les ,ame-

naces que pesen damunt els murs cicläpico-rommis de la imperial ciutat.
"A116 que ha passat—dia l'esmentat
diari—amb les famosos pedreres, es altament lamentable. La corporació municipal va autoritzar anys enrera una,
empresa per explotar els jaciments
pedra existente al camp de Mare, mitjançant certes condicions, una de les
q tm's era el poder rescindir el contracte, previ el pagarnent d'una indemntzació o de trenta. centims per metre
cémhit desmuntat.
"El contractista' es va dedicar a arrencar blocs del mur que sestil el projectat passeig Arqueològic, posant-lo en
les pésames condicione que ningú ignora. Es va armar el consegüent escancio', pesqué resultava absurd el donar diners per fer impossibla la realit•
susdit passeig.
zació
"Grácieis a la campanya de Premsa,
l'Ajuntaraent va revocar el primer acord
i es va convenir a donar ordre que cesses la funesta obra destructora, indems
nitzant l'interessat amb Sa quantitat esmentada i autoritzant-lo per explotar
una altra pedrera.
"Ignoren el que després ha passat;
el cert és que, donant proves de falta
de formálitat i par un vos de majoris,
l'Ajuntament va tornar a revocar ni.
tim acord i autoritza el repetit contractista pesque scgueixi arrencant pedra del sed immediat al mur en qüesti ó. De manera que, davant de les muraYes tindrem unas trinsteres o, millón
dit, gran clots ene enlletgirare encara
mes aquells Hace i acabaran de com.
prornetre la sceidesa de J'infortunat
mur. I aire() no ha pedem penetre els
tarragonins, a despit que s'ha g i adoetat

record per un vot dt majoria."
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La Política
ENTITAT NACIONALISTA
AL DISTRICTE,
Dijaus, dla 9 de l'actual, a les des
de la mala i al local de la Delegació
d'Acció Coraiarza a Sans, Espanya ItsdustrIal, 7, baixos; tindrd ?loe l'as=delco de constitució de la noziella
ensitot Acció Nacionalista del districte Vil, adherida a Acció Catalana.
La Contissi5 organiteadora prega a•
tots els inscrita-, com tarnbi ce tots els
nacionalistes del distritte VII, se serveixin concórrer-hi, encara que no hagin estat espccialment invitats.

ALTRES NOVES DE L'EXCURSI° PATRIOTICA A
LES ALTES TERRES DE
LLEYDA
De dice est día só s Inés faragneres
les noves que anem rebent. Ávni el

teWon ens dan agradables entines
de TérTege.
Le Joventut Nacionalista de la dita
població treballa activament per tal
que resida een e•rit el miting que se
celebrara el die lo a la vetlla. Ultra
els centelle, han jet imprimir pel son
tolete maigfertos de propaganda, que
seran repartits intensivament, donant
el sons dele oradora que prcndran pare
en ¡'acto nacionalista.
La eetect bandera concorrra a YAplec Camarera de la Muntanya.
D'Esterri ene arriben impressions
inemillorables. Els regidors Stet)erS Josep Sardina, Enric Cortes i Josep
Coll, han manifestot la seta decidida.
adhesió l'Aplee .Comartal del dice 12.
Avienes contrades llunyanes han ratea cavaides de can:elle ort hi campegen les guatee barres de la nostra ensenya, i l'escut d'Acció Catalana.
S'han cuidat dele treballs eleceesaris
ele dita senyors i ei ferm nacionalista
N'Antoni MorcIld.
Ele donetius rebuts completen el
quedo entusiasta. Un bon nacionalista sus ha fet remesa de cent pessetes
i tot altre cornpony ha donat anafre
testes pesadez per atendre a les desbeses de la campanya.

EfilPTE 1 OftLiTililli

011a golee del pit

eacimal egipci
El cap del pude nacional egipci)
ha fer pública la protesta següent
contra les rnanyes do t'ir-per:alisa-mi
britànic a Egipte:
"La situació diplomática a Egipto
esdevé intolerable. Tot suposant-se irt4
dependent, Egipte es ocupat =1/UN4
ment. Totes les prerrogatives de la seo,
birania nacional del poble egipci seta:
confiscados per Anglaterra, directament
o indirectament. En la nieva qualirat
de cap del partianacional egipci, pro-i
testo contra la inju,sticia que coresia
teix a haver refusat d'escoltar els resj
presentants del poble egipci a Lau-:.
sana, i repudio totes les disposicions
que, preses en virtut del Tractat do
Liso de Lausana, sém en violació flagrant contra el dret que té el pebtil
egipci de disposar d'ell mateix. Consi
fiant en la seva destinaci6 i
del seo passat milenari, el poble d'E.
, gipte realitzarä certament
de la vall derNil. El poble egipci
bei prendre les secas respor.sabilitat'a
i les mesures apropiades per recobrar,
per mitjans isgals, la independencia.
Però si els demácrate d'Europa ens
Entren a Anglaterra, ningú no podrä
retreure a Egipte la politica que es
veurà obligat a seguir en conseqüen.
cha.
Signat: Hafin Ramadan."

La situació a Europa
Segons el "Sunday Express4,

el desmembrament d'Alemanya
es Immlnent. Tot ho fa preveure: la voluntat do Rhenänla, la

feblesa del Govern centreJ, Pesfondrament del maro 1 les dificultats alimenticles. Eis sepa.
ratistes rhenans estan decidits
entrar en negociactons Immediatement amb tes patbncles
d'ocupació.
Ei Caneen de ministres d'An-

siaterra avul examInarä la alce
tuaoló creada per Ios responsa
francesa I belga.
A Alemanys selxanta
eme, dla 1 nIt, elaboren teltllets
de banc. blaigrat d'aticb, Pescassosa de numeran l provooa con..
filetes.
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LA PÚBLICITAT

FINANCES
COTITZACIONS

DEL

Cú Ni ER

DIA 7

D'AGOST

.n113•11n11.13S6EIM.9 6fifflMAME~.~0

BORSI
lsord.
Alaiont. . . . .
rä, eres variable .
AieLee .
. .
"itioines
. .
Cta es .. . .

DIVISES ESTRANGERES

EORSI NIT

Oh. Alt Bala Ta9c
6873
6.277
68 50
9150
34,20 3190 stise 31'93
:71' 12150
12130

55 le

3347

2202.
491e5

29'63

Frenes 1 • .
Sidsses .
Belgues. . . „
1.11oresi . . .
rd'ilars. • . . .
alart4
Corones . . . .

4323

109'
3"63
30'03
2.'59
7-las •
051
02125

SA

Nörd. . .
.•
6E7 1 8970 mor 69. 1 5
BOR
.
.
68'52 68.5D 631 95:40
Cliceres variable.312 5
3733
Cisclulr.
ars-entineS
Colonial. .
.
69'23
69'75
• Felgueres.
59.75 ... . 5353 9330 E'11erld7
F. C. Metrtip ;
163' 155"
154
75
16175 Eran/id
Fillpines .
123 23.n
O. 223'
Nova York
Melles. .
11175 12175 171'30 17150.
•
Autos
100.
Espanya
100'
P/ates
4,'
49'
SuEssa
Holanda
ltälia
Su'ecla
Portugal
Argennna

DE
SO

oto
7 913
.43631
.3258
'2525
11 50 1
10387
1717
209
4 900

70.00

,ätnertttaable 4 n/o
AmortItzable 5 0/0 gr.
Estertor 4 0/0.
6 e.1. 0
586.
Sane • d'Espanya .
Bane'Esp. de Credi
ftane Eep. Rio Plata 215'
Tabars . . .
Sucres pret.
SIlereO ord. (Adules. .
E9'
343'50 312'
Nords ...
34250
aese A ' aranid • •
32'43
-2 "° r.1.27i.. • . •
°oreare-.

BORSA TARDA
PA' T T^1/

Landres.
BOlgIrS .
Eapauya. .
11,Panda.
liana. . .
701 11 York.
Portugal,
Aria
Sui.-ea
Arr.91tina
13rasil.
creela
Noruega.
linnolin ea.
(»Hui .
Praga
•

COM. 1 mes Prop.

InieriOre ".

LONDRES
Montevideo
N_Ile
Copenhagnd
Yokeharna

76521

73'0
241687'50
35. 0
1713
46330
6-.5 2,

79'33
24327
7520
17'42

Montees or Anona.
" " Isabel .
" anees .
" petltes.
"
" trances.
"" 111ures.
"
" &Mar..

:;uva York.
Semi-obre
lie3e117ht e
:1/3{
OSO'
0'0055 Maig.
51 10 02439
3325
283 54
318.

,
A'IMOME'SgeMIZg2Na.iléUM..ZTZezzge

Cotitzacions dzi 7 d'Agost 1923
'.1"

•

,nin

D 1.

Tanta 6 d'agost
436'
396'
332

Dhre.
2370
1307
23'63

Octu.
23'74
23075
1371

Tanca änterlor .
Obertura..
. .
Segon telegrama. .

Tanca (Latee* . .
Obertura.. .
Segon ielegraina. .
Tanca.. • • • •

13'11
13' 1
13'23

Gener
0348
1341
23'40

Mart;
73'60
25'70
23'13

1271
1278
7227

1222
12955

-51alg

1111101

125?
1251
1222

1201

1267

iva

CAFES

11004

1 0015
Noruega

133'
13953
331 50
la230
13210
83'2i
6'81

SUCRES

315.35

1923

MERCAT DE COTONS

CARVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID

' Z1'10

DE

NOvie York

2S005

Disponible.

ettembre
Desembre
Ma,.;

301101

Llevo Orleans
'l'anca 6 ragos' Tanca anterior .
10 718 Obertura.. .
Segon telegrama. .
1'
83
Tanca.. . „
773'
7 9'
224'

--.
tRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA GAS I ELECTRIACCIONS
CARRILS
CITAT
Antr. Cort.
Antr. Con. •
1 kntr. Cort.
Baile d'Espanya.
Anir. Cort
Ante, ' Cort. •
Autr.
Cort.
' Manre.a-Berga 4 59.1 ,.,.. i
lnlerlor % :e. . 141'.6 il 5,, Villaibes 4 53. .
C. Flitid• Elet. 6 53. OS' ' 9-'
Ezeprest2 1014 .
nac.r de V118110" • S.'
71'23
Almal,ses
7.,
0
C.
Oral.
lram.
4%.
.D..
ta
.
0.
.
.
71'
E.
Ala/1.
El
1920
7
•7;
Halle de Calalnnya. i91.
"
et. 1,53. 101.23
•
7, 0, 7 1 • 1. Osques 4 53 . .
75157 7..57 " " "
5 51,. 72,3
C. C. Comunal. . 7.'50 74'
51ai.-"eana S ,•:, . .• as' zi
C. r Sa i t i Dock:, . t 22131.
TrainvIes BEG 5 53. L.,
336, 71 1J Tutlela 5% . •
•
L3'
O% . .' 21
BARCEQIPUTACIO
FERROCARRILS I
7153
1. • blp. 3 %
" 4°' 7473
51'50
c. 19/al. El. ... 37, . ....•
70•8,
7090
"
.
2
..
'
"
c,:tt
"
S
t.
And.
4
59
.
7d.
5
LONA
i9•35
TRAMVIES •
53.
" 3.. "
"
Sarria-naced. S 9:4'. 11.1S• 101' o OBLIGACIONS VARIES
" ti II. 71
79.51 79'
Imp. 9.030.0O0..79'31.
" .i. s"
"
Ferr,,,,atalans 7r7,1,.. 99'57 1!„91.' 9 Tra.,.m.tica ,,,,,,, . A.19,.. c0,1. 0.5arrernt B. avrie.:11:3na. .. lili,42
Exterior 5 0 A . . L6 9.,
5.000,000. .1 70301
8.5•Lir„
8,25
"
"
"
3.500,000 B. / 73
8975 PampPina. .
1 ub
51 6 65' AIGUA, GAS I E LECTF31- o. rg,44, va,. . .*:- ,,3,i., •..•. ...O
144
„1•8,
10 •30 alaiirc,a Berga . . 11'
" 13.500.0e0 h. ! 7 5 '
,,51'
Aipla buso, . . .
11213. Prior:ta: .
,105 3,
85'
538 66•13
6
CITAT
Culo ir Espanya .- .
5521 8276 ?03011v0 . .
53'i 1.
AJUNTAMENT DE BAR7585'5 9;02 TI. 8. loatt. „
Ante. Cort. T. 91111.4/1"9 -1 1 id6.4'2,
'i':,92.
6. 1 *
- Vallad. II. ruoseco. 3'
67'50
‘5
CELONA
t'abra
Coats
.
Olot Cliroia . . . ..e,
6..75 C. Bar. E. 1 900 5 53. 2173
"". 11 FI . E? 2 9723 Astnries 1...
.3.0 •, red 4,35 . . -, 7,
7e
78'12 Arnerttuabla 4 7 9 A E 2 .2.
.
1007 4 57. 52
Mandara . . . . SS'
Fotiseld 4000.
"
C3 2,
"
es,amp.. . n ,t2.:
722; 79'3
1904.
100
4
"
3... •
to•
63-8
C. Perros. i Trate,. 14
" 13 82./.. 5i.1.
78.
1900.
2i. Z. A. A 5%
"
121
"tete 5%. ten
Bons G`,ä• "1 L7.
27,5a Canal Ebre. . • • 22'
"
"
-,
o'rza
1904 A
,,• 1913 5 5-5 . be'
"
16
41/1053
i931.
VIllena, Alcoy. . . 23
802
8,26
AliiI-Ind
V•I'i
•
•
•
I
Str
9
•••
7983 8513
16000
" pret.. . . . 6.„.
71'
71'
%. 91 73 9:•
" E
78./,
1 906 C
1) 4%
7928, 7,:'85 Alabes Barna. 3% . 5.....Itt
''' 6`,9 • 9 • 9 .
24'75 AIGUA GAS I EL ECTRI5 55 A 56•70 97 2 5
77.75
1907 9
.•
"51,
Es
"
1 53 . 71'1,
76' a
"
CITAT
• ., • • • • 10 :LO 1111.
"
9011
'78`
7i 75
1910
9, 872, 87.
/tea% de YEbre 4 99. 63.
F 5 53
a..
.0 7.5, 8,
" e
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7063
l911 B
Ir
"
14 6%
F. cEroires 4 1/2% L.t.
loe,
5 53. La 7.5
1.7'??
57'
"
"
E
.
3'
74'51
1912
E
17123
'
'
.
39•M
"
"
19..0
','
0%.
1.1.
3%. • 2.,-,u 65'
,,.
" E 37-13 0195
F
pf.
3%..
97
7323 73'
1915 F
2.. .
"
736 . 7323 C. C.-E. D 4 1/2%, 7373 7450 /1. CO'. i Apl. 33• 4/9,*
II
g pf. 6 3.,.,.. 61.50 5450
" F
7753
7
1913 13
"
E
4
i/e29,
74.53
Pn1.5
Vidriera
3%.
/13
"
A:
3..
E
1
55
A
9551
1917
Barcelonesa . . . 12J'
77•54
1915 0
2 Fran. 1 9 51 2 1/2%
36.,111
"
Sieoien0 5%. . . -.;
r 4 1 /9 '.0 . 7-1
1.33s jr',
"
Metanura.. Ebre. • . 9/'
2773
1917 B
t, 7 .2e
(, o% . . :4" 1878 10 6,2% 23'
5 '2,
t42-. cad,s. Be,,,c1 4 1/5 .0•;,2
=7'
"
L'EIecti . •Ita t Sade. di
1918 13
77.7j
:3'
" Bous 6 53. . '.1 23 71 72 Cond. :lava' 3 %. • ,34.
D 9V55 9,25 Directes 2' 1/4 51. . 3.'
1919 13
7735
Poreed Motritis . .
"
47'
0"es-t'iodo
1
1/337
.Almn.
pdb.
G
5
53.
13ons
6'15
1,J
23
" E S3'7:
"
0 .
1 920 13
7725 "rts
,,
I./e5
des.
.
.
.
69'
"
li
5
55.
.1.
I
Graells
4.
7
%.
las
.
,-0.511 272)
5925 9783
"
O . 71'
" 1921.
orense. tlx 3%. • E 6,:3 7
Energles. oe*. . . acaa 87'
0 713. liar
16-24 A "Oró(
ElIamplit 1 899
9.2a3
Con.t. Eldeirlaites. 9a-33
2.
OTertse.
35•71
"
.A
1
3'
7%.
_
.0
.
.
.
91'55
•
10212
• "
11
701
Ii
91'
1913
Aiglie d Baum O . . .1 1380
Caceres
.
57,0
436011$
(4%.
S2
"
9:35
Cona.
1
prts
O%
.
2.?'
"
" A 10065 15175
5725
907
- ,
drecid0S. ?3'
E riel Linea
.53. . C5'
I.. E. P. tuu 5 3/1. be
sx...
Boas RetOrma.
8415 81215 "
" o 1 0r -t 151511
C. Ea A. L'oct. A. :95.
7,533: •
"
var.
1 -.1,0. 85'
", r,• • tee. .55
A
2. 1913
Vadc
Asturiana
1...
rs.
M.
607-tv553
•
73'
e
:.
13.
de
Recs
6%.
1
8
.
" 12 10710 15953
C. Fluid El?,,trie rs. 150
PORTS
57'
,,,.,. Y. E. MÍA. 5%. 8,•51
C. ti. Carbon s 6%. 52
. Por/ de Barcelona .,
5330
0/ot Glrona 4%. . 6,13
"
11.51; . 753 . 83'30 88'
Cases Bao/tes l5 0'r • 7j',4 70'75
e
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" "MelOjo . .0•30 1
5%. . 79'25
S. E. C. Elet, 673. 7s'
511we del WC 6%. 131.
71'
0225
"• " Sevilla .
Andalüa %. . . 8.75
11. A, Elret. 5 33. . 1 5'73 101'
G`.•
8/
" ailón•Muse1. 1 96'
Seconduris 4 53 . . 16'73 66.
"
"
5%. . 113'
T. Eran, Esp. 7%. 87'31
.

23.75

23'14

2315

1~1.1„„BilaMail„

MANZOMUNITAT DE
CATALUNYA

DEUTES DE L'ESTAT OBLIGACIONS FE
CARBILs

I@

I/

VALORS QUE ES COTITZEN
LA BCP.SA DE BARCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
iterli nn 7 0/0 1921.
'ti art,on 2re:ermita. .

5. ,.oluoazaciO b 0/0
4,d..en 6
I. C. 6 010.

alc,. /Lao-sise 6 0/0.
9. traidiunda. O U,A).

Ue.esdera 6 1119.

quien ti 0/
.
G. Metrop. 6 0/0. .
1, I. bao:e/tala 6 0/0.
11.1,1 Sitz
0/0. .
A3unt510et. 1 Sevilla 6 0/0
Praiiattes: Pirelli O
Gallega Electricitat G 0/0
C'

A.

M . yota-sa seria 7 0/0

'
ACCIONS VARIES
.
Antr. Cort.
.o ‚44'Antr.
Coi%
o r t . .t. ear, e i., 2.0.
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F 1.* 13.1
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52'
i.
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4.4
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,...
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uta! 15755 162'
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P
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.
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»
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S.
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MINES I CARBONS
indos As/Medies
17,i
Ae
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Carbonderea
23'1)
..
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Bulleres
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5
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3. I sundeig9
O a'
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,
'''
P 4
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/ricas. EitV etrIca
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Coas. 1 p00. A 0 C i j,i,
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••
1 54
O 83.
La, uva s i..., ea
Autritnnibur S. A. 1 p
•
P 104
lit:pallo salan
:74
193'
d. Carbonera
P
.
O lo. 124
t.
O 2 . 11./.
SS
ii. 511nera
General Oc carbdus 41
ea)'
1 old Minera
ACCIONS VARIES

Antal rnt,
'AV ;1W:2
113771111'75
91/
25.29 25
0777.1.
11; 51 100.25
2415 9433
21.1.0;
4.1J50
90'
473 91'73
92'73
99'
sr I 94'25

.

.

Aragó O navarra, de
Caste/la t Mansa dr
Extremadura, de
eindaludia dur
. . .. ... •
(Presa en pessetes 100 ks. tenso sao
clamar.: vag , ) origen.)

FATE:
Forra, CP
Extra local, le. , . •
Corren:, fil , le
Blanca extra . 1astelda, de
lilasca corren: Cadtella, de
Besa, de.
. . . .
(Preus en peisele5 rae de 100 lig. damuut carro aqui.)

Anuncis Oficials

I
Citada Plata. de ...
;Pare. Manrirea,
I Fa,
t'alenefa,
45 a so
!Fines 1.101,reg5l, de. .
.
43 " In
ENI.rt11. 9 A/10,11112h novel, de
30 "
Fare, e.teaugered.
" 113 Fi:5one
disponib;es,
Favon. fina 11041.I..
Faveni Marre, de
Eavon. esranger.
Besses Segarla. de
Besses Andadisla, noves.
de
Besses edtratigeres, de.
II': ‚se. ierdes.
. .
. de
.k•••••alera Auda p is,a, de.
-O a II
,Edealola Piara.
53 "
31111 estrang,r, de,
"pais,
6-1 "
63
' ; /5 1 Tilus, de.
. . ...
40 " ti. . .

Verificat 11 d'agost corrent
el primer sorteig per a l'amortització de les obligacions al O
per 100 emeses per aquesta'
Companyia, han resultat amortitzades les 130 corresponemts
al dit sorteig i la numeració de
les quals ds la següent:
PRIMER SORTEIG
951 a
960 14531 a 1.4540
1001 a 1010 14841 a 14850
1081 a 1090 15321 a 15330
5241 a 5250 16531 a 16500
5341 a 5350 18 .181 a 18190
79'01 a 7910 19191 a 19200
13.591 a 13000
A partir de 11 de selembre
pròxim es procedirà al pagament del capital de 14;s diles
obligacions a / t'ad de 500 pesbeles' cada una, amb deducció
cielo impostos legals.
El pagament tindrit lloc a la
SocIelat Anònima Arnús-Garf;
Banca Anulo, S•;cletat
ma; Banca • Marsuris, Socielat
Anònima, i Crtltdil Lyonnais.
• tat . celona, O d'agosl do 1923.
El Director,

..

Gaseta /oca'

ritanero 0, de
fiütnero 4, Ce
Segories, Ce.
Tercer-ed. de
Uuarte . , Ce.
(Oreas en pee9e/es sao de 60 kg. claman:
carro aquI4

62,5 o "

Arras
/ la o 119
61 ' 63
ee • ea

• rG

s.pullea d'afees

Mores,:

8a

.•

1/3

1/5
4
6"7
....
"

..
Tuird de coco. da ..
•
Fai• dia llino.a. de.
(Pres. per 100 ks. 31LID ene 064 11, 1110

ser a 18
2 " 29
3 4 " 35

14'14.)

MES IlE1111,'
11 ". 159
oil " 1113
" 95
.20

5stroid zn. S. A.
I S de Mal, : I :le rarina, 3 de tal
ESTA 7.10 DEL NO30
9 de biat ; 19 de lardtai I

so.

Irnpr.e.sict)

1111.1MII

L
. U

$

„1„ „C •31„111„

Aquest Bario a la s:(5.wa Central i a la
Sucursal número 1 , continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,

Henovacions, Conver.s toris C onvis, Agregació de Fulles de cupons í Revisió de !listes d'arnortitzacions,
Admeten dipósas i tota mena de . valors
.

Dr.FALGUERASIFALGUERAS
medicina i

METGE DENTISTA

5

cirurgia de la boca.Ronda Sant Pere, 15, primer.
Dentals soase- paladar, etc.De 4 a 0.

M.

OCULISTA

14.4Judant del Dr. Lepersonne, de Parta

Tractarnent edperial riapid
tr000rn5
(granula/310nel;
externos;
correeell, 06 lats ect detectes
ópt81.,- Y1271343.
043 4 a O O borda consignados
GUCURULLA, 2, ler.

Mercal dr, ralal

Moral de !arrolla

Mercal de llamea illanqueg

Blat, de 23 a 2-1 pessetes els 55 quilos.
Ordi. de 14 a 1450) els 44.
1-ecos, de 21 o 25 ele 57.
Paloteo,
(-; a 7 els 40..
Ferina primera elasse, u 5 3 els 1(0.
Segó, a 8 350 eh; 22.
Mentidet, a 1050 ele 51.1.
17,iatent, a 0'80 ela 40.
Carbó vegetal d'alzina, a 22 els 120.
Idem de podre. de 3 411 75 la tina.
Gallines, de 10 a 22 parelL
Pollaslres, de S a 11 ídem.
Couills, de 7 a 10 ídem.
Ous, a 2'75 dotzena.
Palla
blat a 1.2 cii ino.
Idem trapadella, a 20 Plum.
Mel. de 7 a 8 els 10.
Peres mamellons, de 3S a 40 els 10
quilos ea brut.

Blais bienes, a -15.
'don, roig l'oren, a 16.
Ordi, a 25.
31iireer.
Favons, o 40.
A lfa] s. a 1250.
Pr, Its per peNsetee ibts 100 quilos.
l'ins del p... /A, de 13 a 15.
Mora d'Aragó, de 30 a 35.
Al cohol, de 200 a 2 70.
Mistoles. de 70 a 75.
Anissets, de 150 a 300.
Pre ns per pessees els 100 litrse.
()lis. de 7 a 750 pessetes quarta.
Ous, a 3'25 possetes elotzens.

Blat 30 loc. a 24 peseeles la quartera
de quatre deildee.
Diem roig .e.95, a 25 (clero,
Ideal Id. borta. lt 21150 fdem.
Ordi, de 12 a 1275 fdern,
Faves, de 20 a 21 ideal.
'resol:, de 45 u 50 ídem.
Patates. a 2 pessetes els 10 quilos.
Alfals, de 170 a 5 pessetes el. 40
quilos.
Palla, de 5 a 3'50 idem.
Fulla d'olivera. de 4 a 425 Ideal.
Gallines, de 5 u O pessetes una.
C:a113. de 4 a 8 Mena.
('onills,
3 a 4 idem.
.Ous, a 325 dotzena.

Mercel de Casleiló d'Emeúries

orAs D'OLIVES

•

--,......„,„¢rwauCIMEML~MIMOMNACT -4,

1

tilines i C. ,I S
. en Cfa . !
BANCA, CANVI, VALORS
Raolbla del Centre. núm. e
El3er-1041 A.

O

Dial, de 25 a 27.
C'ivada, de 8 a 10.
Ordi, de 12 a 13.
l' Un% de 17 a 1S.
Marese, de 23 a 24.
Frena per pessetes la quIrtera:
Farina, a 134 pessetes els 100

e

Frultat extra, de 29 a 30 70 1 9 el
quartii de 3'00) quilos.
Fi, de 28 a 20 ídem.
Corrent. de 27 a 26 (dem.
QUI -

los.

Alfals, de 7 a S pessgtes els -10 quilos.

•

12 WAT

Rambla Flors 26, bote

A dettgrat de la 'g1:11.11 ca or regnant i d'haver - hi mas comerciants estiuejant, la seso ice d'ovni es + ha vist fora animada do cornpradors, encara que les compres no han estat .ben nombroses, perque segueix l'expectativa, esperant
pri3.115.
En les l'arines segueix e I retralmera de compra, i\aque st repercuteix als blats, la qua/ cosa fa que gaireb4 pot dir-se
q ue e-xisteix rnanca compradors, Arob els altres (Tren-1S, cona morese, laves, favons. etc., els preus segueixen sOstinguts:
-el)- 1.• 10121,' I, l'itrdi l4 miau un xic i ando, tendència a attg,rnent.ar de ;oren iota vegadi que de l'interior en pretenen un xic més
(ole tlies encera. l del (i r; la ',ostra terra els colliters no en voten Nendre res.
hni Paro-/is. s4" rons i II ongetes, persistcix la poca demanda i els preus propers a declinar un xie.
i farralges tan-MA os fa poc, 13 e.1 . 111 manca de compradors d'ami i de lora.

RAU BE 2 ICE1 la

1

/hm

assageu-la i l'adoptareu

(Prelia en pes eles 40 lió. Csultint eatTO

calTO

144ireee Piala ven, de
0E01 E4b-c1oadtili a

'IRGAN

l

"

.

lAlfals prime ra. de
Anal. segori.. Ce
Palla i101'2'üe 1 1, de
Palla curta, ti
Fulla d'oilvel a, de
1 repatle134, de.

Ga

pw, pc.,

•

us33 13

Calvo 11110 1 ..,

.....

31 / 2" 3 1:1!1
3i ''
1410n001.134
* 30 " 90 1/4
. .
29 " 30 • casteue, de.
Orcit
. . . . .... ..
de.
' '.a
Civada 2...Itierrodera, de.
""
Prat, de. 1.535 roja, de. . .
. .
1.,stranse,es. de. .....
Meres: calza!.

. . . .

.P019a remolatxa de

"O " St
a., e d-L

109

cilit di e t 1 atinases». de
E:tez:11131, ue.
. „ . .

CEHEL3

114 a 33
3 . 1 a 37,
3:! " 33
.7 " et';

FUIRATGE3

litotubs.
It• spueuil, /e.
11-eieete,
Iseil-Ilden u, du

1 • 01 014,

,

Q3
(Preus en rail 42 55. eende 8ae Canina:

Mallorca 110 7, 4.

O

Mentir. iprItnd),
Se gnet de
Sego, de.
(Preu 06,1 rala quarters de 76 111723 275e ese dainuni carro aqui.)

Vi b'anc.
Cellers AMO & 8IAR1STAtlY

E11(31 3

Xipre, de.
Ni'grit Vluaroe, nova, de
Negra (Insten° nona, de
5 e6
1a71 31a1afe.-a 501 1. de
Aiyrzi 1 cLia vena. de
Nexra Eis SOS nova,

1 anal una ferida a la canoa

querrá, d* ie pronòstic- fesel:ta..
Va esser curat al diSponsa:
de l'Alealdia.

A
CO RD 11,1...ER
!are

UPEFES

" 33
" .15

LLEGSS

1S " IG 1/2

Sants 62031 17 Sauts Cir:ac, diaca;
Ennecagi, màrtir, i Sever.

Llenties, de.
. . .
...
. . .
...
-lo Guixes,
77
45
(Preue en pessetes 100 Ira. anlb sac da
muut rorro aquI
alfil)

)

39'a 40
4 " 24
25_ .' 2 0 1/2
19 " V, 1/2

107 " 108
10 1 " 102
" 92
73 " 74
70 " 11
70 " 70
101 " 125

...
Saue, de. .
'
.
Bienes arruadts aliarnated 44/46,
n e .11 • /llanca arrugats altarnates 40/50, de
Planes arrugats alfarnates 55/74, de
Bienes arrugats alrarnates Sa/60,
" pB elaion ne ,.. ardreu. ga.t6 .alTmate3 6.0/ G. 5, .de
II"

30

,i

3,)

,Press en pesseles 190 Its. amth 451 da•
niunt vC,7U 04111.1

WELEi

COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES

"

2

O

•
• Antr. Co
11703.!menor e3p.
Estertor
4 0/0
.572' 311
„„nanyol
Ii. A l'Iraní
161.7
Ar. Andaluada
1,4,261
Obs.
"
3.•067.
Oda.
"
uns. Caceres V3r. 1333
Acciona
'773"
,. Norl
II.. 773.
Pamplona
1.4 754'33
1,. B.o'
Uta , e10,33
mitones
0.• 773" 72
„PI
2.4 7,9.21
t Al,:. sine,
2701. 21
ar% :I
Bit/tinta
IIPIlla
90/ 263 ti
. 1ratic
„ • 591;
7-1 93 7l 'SS
712'25
?Inri i.• Ferie
73,2.5
''
•• 1.4 ,..
705'
•• 5.4 '
762'
licydas
kil'2.5
5sttli ied 3.9
70'
P. 101. U
80Y 38
t fl,,,‘uria esp.
7-vt5t
7/4 til
%oneuela 1.4141
;13,.1111 5..
1155' 03,
8.50'
"
$.9
Careree aculó
373-23
Cardabas
Andaludos
1 • var. 1,1. 33
•
8.4 w 121
u
1017 a.e.,
a 531
234
liada7C5
254' '6
Ced. A rgent.
.

MERCAT DE, LLOTJA
EUT3

Bortsr.t DE PARIS

0L101 tSE PINYOLA
Gro", de 159 a 135 duros la arrega
de 115 quilos.
Verd, de 320 a 125 Ideas (dem.

1

JOYES

VILANOVAM

Una venia de la casa Mimocarrer del Roser,
treient aigua del .pou, va restar
sorpresa trobant a la gailleda
trossos de cara i ossos.
En va donar part a un urbä,
i aquest va avisar el jutjat, el
qual va fer portar la caro i els
ossos al Laboratori municipal.
•

ro 59 del

Aparells totografics

garantitzats i econiwilics els
!ion; un so

ES FI113 J9 'priaupl ear auiFoinquernic"
fl

Es contenta en els cercleo t socnetats literàries. la preseinació de la
notable poetes ,a, Na Mari?, Roig Verdagner, de l'Associació d'Autors de.
la Ploma.
Per a lacto, que tindrà Use el proper diumenge, dia 12, a les quatre i
mitja de la tarda. al local del Casal
Tar7agoni, Duc de la Victòria, 14,
principal, ha ofert la soya collaboració el conegut actor Celestí Francoli, que interpretarä les, poesies de la
senyoreta Roig.
La presentació 81 estat confiada al
distillgit escriptor En Caries Sanahu32, director de l'Associació d'Autora
de la Ploma".

CA IR TUJA NO
Vi blanc, 085 amb lit.
Cellers ARNO & MARISTANY
A la plaça del Comey.2,' de
San! Andreu, dos cobradors del
tramvia van tenir una disputa
sobre qiiestinns socials i van
acabar pealli-se, resultant un
d'ells, Fidel Martín García, de
35 anys, amb contusions lt la
cara.
•
Uns civitls van detenir
grossor.

El millar °Maui ver a s maces
do un aparell fotografió da la
Casa Cuyäs: Portal de
número 11.
Rigat-Camproden
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de. 5 a 2/4
de 8, 1 dinar a l'americana, de
9 a 61.
Una
motocicleta
del Cos de
Seguretat que sortia abans d'ahir del carrer d'Avinyó al de
Forran, va esser envrestida peu
l'auto número 8839, el qual
anava a gran velo-e:tal, resultara el motorista Joan Alann5s,

trabare:, a la Casa Cuyas: Por.
tal de l'Angel,
Menosescumease,
I

11.

-=.9~~1MIMIW

nn ESPUMOS 13AQUES
El inillor xatnpany eatatä
n."3:2ARDIOLA DE FONTRUB1

emirmiamadon~l~

Un urbä va detenir al carrer

de la Boqueria a Josep Ferrer
Casado, de 28 anys, eense leo
ei qual s'havia/engrescat
amb dues comises que havia
vist a la botiga número 38, i 53
les havia entlut.
El Ferrer, amb les camises.
que sún d'olonia i valen 32 pessales, fou eondulit a la delegacid i d'allí al jutjat.

?er a cines de familia
no hl ha cono la Cae Cuyäs:
Porta) le l'Angel, 11.
Per denúticia d'un particular,
la pokcia ha detingut a Amadeu
Lastre Crespo, de 32 anys, lean>
brer d'un bar del • carrer de l'Ara
del Teatre,, acut,a1
qui la nit del 24 de julio] pa5sat va donar cops dd ganivel,
al cane y estnentat, a un tal
Domènec Peral, causant-li fcrides que li van produic mal
al cap de dos dies.
SMIOMMOMIIFIC110„.

AVIS

als afieionats a la fotograRevejat de plagues i
chpies, ampliae10139, positius, en cristal!,
eteaera•
Tr e ball immillorable.
Tots els enteärrees es reme-

ten a les CINC HORES.
Casa Casellas, Barcelona,
errar Santa Anna, 4, tocan"
a la Rambla.

EoiiitIÕlIl

LAPIMLICiTAT

pireeores 8 d'agost de 1923

Lkes

ALS ESTATS UNITS
LA DEMOCRACIA AMERICANA CONTRA

g.

DESPOTISME SOVIETIC DEL SECRETARI D'ESTAT AMEDOCUMENT
e
RICA MR. HUGHES
Be tot el que de cene anys a apest a part s'ha escrit contra e] regim s oveta, res tan sever corn el document
que das enrera Mr. Carles E. Hules , secretad d'Estat americà, dinigia a Samuel Gompers, president de
¡e Confederació del Treball d'Amèrica.

El document, que és una enumerase., implacable de tots els actes del
Govern bolxevista i la negativa més
categerica a reconèixer acaten regim,
antre persisteixi en les prectiees
arleals, diu aisd:
"La incautada del Poder a Rússper ema minoria, ha constituit
ate gree decepc:6 per a la democre,,ja americana, que havia aclamas auch
entusiasme la fi del despotisme dala
Tsars. Perú aquesta decepció l'han fet
ras profunda les conseqüencie's da
El dret de lliure discussió-çuel
j la majoria de les llibertats civils han
etat aboedes. Qualsr reeeinairesie
faques tes 'libertats lia este: tit:leda
de contrarevolució i castigada amb
la mort. Qualsevel forma d'opesicie
política ha estas cruelment talegada.
gratcient s'ha destruet la vida ecocerdea del país. No selament s'ha
oecat la propietat individual amb el
prelex que era capitalista, sine, que
sta anat fine a la requisa dele °brees.
Les organitzacions lliures de treball
tan estas suprimies, prohibint-se el
dret de sindicar-se i de declarar la
yaga. amb les penes més serenes. Quan
els obrers han oposat una resistencia
pusiva seis ha mobilitzat i
eat. Les conseqüències han estat fer
recular la Rússia als temps medievals.
Políticament, s'ha anat a parar al deseesme. Econemicament, s'ha anat a
arar al desastre.
tina nova constitució acaba d'ésser
promulgada; pene no fa sine continuar el regim del cop d'Estat de 1917,
sota un nou títol. La nora constitució
no conté cap declaració dels drets de
lhomr i les llibertats civils del poble pcc hi eón assegurades.
No es pas possible de dubtar de
l'amistas sincera que el pobl a ameriel
sea pe] poble rus. Però precisament
és per això que no podem posar el segell de la nostra aprovacie, a les raecures tirniques que han estat adoptades per Rússia o corneare qualsevol

acte que retardi Chota en que el poble rus sostindria .ferrn el seu dret a
i; viure lliurement.
Acconeixer un regim es invitar-lo
a entaular ,relacions amb qui el reconcia. Aixa implica per part del re-.
gim reconegut el compromis explica
o teca de complir les obligacions que
comparten les selacio» habituals.
Aquestes obligacions consisteixen, entre altres toses, a la protecció de les
persone% i deis tiene de les persones
, que fan legalment llurs afers en el
vostre territori. Consisteix tambe
1 leabstenció completa de tota propae
peala hostil d'un país en el territori
de l'altre.
En el cas del regim rus actual no
soletnent hi ha la tirànica manera de
procedir a la qual ves haveu alludit,
també el repudi de
.; sine> que lsi ha
les obligacions inherents a les retacions internacionals i el menyspreu als
Principie damunt dele vals reposen
aquestes relaciona
Cap assegurança ens ha estat donada que les detencions arbitràries,
de les quals temps carera foren >sictimes els nostres cc>mpatricis, no es
tornaran a repetir. Les obligacions de
la Rússia vers els contribuents americana resten rebutjades. Els americana, els bens del quals han estat confiscats. centinuen sense esperança d'indemnitzacie. I finalment, el que és
pitjor que tot, els homes que governen Moscou no han pas abandonat
llur objectiu original de destruir els
Governs existents a tot el món. Es
per això que Trotsky, adreçant-se al
cinque Congrés de la joventut comunista russa, per l'octubre passat, declare textualment: "Companys, la revolució crea a Europa igual que a
América. sistemàticament, amb el mateix cruixir de dents a tots des campe:
Hi haure una lluita llarga, aferrissada, cruel i sanguinäria."
I be. dones: mentre aquest esperit
de destrucc16 subsistire, a dintre 1 a
fora, el nostre Goverrs no podrà reconèixer les autoritats de Moscou ni
anteposant 'consideracions d'ordre eco, nlemic. Entre els pollee, igual que entré els indivedus, no poden 'existir-hi
relacions sine quan almenys hi
presurnpcie de bona fe.
Caries E. Hughes

DES DE TURQUIA

FeEpArecioNs

S'ERA !pe oi, el Coilg Uso prelliliari o.
.

.

lan! disco poIttìcaI Reichstag
Inglaterra exaMillari

I

sifacifi_ Creada ner 'les 11.3e08iO4 de N'Un i

ELS AVANTATGES 'QUE EL POBLE Tugc HA
OBTINGUT A LAUSANA
imporLA PREMSA ES MOSTRA OPTIMISTA PER L'ESDEVENIDOR DEL l',*AIS

e

eigica

en le conex i Ó entre les ra p a •racionte-i els deutes ihteraliats

I tä I l a insisteix

Berlín, 7.-E1 centellee pronunciare
es pot arribar mes que a una
drà pagar mentre no ea detideixi a
demä, dimecres, amb motiu de la resola conelusida la vasta aglotorrnalitzar la sera situació financiera;
obertura del Reichstag, un gran dis- el Govern alemany no es decidid, menmerada toneguda amb el nono
cure politie sobre la situada general. a ere les divergències entre els aliats
d'Imperi alemany deixa al cap i
El ministre de Finances, senyor Herdonin esperances densa 4Iptura. A més a la fa d'existir.-Radio.
mes, prendré tenle la paraula per
a mes eanarquia fiscal maneada que , LES MESURES PROPOSADES
defensar nous projectes' d'impostos i
PELS SOCIALISTES AL GOhaestat buscada ha causas la ruina prodefinir les reformes financieres a les
VERN DEL REICH PER LIARAN
pressiva d'Alemanya i la dismissucle6 de
quals el Govern penes recen-rete-Rela sera solvncia en el pervindre.
TITEAR LE3 OFERTES QUE,
dio.
a.-França no pot ì TIA vol renunciar
ES POGUESSIN FER
als pagarpents d'Alemanya, i no renun13erlfu, 7.-Entre les mesures que
EL GOVERN DEL REICH NO HA
ciará
a
l'ocupació
provisional
mentre
ele elements direggore del partlt sociaENTAULAT OAP NE000IA010
aquesta sigui la única garantia conlista projecten d'indicar al Govern amb
PER ARRIBAR A UNA INTELtreta
i
realitzable
eobre
1
patrimoni
el fi de garantitiar els oferiments que
LIGENCIA
d'un
deutor
insolvent.
en 'els cura d'una eventual negociael6
'Berlín, 7. - En el discurs pronune.
- ItIlia no pa ni vol renunciar a amb Franca poguessin esser fets. ficiat pe] president del Reichstag, sela seva part de crèdit. Participa "vir- gura la incautacif, d'un terq del benenyor Loebe, a Zittau (Samenia), ha
tualment i oficial" a l'oeupació provifici que el Reich obtingui de triplicar
negat que el Govern del Reich hagi
mona' per anelogues raons.
Sie impostos sobre le propietat 1 la inentaulat negociacione amb el propia.
la
matelxa
manera
que
Itälia
De
4.contacté d'un ter; dels ingressos per
sit d'arribar a una intelligencia resde solidäria amb Fraga en l'ocupada
lea gratis empresses domiciliades a Alepecte ' de les reparacions.-Havas.
rhenana, Françça es solidaritzare amb
propietats de súbdito alemanya
AVUI SE CELEBRARA CON- Itälia en el principi de que es impos- Manya.
SELL DE MINISTRES ASOLES silfo parlar de la reducció del deute
El peetit socialista es mostra conPER EXAMINAR LA SITUACIO
alemany sense una reducció equivalent
rençut que l'eplicaci6 d'aquestes mesuRESPOSTES
CREADA PER LES
dels deutes que els a'iats continentals
res fiscals permetria al Govern d'obFRANCESA I BELGA
tenen conectes amb Anglaterra.
tenir un ingrés anual de 25 mil miincontrovertibles
daDavant
aquestes
Londres, 7.-Aquesta nit han amilisos lo mares en-llaves.
des,
Anglaterra
voldria.
per
la
seva
a
aquesta
capital
els
ministres
que
bat
L'ANIBAIXADOR DE FRANCA
part, imposar una saludó que li peres trobaven absents amb motiu de l'esVISITA AL SANT PARE
metes d'emportar-se la gart del 11e6."
tiueig.
París, 7.-Telegrafien de Roma ale
Deme. tindrà lloc el Consell de mi- -Radio.
!seriales d'aquesta espital que el Sant
catres, reunt per Mr. Baldwin, 'arree
M. POINCARE 1 LORD CURZON Pare ha rebut a l'ambaixador de Franl'objecte de tractar sobre la qüestió
S'ENTREVISTARAN?
ca al N'atice.
de les reparacions i sobre la situació
Ele cerdee del Vatiela eoncedeixen
París, 7. - El "Newae'ork Herald"
creada per les respostes francesa i
gran importiMcii a aquesta entrevista.
escriu qüe els senyors Poincaré i Cur'belga a la nota anglesa.-Radio.
-Raras.
zon tindran, dintre de poc, una entrePROXINIA ENTREVISTA FRAN- vista a París en la qual es faran tots
ELS SOCIALISTES PUBL1CO-BELGA
una
fi:-mula
CIS esforços per trobar
QUEN LA SEV ALLUR REPRo
París, 7.-4"Le Mario" anuncia que
per la qual l'import total deis deutes VACIO DE L'ATEMPTAT DEL
el Govern franca i el belga es reuniDIA 4
d'Alemanya . pugui ¡asen recluida en
r:ti, a tot trizar, el dio 10 de ractual,
proporció de certes concessions que la
Dusseldorf, 7.-E1 director del
per acabar certa acorde a l'objeete d'aGran Bretanya este disposada a fer a
partit socialista ha publicat una dedoptar mesures encaminades a frr mía
França en la qüesti6.cleis deutes interclareció en la qual es reprova l'aeficae i productiva per teta dos paises
aliats.
temptat comes el dia 4 de l'actual
llur acci6 a la Ruhr.-Havas.
No; obstant, els diaris anglesos no
ó, i fa
contra lee tropes d'ocupaci
contenen cap informació que confirmi
present als ferits al seu sentiment
SEIXANTA FABRIQUES CON- la del diaria nosd-americe.-Radio.
pel tel -Hayas.
FECCIONEN NIT I DIA BITDETENCIO OCUPACIO D'UEL DESNIEMBRAMENT
LLETS DE BASO
NA NOVA LIN1A
DE L'IMPERI ALEMANY
LES ELECCIONTS
MR. COOLIDGE "EL SIBerlín, 7.-En l'actualitat treballen
Dusseldorf, 7.-Ha estat detingut
Londres, 7-El redactor poPORTUÜLTESES
LENCIO S" SEGUEIX seixants importants fabriques dia nit litie
a Bochum un individu alemany anodel "Sunday Express" esM ELS NACIONALIS- FENT HÓNOR AL SEU en la confecci6 de ballets de Tetina
incisaS Fu-las, el qual havia inspiafalgrat ese, es nota una escassesa crin:
rat sospita al servei de vigilància.
TES NI ELS MONAREs clar que el desmembraMOTIU
de numerari que m'evoca gran quantimentade l'Imperi alemany es una Al podar seu ii trobaren una granaQUICS VAN VOTAREN
•
tat de conflietes.-Havas.
Nova York, 7.-La política del note
da carregada.
cosa ernminent teninit en compL'ELECCIO DE PRESI- Presidene Coolidge seré probablement
EL DEUTE FLOTANT ALELes autoritats franco-belgues han
te las manifestacions a favor de
la següent:
MANY
procedit,
sense que produis incidents,
DENT
la independencia organitzades a
S'oposarà a tota forma d'adhesió
Berlín, 7.-E1 deute flotant d'AleLisboa, 7.-Elecció presiden
Rhenänia, ea feblesa del Govern a l'ocupació de la lada de Liblar.a la Societat de
dels
Estats
Units
manya s'eleva avui a 53 trillons.-RaHayas.
tercera votació, que-851.La
central. la caiguda del mere, o
les Nacions ; eserä partidari de l'ad--dio.
fou la que done majoria al seles dificultes alimentícies, no
Nord America a un Tribuhesie
de
INTIMACIO DE LES POTENnsor Teixeira Gómez, terminà
DISTURBIS A SAXONIA
nal
Internacional
de
justicia,
especiC/ES EUROPEES AL GOVERN
a les 19'30. L'escrutini donà 5
Berlín, 7. - Noticies de Sa.,
ficant que e1 adhesió no significa adX1NES
sets a favor de En Bernardf
xtinia diuen que a aquella rehesite a la Societat de les Nacions; inMachado i 68 paperetes en
7.-Segons
els perlaParís,
continuen
els
disturbis,
els
gia
sistirà en el pagament dels deutes
LINDEli S'Ill CASÁT
blanca
capital, els red'aquesta
dice
momenta
adquireixen
per
guate
teraliats ; no es barrejare en les conNi els nacionalistes ni els
presentante de les poteneies euJa estä: Max Linder s'ha caimportäucia.
inenärquics van prendre part a trovèrsies derivades de l'ocupació de mejor
ant. L'acte, que tantees vegades ropees a Puyen trametran una
ocorregut
maDrsede
han
A
represa
de
les
la
afavorirà
la
Ruhr;
Ja votada general, retirant-se
al Govern xinès damanifestacions de earacter greu. li proporciona terna per a es- intimació
relacione diplomàtiques dels Estats
abans -de començar.
uant la /inmediata creada d'un
cenes exeUltrigues i diverlide.s,
malMete
pm:aleles
han
estat,
Units
amb
Mexic;
es
pronunciara
a
Els catòlics votaren pel mide ferrotarrils en
tractats pels manifestants. . Ni aquesta vegada l'ha realitzat de Cos de pedida
favor de la no participació de l'aseennistre de Finances, que com se
la que figurin també elements
deba amb la major seriositat
han nombrosos ferits.-Radio.
blea legislativa en les obres públiSal) dimitirà demà el seu caree
del món. Aquese matrimoni ha europeus.-avas.
ques, especialment en els ferrocarrils
lec.
VAGA GENERAL DE • ME-estat repites d'una tendra bisL'acte feu presenciat per al- j l'agricultura; serà partidari de l'aTAL.LURGICS
HELLFER1CH VISITA
tbria d'amor. Tanmateix la viplicacie estricta de la Hei de probibigens representants del Cos diKAISER
Berlín, 7. - COITI ja s'espeda de vegades «Mis les concepplemätic i per mollee senyores. de de les begudes alcohòliques, pero,
ray a avui s'ha declarat la vaParís, 7.-A "Le esquilar' li telegracions cinematogräfiques.
en cauvi, estere disposat a concedir
ga general de metallúrgics.
Sembla que tia eosa s'havia fien de Berlin que el "Montag am
als vaixells estrangers permis per con,
En fl conferencia celebrada portat amb gran reserva; per
duir licors per g les. necessitats de
Morgen" anuncia que el senyor BellfeRENUNCIA D'UN DIPUTAT
entre els representants dels pa-t això davant de Patri d e. l'esrich Ita visitat lea-kaiser a Doorn.a lerdo -Radio.
Lisboa, 7. -E1 diputat indo,
glésia cis Saint-Honoré-d'Ey- Hayas.
pendent Joaquim Ribeiro ha MISTER COOLIDGIE NO FARA trons i dels obrers ato ha pogut arribar-se a un acord. sollament aturaren alpresenta la renúncia de_ la seva
CAP DISOLERACIO FINS DESRadio.
guns passants eneuriosits pels
L'AMBAIXADOR IANQUI A
acta.
FUNERALS
DE
PRES
DELE;
esplendids suissos que, emploLONDRES VOL DIMITIR
Fundamenta la seva deterUN BAND DEL GENERAL DEmallats i Ilampants, feien ressoMISTER HARDING
minació per haver-li desplagsut
"Morning Post" li
GOUTTE
Londret,
nar
les
pedres
amb
el xoc de telegrafien de Wiehington que, segarle
Ja forma amb que funcione. el
Washington, 7.-En la sera
Dusseldorf, 7. - La Direc- les
De
alabardes.
sobte
un
torParlament la setmana passada, primera entrevista amb els pe- ció de la Yay don ia ordre per
uotfcles, sembla que l'embalsados tantense realitzar cap labor útil
rierlistes lnou prestrent dels Es- tal que el cock fos picat abans pede gris-blau aparegué per qui a Londres, senyor Harvey, este
l'avinguda
Victor-Hugo,
atoo,
per al país.-Havas.
diaposat a presentqr la saca dinsissió
tats Units es negà a fer cap de- de procedir a emmagatzernars
claració política fins a després tlo a mbrobjecte que no pug,u1 rant-se davant de resglésia. dintre poc temps.-Havss,
La
núvia,
tota
'vestida
de
blanca
LGOVEFfei cREC CLAUSURA
deis funerals de Mr. Harding. Es
utilitzar-se per als alls forns.
balita del cotice i entra a l'esfOTS LES AGENCIES DE
mostrà molt amable anal) els peEn vista d'això el general
UNA PEREGRINACIO A ROMA
flANCS DE PETITA tra p cmriodistes, als quals s'oferí i la Degoutte ha publicat un band glesia de bracet • del ,seu ande,
I A LOURDES
mentre
que
d'un
altre
automòNel A
cooperada dels quals demana.
prohibint en absdlut semblant bil baixa Max Linder,
Funehal, 7.-Aquesta tarda ha sorenlutoli
diA
les
preguntes
que
se
ha
dausuret
coç
Atenea 7.-E1 Govern
alterada de la qualitat del
tit la pelegrinació que marxa st Fkrigiren es limite a contestar que i fixant les sancions i les pe- dat en la levita.
ates les Agencies de Banca de petita
ma
i a Lourdes, presidida pel bisbe
Seguit do als invitats entra a de Punche].
hap ortanela Que es dedicaren a l'esles loses coneinuarien tal com
nalitats corresponents contra
resglesia, tot reossegantese
peculad/S a termini cobre les divises
estaven, f afegf: "pr ara".
els contraventors.-Havas.
Aquest es dctindre uns quants dies
Ileugerament el llavi inferior. En la impossibilitat d'obteinir
Ultang etes, exigint-los un dipJsit prea Espanya, ein actuaré com a padrl en
A
la
capena'aateral,
sbbria-D'ITALIA
A
RESPOSTA
LA
una declarad() del nou presis'eatiu de nfig minó de draemes.
ésser administrat el sagrament de la
ment decorada, se ceebra la ce- Confirmaeln al prineep Rudolph, fill
dent, els periodistes han revisat
ANGLATERRA
Com a consedienelt d'aquesta mema
rimònia
de
ritual.
La
senyoreta
discursos,
dele
gneis
Zita. -Havas.
els seus
le el canse ha baixat immediatament
Roma, 7. - La resposta d'Itàlia a la
Joana Helena 'Margarida Peters, de l'ex-emperadriu
n'han tret la següen frase:
en 50 punts.-flavas.
-recent nota Mutada pel Govern br i
pronuncia el "sí" sacramental.
"Creo que cal exigir reparasobre les reparacions insisteix so--tànic
BATALLA CAMPAL A LA ILLA
monts completes a Alemanya".- bre la, connexió existent entre les re- Llufs Max Linder en pronuncia
EL LLIURANIENT DE CREDENDE MINDANAO ENTRE MOROS
un altre de tan sacramental cono
Radio.
TAGALS 1 LA -POLIO1A
paracions i els deutes interalits, afirC n ALS DEL NUNCI DE S. S.
ex-senyoreta Peters, i
50 MORTS I MOLTS FERITS
mant que la dita connexió és la base el de la
Lisboa, 7-E1 president de la Repronuncia les pael
sacerdot
Manila, 7. - En una batalla carnEL SENYOR ZAIMIS VOL FOR- per a una reglamentació duradora.
lean, senyor Almeida, rebria proraules de ritual.
Admet que el Govern angles noeneni
pal prop del llac Lanao a la lea de
ba blement, dimecres viviera, el Nunque no
Una
Ilum
daurada
MAR U NFORT GRUP POLITIO
una comissi6 teenica, peal, es reserva
1 forme
ei de Sa Santetat, Nicotra, al qual
desdenyaria un metteur en sde- Mindanao, entre manos tagas cinquanPER PRESENTARSE A LES
l'establiment ¿'alguno detalle sobre la
de la polida, resultaren morte
!limare les seves cartee credencials.
a la capolla; els
ne
devalla
PRONOSELECOIONS.:: ELS
seva composicia i atribucions.
ta moros i ferits molts d'altres.
Raras.
La resposta reprova la resis- anells d'en dringuen suaument;
TICS
Tambe rescataren ferits tres policies.
aleshores la vele majestuosa i
tencia
passiva
oposada
per
Alemanya
i
Manquen detalls.---Havas.
E HRARDT A ESTOCOLM
acople d'un ehor Invisible canAtenes, 7.-El seryor Zaitnis . ha
la u'terior ocupació de la Ruhr: pene
pla la nau.
"Petit Journal" celebrar consultes aMb diferente perParia ,
EL CORONEL GARIBALDI EN
li e ntuniquen de Berlin que hi sonalitats politiquee amb l'objecte de aprova, no obstant, la ocupac166 graSurten. El mig dia inunde, de
dual un co paeribada una intelligencia
COMPLET DESACORD AMB
Huno la plaga Viotor-Hugo. La
alle l a enervas que l'ex-capill veure si es possible formar una forte parcial-Hayas.
ELS FEIXISTES
•
ettreedt ee Estee i Im -Hayas. agrupació o partit politie, que es preporta feixuga s'obra; eta-última
Lié, 7.-E1 coronel Garibala
LA CAIGUDA DEL, MARC
i polenta acorde de la marxa
sentaría a les elecciotie sota la seva
di ha declarat que estä en coreiBerlín, 7. --- La derogacie de les dis- nupcial embolcallen els esposos,
oF ENActoros AL MARROC
piel desacord amb els feixistes.
posicions dictados pel Govern de l'Im- que sota el porxo, san vietinaes
De moment s'exclou la hipetesi que
FRANGES
Nosaltres tenim - ha dit
pugi immediatament al poder el se- peri restringint el tràfec en les "diva dels objectius fotogràfics. El
l'obligada dé rendir trIbut als
Cas ablanca, 7. - Un deatecament
ses estrangeres ha coca-tribute a acelerar torpede seas endú. Darrera el
ayer Zaimis.
vidre mig. alçat es veu el popu- nostree cornpanys que van cauteeleis s'ha apoderat de la a eldeld de
la caiguda del marc.-Havas.
Es fan molts pronòstics, pera res
re amb les armes g la mà, pelar somriure.
Roma, 7. - El "Giernale d'Itelia"
Iiflat 1 do la vall do BeniZlellik.
de cert i positiu es vesllurna encara,
ra no ens unirem a qualsevol
t fl batata ha oeupat per asma uni
Quina Ilhatima que no hi
excepto la quasi seguretat que les elec- precisa alai els termes de ftte que es
manifestada que reporti una
rMieRi 'tetada a doa mil metrea
gi hagut un operador amb la
cions les farà el Govern actual.-41a- diu "el duel franco-anglits":
adhesió al feixiarne.-Aadie.
"1.-Alemanya ne vol pagar i no po- maquina.
val.

Mil

'

'

El cerreepeinsal del "Jietirnal
des Debata" a Constantinoble,
u
,
ha comunica', alguns detalle cotare la recepció feta pele turca
a la pau. Fa notar cono clesepree
de dotze anys de -guerra seguida, ale turca no han sabut
rar-se amb plenitud a la joia
que inspira un .esdeveniment
"tan important cal rezeirrer els
diaris per trobar-bi l'expresa
sil d i ftqu-esta alegria legítima.
Teta la ¡n'emes ¿'Estambul ret
homenatge a Ismet Paixä, artesà de la doble victòria, militar
I diplomätica, que les tures han
obtingut "salare Europa". Els
tures actualment ce senten installaba mes Balidament que mai;
heu's act el punt sobre el qual
insisteixen mes els diaris. La
Turquia esdevé una polemioa
balalaica, i dad f avant tindré
que dir 'en totes les qüestIons
que interessin a la península.
El "Terdjuman" ha resum it
així els avantatges obtinguts a

tants- d'aquetta regia- Trer. tai
cono, ultra ejs avantatges que la
pau ~segura a Ilion patria, tandran encara la benevuranaa .de
veure's alabearais, elia • Ilurs 58tatses, de la preeencia dele ' eatrangere." Amb tea, al metete
diari convida -el Doble a atestenir-see al moment que lea for
Ces abandonaran el país, "de
tota actitud que pugui moles
ter -les."
L'"Ileri”, sanee tenir - -e!
campte les divieions afiNdeS
constdera la batalla diplornatlea
Illurada per 'rurquia carie a sitostinguda contra una Europa «talegada i unànimement. hostil:

"Si-dfu "Tleal"-deSprée
rarmtetici de , Mondros, Europa
entera no s'hagiieés unit contra
Turguia, si haguéssim hag,u'
da "sofrir" l'ajut d'una o dues
potencies, la nostra Sort hauria
estat menys folie. En veritat
hauria estat per Turquia una
gran' desgracia d'haver creetreaLusana:
nyer les mans deis nostres ene"1. Els nostres armaments miss d'abans, els guata nomes
de terna i de mar no són limitats
se'ns haurien acostat per intede cap manera: depenen únicarés i antb una falta carota extment de les.capacitats del nos- raje-tal, damunt la cara."
tre pressupost; 2. Les capitulaAlguns escriptors raonables.
cions, que aseguraren als es- com Nedjmeddin Sadik i Djahid
trangers residents a Turquia bey, tenen e/ coratge de barr4.
avantatges económica formida- jar a les exaltacions de la vjebles són suprimides; 3. Los cotäria una freda descripcia de la
munitats no constituiran mes
realitat:
"Avui mis qu,e mai
Estat
a
dins
entre nesaltres un
el
l'Estat, ni, ao que es pitjor, un din el primer a 1-Ageham"
la
Estat enemic i acarnissat per poble tare patirä els mals de
guerra. El país as pobre i ara inoure'ns. Des d'ara han percomere
dut llurs forces i estan redui- ruinat ; l'agricultura, el pareni la indústria es troben
des ala impotencia; 4. Els terbraeos. ene
ritoris separats de Turquia sua zats; ens manquen
manca diner. Cal pera no desportaran llur Part dels nostres
estordeutea, i la nostra cbarega se'n animar-nos. Cal asser
trobaré alieujada proporcional- eats."
La premsa grega de Constanment."
L'"Ikdam", a propesit de l'e- tinoble pel seu comete, demos- .
vacuació da Constantinoble es- tra la sera g atisfaccia pe r . tal
toril creu que aquesta pau evita
erivi:
tota possibilitat de nous xocs
"La perspectiva de revacuaa
hostils entro Grecia i Turquia.
ció dobla l'alegria dels leabi-

WASHINGTON ES PREPARA PER REBRE EL
CADÁVER D'HARDING
Washington, 6.-A l'arribada del
cadàver del president Harding a
Washington, 10,00o nois de les escoles cobrlran cierne de dors el llarg
trajecte des de l'estada a la Casa
Blanca i també en tiraran durant el
trajecte de la Casa Blanca al Capa
tole on el caderer quedarä exposat durant vuit hores.
Les exeduies revestiran gran senzillesa, de conformitat amb les disposicions presea pel president Coolidge.
El trasllat del cede-ver al Capitoli s'efectuarà dimecres, a les deu
del metí. Li donaran guardia destacantents de soldats i de marina.
Solament quatre corones e,s coleocaran junt al feretre; la de la vidua,
la del president Cooliclge i les del
Congrés i Tribunal Suprem. Les
deis paisos estrangers i dele !neme
bree del Gabinet seran col.locadee
als murs de la capella ardent.
La vídua del president ha decidit que
el sepeli a Marisa reeestelxi gran modestia. Ternee ha demanat que el 21,guiri que acomptnyare el eadever des
'te Washington a Marion estigul format
exaetament de les mateixes pereonalitate que sortiren de la Casa Blanes el
dia 20 de juny cap a Alaska. Les altres persones anime a Modem en trens
especials.-Radio.
LA \COPA DERBY D'ESPORT
AERI -:- 192'4 MULLES PER
HORA
Londres, 7. aLa copa Derby

d'esport aeri . ha estat guanyada
per l'aviador Cartern, el qual ha
reeorregut el trajecte de 200
mines amb una velocitat de
192'4 selles per hora.-Havas.

SULLIVAN, NEDANT, TRAVES SALA MANEGA EN 27 '<ORES
45 MINUTS
Calats, 7.-E1 nedador nordamericà Sentían, quinsortf diumenge de Douvre, arribà ahir,
a prtmeres hores de la nit, a
aquesta població, havent fet la
travessia de' la Mänega en 27
hores Ab minuts.-Havas.
DE PORTUGAL
RETORN DEL SENYOR

MEIDA MODIFICIA010
NISTERIAL

AL-.
MI-

Lisboa, 7.-El president de la República tornare divendres a aquesta
capital.
Després del seu retorn, examinarà
la situació amb el Presiden: electe,
seralor Tebceira Comes, considerantse segura. una modificació ministerial
que afectari diverses carteres.-Ha-vas.

EL SEPARATISME
!MENA
E L S SEPARATISTES,

PRECONITZEN L'AMISTAT AMB LES NACIONS OCUPANTS
París, 7. - Telegrafien de
Magúncia a "Le Journal" que
ha aparegut el primer número
de l'òrgan del partit indepen-'
dentista rhenä. amb la següent
procliama: "Separem-nos de
Berlfre
En el seu programa estipula
la constitució de 'la República
rhenana i preconitza la necessitat d'entrar immediatament
en negociations amb lag potenetee d'octipacia.--tHavas.

VIOLENT MANIFESTA010 A
DUBLIN CONTRA ELS DELEGATS AL CONGRES DE LES
TRADE-UNIONS
Dublín, 7.-S'ha cetlebrat a Du
blín una violent manft'efació
intentant la multitud d'opoeara
so a l'entrada dels delegats que
havien vingut per assístir al
Congres dels trade-unions, que
se calebra'a alansion House, el
qual local intentä invadir demanant amb gran cridòria la
elibertat dels presoners. Els delegats fosen atropellats 1 les
forces de la policia no van poder dominar la bituació. Radio.

ELS INCENDIS A CAUSA DE
LA SEGA I LA CALOR
París. 7. - Telegramas re 4
laut de alontencon, Dragrignan
Perpinyh assenyalen nombro;
sets incendis de boscos a colisaqüeneia de la seca i la calor.
Els danys són de gran ima
portäncia. Les tropes, eficeea
ment auxiliades pele habitante
de les esmentades regions, hart
combatut amb gran activitat
els progressos del for, que ha
estat -ja localitzat en divereas

indrets.-Havas

EL NOU MINISTRE DE' LA DEFENSA NAO!~ LBELGA
Brussel.les, 7.-E1 nou ministre
de la Defensa nacional, senyor Forthomrne, el qual ahir va jurar el
arree en mans del reí, té només
quaranta cinc anys.
Ha estat cerned de Bélgica a l'Amèrica central i a l'Africa del Sud,
ministre a Praga i directosa d 'Assumptes politice del ministeri
fers estrangers. Estä especialitzat en

qüestions económiques i colonials.
-Radio.

-

BELGIOA OONDEOORA

MUY-.

SOLAR

Brusselles, 7. -a- El Govern
betlga ha concedit la cresa da
guarra al president 11,u1sa01ini.
-Haya*.

LA DELEGACIO TURCA A un,
SANA, S'ENTORNA'
Lausana, 7.-Anit passada sortt
cap a Constantinoble la delegacie
turca que prengué part en la con. ferencia.-Havas.
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I/Uneeres

LA PIII3L(CITAT

AUDAÇ ROBATORI
A TRENTA PASSES DEL GOVERN aCPTIL, AL MIG
DEL DIA, ES ASSALTADA UNA FONDA PLENA
DE CONCURRENTS
ELS ASS..4LTANTS ROBEN 15,000 PESSETES

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Ola 7 d'eagost de 1923
1. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
SET DEL MATE — (Obaervacions d'Europa, Nord d'A./rica, i P.M1clatie, rebudea per telegrafia sanee 1514):
Règim anticieberde a Espanya 1 Franca, amb un estat

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
VUIT DEL äl.9.TI.
(Oleservaciona do la . Xaraea mateorptbgica catalana, eomunieadeioper Celé/oc):
Hl ha alguna nevols a la regle costera i l'ere a Pinte.

de bon temps general.
Les baixes pressions eón al NW. de les Illes Britäni(sues, produint algunas pluges a 1s mar del Nord.

Caudal del Segre a Cansaras': 37'30 m.3 per segara
Ideas del Noguera a Tremp, 19 m.S epr segon.

eloe

La gosadia de la banda d'atraead-ors que d'un temps enea I
cometent les seves malifetes
que -tant han-fet paniar, sembla
que ha realitzat un cop de tanta
audagia, que talnient "sembla
que s'hagi volgut burilar , de lote
els estimule oferts per ilur
captura i de totes les parsecucionse de la policia.
La noticia de l'atracament,
en . ésser sabuda a la chilate
causa gran sensació per les eireumetäncies en quä es realitza.

NO VOLIEN SOROLL
Ultra la premeditació que ratracament d'ahir demostra, cal esmentar el fet.que els atracadora exigiren,
sobretot, el més absolut eilend, podent dir-se que en els cinc minuts
que durà reseorcollament no se senil piular ningú.
Per . contra, do; dele comensals
volgueren resistir-se a ésser robats
i els desagradables visitante optaren per continuar la "ronda'" sense
forcejar ni fer el mis petit soroll.
ELS ATRACATS
En el moment de l'assalt, hosn.
• COM SLCCEI EL FET
Davant de -Festaciä de M. S. calcula que In havia unes 30 persones al menjador; cal comptar-hi en
A., • o 'sigui a uns 20 metres
l'edifiei d.el Govern civil, davant bon nombre les criatures i les do' ba continuantent nes. No cal pas dir que els desmate
del , qualC-Iai
Una nómbrese guàrdia de pell- i basquee foren nombrcses.
eja, inspectora, etc., hi ha a
DIU UN ESPECTADOR
"ronda del Ferrocarril". "fé
Segons el que ene digué un dels
dues-partes: una que dóna al que es trobava al rnenjador i pogué
mateix passeig de la Duana, i presenciar el "cop", si bé tingué la
una altra; al carrer antie,
sort que no Ii fos encarada cap pisSant Joan. Al costat hi. he el tola ni hagués, per tant, de desemCate Colonial.
butxacar cap diner, ratracament fou
L'esznentada fonda sol ésser realitzat d'una manera tan rápida
el punt de reunió dels tractants gue no era possible la defensa.
_ de hastiar, el mercal, del qual
"Tan prompte veiérem cinc inze celebra teta Sis ruisdies al dividus pistola en mà --que apuntapasseig de la Duana.
ven a duce saetee del costat, que
A dos quarts de dues i quan cona visions aparegueren altres submis gran era l'animació en el jectis a cada porta. Era, per canse- menjador • de la fonda, uns eine güent, impossible intentar la fugida,
individus d'a,Specte jove que i l'estupor ens deixà glaçats a tots.
raomentes abans s'havien asee- Li asseguro que mentre he vist
gut en cine tatas, s'aixecaren aquells homes davant meu ni m'he
precipitadament empunynnt ca- donat compte del que succeia. Pel
dascun dues pistolas, rnentre altra part, cal convenir que a les doque per les portes -de l'establi- nes i a les criaturas no les han moment uns altres subjeztee feien ' molestades gens.
Mnian semblat tots ells molt jola mateixa maniobra per tal
d'impedir que uingü pogues ves; un, sobretot, o . aparentava tesortir. Un deis cine individus, nir mis de quinze anys. Anaven-vesa grane orne 1 en espanyol, di- tits de blau i alguns, per Ilur acgué: "Qui s'estime el cap que cent, semblaven valencians. No puc
no es mogui", i acte seguit dir-li res més."
obligaren als concurrente a ! •
EL GOVERNADOR

lliurar-los tot el que duien.
Foren abjecte de la preteren- •
cia dele atracadora uns remetiere que seien plegats en una
tanta L.que durant l'àpat havien parlat llargament d'afers
i de cábala, a un dels quals
robaren 4.500 pessetes i 3.000
a un altre.
En canvi, un dels seus -gempanys que per comoditat s'havi a . tret l'americana, on sernbla
que hi duia una quantitat baetant crescuda, solament llagué
de donar unes guantes monedes.
Un altre detall que palesa la
tranquillitat amb que operaren
els atracadora, és que, sorprès
per l'avalot 'que s'havia proes
duit als primers momentk i l'a. tromo de la fonda, que per rt7
bar-43 be de salut esteva a les
habitacions del primer pie;
treié el cap per una escaleta •
que -.conduela a menjador- i
adonant-se d'aixe un deis assaltadors. apunta la pistola,
obligant-lo a baixar i reunir-se
amb- tete els coecurrente.
Sigui perque l'operació fes
maese temps que durava o por què els de la porta haguessin
obseriat alguna cosa sospito.sa, els atracadora, en un moment donat, abandonaren el local sanee acabar d'eseoreollar •
els presente. Sembla que algun
d'ells e'aconeiada. dient-los:
"Bon profit:.
Tots emprengueren la
fugida pai carrer aritic de Sant
Joan, Rech i altres carrerons
de per aquells indrets.
Aixi que havien travessat , la
porta,. els atracats començaren
de cridar; una parcha de policia, una altra de guardia civil
volgué- perseguir 'els malfactors, perO completament desorientats no trabaren ni rastro. Altrament, aquetis havien,
emprès la retirada amb
va - tranquillitat i sean donar
motius d'alarma ale transeünts
que no -sebten res del que havia eucceit.
QUANTS EREN -ELS ATRACA•
DORS
Fixament . born no pot
qüants. eren, perque ele matei>tos espectadora estan ,en contradiceió. Alguns d'ells, per
exernple, parlava cle 20 subjectes; aquast nombre eembla molt
exagerat i probablement, que de
Cabundancia d'armes que galejaren els atrecadoes féu que
alguna une ho veiessin tot doble.
-Sambia, pub, que en conjunt
aren vuit o nou ihtlividus.
LA QUANTITAT 11.013ADA
Na pot tampoc fixar-se la suma total del que s'emportaren
els liadregots. Per lee de/Dinejes que han- estat fetes als Comissariats de policia, s'hauria
de calcular en tot, Gris i5 mil
pessetes.
Aquesta quantitat no-, representa
cap exageració si es té en cumple
que diàriament, al Pie de la Duana,
es fán, entre ramaders, transaccicms
pessetes.
per varar de multes
ES din que cci dels que s'escapà

robateei portava Inés- de 49,0e0
•
pessetés.
del

El senyor Portals, en rebre anit ele

periodistes, digas que harten quede
suspesos de sou i canee el comissari
del dis.triete i els agents de la zona,
encarregats dels eseorcollaraents, per
negligencia en llar; seri.eis.
31 ntfestb barer donat cada dia ordres rigoroses perque continuessin prac
ticant-se els escorcolls, per() que indubtablement hi Lacia dessfdia en el compliment d'aquest servei, pel qual motiu
reiterara les ordres més secares als
seus empleats.
Naturalment—lfegf—no es pot arranjar en un dia la situacid en que darrerament es trobava la ciutat de Bel-celo/24 pera els asseguro que es retorearan tots els mitjans' per tal d'acabar amb aquesta plaga d'atraeldors.

DE L'ATRACAMENT DE DISSABTE :-: SEA TROBAT L'AUTOMOBIL
Al carrer de Valeneis, darant de la
cesa nemero 225 va Secar trobat ahir
el rehiele propietat del senyor Serra,
que s'haTlen endut els atracadors del
caiser de l'esmentat fabricant dissabte passat a S isst Andreu.
-L'amo d'una comerla que es troba
eu aquell (arree Loa el que dona ares
a la policía. en observar que l'eutome-

•
bit esteva abandonas.
Contenta encane la documentació que

portava arab ocasit de l'atracament 1
fina el sac que ha w ia contingut els dinero.
Seuilda que el dia abans In presencia del dit autornóbil baria estat observada a Sabadell, pel qanl motiu la po'lela venia seguint una pista.
Segurament que en assabentar-se'y
els atracadora optaren per abmdonar
definitivament una prora tau comprometedora.
HAN ESTAT DETINGUTS ELS
ATRACADORS DE MANRESA?
Durant la nit 1 matinadi del diliuns,

en vittut de conflieueies rebudes, la
policía, en combinaci6 amb la guardia
civil, va detonir ‚-inc individua dels

guata se sospita que es dediquen a res-

peal ilitat dele atracaments a mit armada.
La policia Cd indicis que Ii fan
creare que els detinguts seis ele que
can comatre els atracaments de Malo
resa. el del Garatge Ford i el de Smt
Andreu. Les detencions foren fetes en
unos barraques del carrer d'Entene,a.
Caritas a cercar alguna empleats de
la Banca Padrd, Mauresa, per veure oi reconeisien els esmentats, cambia
que la prova dona resultats afirmatius.
Ami) tot, als centres oficials es guarda molta reserv . l a propaslt d'aquestes
detencions, negant - se en absolutat a
facilitar el nom <lela agafats.

des fludis del Poble
ORGANITZATS PER LA JOVENTUT NACIONALISTA DE L'ATENEU DEMOCRATIC REGIO-

NALISTA DEL POBLE NOI»

Podes de tot Catalunya: Seguint el
patriótie costum enguary també us
cridern parqué tots els que estimen la
nostia Parla catalana vingueu a aquest
torneig a izar-la; Catalunya vos ito

S. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (Sondo/ges de Pazied..felu ?liara o tes ase del otadibt
Velocitat :
Velocitat en. metres per segon:

Altitud, metres:

OBSERVATORI &ETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BAlkELONA
Horca crobeervació : 7. 13 i 15 horca
Barbrnetre a zero 1 al nivel' de la mar: 7618, 162'1, 761'6. — Termemetre sec: 2516, 31, 277. — Termemetri
humit: 2 3 2, 24'2, 25. — Humitat (centessimes de saturad ó) : 72, 55, 79. — Direeelei del vent: WSW., S., calma. —
Velocitat del vent en met res Per segon: 1, 5, 0. — Estat del cal: amad itere, q uasi tapat. — Classe de nevols:
ettmuls; cúmuls, alts-cúmuls; ettmuls-nimbus, altscdmuls.
Temperaturee extremes a l'ombra
blexima: 323. — Minima: 24. — Minima arran de t erra : 222. — Oseillaeld termométrica: 83. — Temperatura mitja: 28 1. — Precipitecie ata,uosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 llores del dia de la data: 00
millmetres. — Recorregist del sant en igual temps: 43 quilemetres. — Observaeions psdieulare: boira.

Prentis ordinaris

Flor natura!. — Ofrena de la Cornis.
sió organitzadora. EI guanyddor d'aquest premi dit d'Amor i cortesta heriré de fer-ne ofrena a la regina per
designada, segons és tradicional costum.
Englantina d'o". — Atorgada per
l'Ateneu Democràtic Regionalista a la
millar poesia que canti la Pätria.
Viola d'en- i argent. — Concedida
per mossèn Pius Bosch, rector de la
Parròquia de Santa Maria del Teulat,
a la ositlor poesia ene!tidora de la Fe.
Prends extraordinaris

I. Premi de l'Ajuntament de Ta Ciutat. a una pcesia de tema !Hure.
II. Premi de l'alca'cle de Barcelona,
Eitern. senyor marqués d'Alega, .a une
gaeee i a. de tenil
III. Premi de 5o pessetes, concedit
per rillustre tinent cratIcaMe del districte primer, senyor Martí Matons, a una
poesia de terna lliure.
IV. Premi concedit per rillustre tinent d'akalde del distriete desi; senyor
Joaquim M. de Nadal, a una pamela de
tema
V. Premi de 5o pessetes, ofert pel
senyor Agustí Eseca, regidor de la
ciutat, a une poesia de tema !Hure.
'VI. Premi de 25 pessetes, donat pel
caporal del sernetent del districte primer, senyor Joan Villemar, a un tre-

ball en prosa o vers de tema Dure.
VII. Premi de 25 pessetes. concedit pet president honorad de l'Ateneu,
senyor Antoni Dances i Dalmau a
una poesia de terna nitre.
VIII. Prerni atorgat pel president
de l'Ateten, senyor Josep Canyisä, a
un treball en vers o prosa de tema llar-

re.

ix.premi de 25 pessetes, ofert pel
president de la Joventut Nacionalista
de l'Ateneu, senyor Munas i
Trilla, a un trehall en vers o prosa de
Causa Piura.

X. Premi de 5i) pessetes, donat pel
president ele la Comissió d'esee'es de
l'Ateneu, doctor Josep Torelló, a un
trebell en prosa o vers de tema Ilitire.
XL Premi de 5o pessetes, concedit
per nex-president dc t'Ateneu senyor
Jeroni Mersat, a un treball en prosa o
vers de tema l'Hure.
XII. Premi de 5o peseet gs, donat
pel senyor Joan Duran i Boix, a um
trehall en vers o prosa de tema lliure.
XIII. Premi de 5 0 pessetes, ofert
pe? senyor JoaquimBarga116, a un treball en prosa o vers sie tema /Hure.
XIV. Objecte d'art, premi ofert pel
vice-president de la Joventut Nacienalista de l'Atenete senyor Josep Aulet,
a un treball de prosa o vers de tema
nitre.

XV. Premi de 5 0 pessetes. ofert pel
grup L'Espiga, al mi lor trebal/ iestiu
en vers de tema 1-jure.
XVI. Preval de 25 pesseteS, ofert
pel senyor Joaquiin Ribera, a un tre-

prosa o vers de terna lliure.
XVII. Premi de 5 0 pessetes, concedit pel Centre Moral Instruetiu, al
millor' treball en prosa o vers que descriad el qué és la Parròquia.
XVIII. Pretel de 25 pessetes, aten
pel l'orncll de Joventut "Reseca de is Pätria". a una poesia de tema /liurei
XIX. Premi de 5o pessetes. donat
per l'Agrupació Excursionista Júpiter,
a un treball en prosa o vers de tema
ball en

Iliure

XX. Premi de 5p pessetes, ofert pel
Club Deportiu Júpiter, a la millor poeala que enalteixi resport.
XXI. Premi dc 25 pessetes, atorgat
per 'a jeventut Nacionalista Iceria a
la poesia que canti millor el sacrificl
per la Pálida.
; XXII. Premi de 5o pessetes, ofert
per la Comissió Delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catee 1 na, al treball que =Mor sintetitzi en
j diles o tres geartelles la tasca de la

pagarà amb escreix, agraida.
I ara tratneteuMos les vostres rimes
i les vostres proses bategants d'aquella ' Protectora.
XXIII. Premi de 25 pessetes, ofert
Asesor i Fe i Patriceisme que tots tant
pregonanmnt sentim envers la Patria pel Pomell de Joventnt "Junior", a
nostra, avui eselavitaada encara.
I una ,poesia de tema
•

250, 500, 1000, 2000,- 3000
W, • W, SW, WNW, IsTW
4,
6,
6
1, 6,

•

XXIV. Pretil ,. de 5o pessetes, ofert

d'aquella casa, con' ja s'ha deanostrat fa
poc per alga-Mes victóries que hi han
obtingut companys nostres nacionalis-

per la Condecid de !'escola. catalana del

Poble Nota a un trebai'd en vers o prosa
tema Ilittre, A aquest pretil sois
poden optar-hi alumnes de l'escota.
S'estan gestionant altres premio, els
qtt's publicarens prope.rament ere un
ceden surf ementdri.
Jurat qualficador. — Manuel Folch
i Torres, president; Manuel Marinello;
Octavi Saltor; Manuel Rocamora; Salvador Roca Roca, secretad.
Advertments.—Eltermini per a ladntissió de composicions finirì el dia 3
de setembre proper.
Quan es publiquí el veredicte s'anunciara el dia del repartiment deis
premis.
No es concediran acc8ssits.
La Comissió organitzadora fa ave'.
nert que es considerara que rem incia
al ;arded aquell autor que e/ día de la
festa no es presenti a recollir-lo. Altrament s'adverte t x que no entraran en
concurs tots aquests trebars l'autor dels
cruda es doni a conèixer d'una forma o
abra ahans de la publicació del veredicte.
Es indispensable que les composicions
siguin ineditee i escritas en catan_ Els
treba1ls premiats quedaran per tot un
any de propietat de la Comissió erganitzadora.
Totes les cornposicions hauran d'enviar-se a nom del secretad del Jurat,
al correr de Marian Aguiló, núm. sea,
botiga , sota pleC tancat i sense firma
de cap mena, aereepanyades Nun altre
pee tancef arnb la firma de- l'autor a
l'interior i el tito! i el lema del treball
a l'exterior.

tes.

de

Felicitem la Plantada i els de la Junta del Cerda Lloreras que tenen el gust
de celebrar de tant en tant vettades
d'un gust tan exquisit con/ la de dissabte passat.

Un

fou trobat more, al carnee d'Espron.
ceda (Sant Martí), Jeroni Palacios,
d'ofici paleta, el qual s'observä. que duia
un revólver "Bulldog" amb dues capsales i un penad.

Als primersamoments tot féu cree-

re en un nou crim de caräcter social;
la policia, havent indagat que els Cl-

que havien estat vistos amb .el
mort eren el porter de la fabrica d'aprestos "La Vernerla" i dos paletee que
detienen actuahnent a la mateixa fabrica, proceelí a llar detenció, sense
que els &agota, perb, poguessin acla.
rir les causes de la mort de llar comtienta

Mis tard es presentà, voluntariament, a la Inspecció general de policia
Eduard Alpella Callen, el qual es con-,
fessä autor de rhomicidi, produit a
causa d'una forta baralla que sostingue
amb el Palacios, per coses de la feina,

Cal advertir que l'Alpe% era encarregat dels obrers paletas que treballa ara a la dita talar:ea.
La mort fou produida per un dispar,
la bala del qual li penetra per la part
superior del cap, cense orifici de sortida, suposant-se que li quedaria incrustada en fa faringe.
Quedà -demostrat que l'agressió no tenia, dones, res que. veure amb la qües-

, .

La MUSICa
CONCERT 2vfERCE PLANTADA

del sedal.

A ARENYS DE MAR
Dissabte paseat. al Cercle Llore

ras, d'Arenys de Mar. reminent cantedia catalana Na Mercè Plantada
donä un coneert. cantant ;sea selecció
de les canecns de/ seu exquisit repertori, acompanyada al alano pa! mestre
Lozano.
El programa de les cançons que
cante no podia esser mis selecta, f Igurant-n'hi de Beethoven, Schubert,
Schuman, Weckerlin, Lozano, Perilhon,
Fauré, Dehuesy, Wolf, Grieg, Dargonirsky, Mussorsky, Çassadó, SanchoMacaco, Lambed, Lamotte de Grignon i Morera. En canta també atgunes
de populars catalanes.
Tot elogi que féssim de la Plantada
fora por donada la popularitat merescuda que la gentil i forte cantatriu ha
sapigut guanyar-se a t casa neutra i deis
èxits que ha assoiit a l'estranger, es-Pecialment a It'alia cantant el Lohengrin. Si, pelee, que eti platt de constatar
l'änirna que posa a les seres cançons 1
el dramatisme amb qué les interpreta
quien elles així ho exigeixen.
Es per abre, que tan aviat és la nena
que canta adsb un candor que us encisa,
e= es la tràgica que us parla amb un
regust fort i complex 1 pregon de hutramitas que us 000IO101.1 i us espanta.
Es per aquest sentit que les cançons
russes en Ilavis de la Plantada prenen
Retuesta color forte i aquel! baf de
tragbdia que arriba hi ha voltes a produirmios esgarrifances. I és pel mateix
senas que lee caneons catalanes, can' tadee per ella, slin redimidas d'atiplen
sentimentalisme fals que mis que un
sentimentalisme is una falsa sensibleria, com es canten tan sovint a casa
nostra. fent-nos veure aixf caen eón
germanes de les caneons mis Un-tes del
redes i de les , diverses nacionalitats.
La majoria de les cançons que canta
la Plateada a Arenys de Mar hareuè
de repetir-les a exigencia del píllale, 1
ens platt fer constar rixit que fingiré el
"Plany". apte cantà fora de programa
i que produí un entusiasme tal en el
públic que demostrà c'ararnent que el
1 sentiment de catalanitat no Es absent

home mort

A quarts de dues d'ahir a la tarda

Noves religioses
Quaranta hores. Esglesia parroquial de Sant Pere de les Paellas. Flores d'exposiete: de cliis quarts de ser
mit del vesdel matt a da;e quarts

pre.

'

— Cort de 31aria.—Avui es fa la

visita a Nostra Dona de la "roneepcie
a Sant Francesa o a Santa Clara o a
la seca església privilegiada.
— Ventee en sufragi de les ;inicies
del
fPnrgatori.—Tor n de la
j
da Cfoneeped6 a la capella del corrte de
l'Escorial, 155.
La missa d'avui. Sant Ciriae. Ornamente de color vermell,
Del

El die 9 del propvtnent estambre eomenearä al Seminari Conciliar una tanda
1 d'exercicis espirituals per a alet-auca, els quals dirigirà e/ reverend pare
Bartomeu .Arbona, de la Companyia de
Jesus.
— Ha eetat nomenat conciliad ti-

tular del Censen superior penitenciad

mossen Joaep Pedragosa i Mana,es,

beneficias de la parroquia de Sud Just
i Sant Pastor,
DE MISSIONS
Després- de vint-i-dos any s d'apo s
' no interromput en les difiells-tola
Missions de Fernando Palio, ha tornee
a la Península i fixat la seca residencia en l a. riostra ciutat, el reverend
P. Marc Muda. missioner, liii de
n

l'Immaculat Cor de Maria.
Per reposar de tan llargues fadigues i restaurar les perdudes forces,

P. Ajudases proposa dedicar-se a
la propaganda oral i escrita en favor
,- d'aquelles mustiares de I Afma cepaon de cuarenta anys enea treel

ballen ardorosament els fills de l'a-

pòstol catala i glOria d'aquesta terra,
el -venerable 1'. Claret.
Sabem que un dia d'aquests, remen-

tat missioner donarà a la publicitat
un prospecte anunciant la propera aparició d'una nava revista missional.

d'agost de 1923

UNA 1E Li CINSZO DE glie
ELS-BANYS DE MAR
fan vida de semi-colbnia to t,
Ahir al matt la Comissió de dia i 150 de les Escoles de leai
Cultura féu la visita oficial a la la Joana.
L'organització dels Banys
Institució de Banys de Mar per
Mar is ela següent:
als alumnas de les Escotes de
Els nois i noies dels diversee
Barcelona, que enguany, cona en
anys passets, ha organitzatl'es- indrets de la ciutat es trasIladee
als llocs d ir eonceritració que ja
mentada Comissió:
'Han assistit a aquest acte els hi ha aasenyalats, on troben els
regidora senyors Nadal, presi- professors, directora de grill),
dent de la Comissió de Cultu- que se'n fan carren fir*s a Phoie
ra; Martí. Esteve, Durán i Rey- del ' relevo, que tornen a aconn
nals, Palau i Baffle. Han rebut panyar-los fine al mateix Hoz,
els visitante el senyor Ainaud, on poden esperar-los els pares
director de l'Assessoria tecaiea dels note quan es tracta deis
de la dita Comissió, els funcio- mes peLits.
El nombre tptal de nois í
narle senyors Gelabert,
'Gassol i Trigo, director de les noies esta divida en seccione de
e seccione de nois que es banyen 75 cada una. Cada secció está
al -Club de Natació ele Barcelo- encarregada a un professor i
ta; 'Verses, director de l'Escola auxiliar. Per facilitar rnillor
del Mar i els representante de la ¡'cedro, cada secció t6 una harte
derola d'un color determinat,
.ktemsa.
els nois vagin sempre
Comeneä la visita al Club de perquè
sota la seva bandera, t
Natació de Barcelona, que ce- agrupats
una Iletra per facilitar el movidebe cada any la seva platja
aquesta institució tan popular, ment general. Sempre que han'
mereixent aixf l'agraïment dele de posar-se en moviment les di,
ciutadans de Barcelona, i des- verses seccione, ho fan per or,
prés es dirigiren a l'Escota del tire alfahätic, començant la A,
seguint la B, i alai successivae
Mar.
ment.
N'hi háprou amb veure l'esEnguany els note es trasliatat en que es traben els nois den a la platja en
autimmibus,
i noies que assisteixen als banys gräcies e la concessió de pas:
de Mar per- fer-se earrec de la satge gratuit que ha fet la Corn;
necessitat que té la ciutat
General d'Autómnibus,
Barcelona de captenir-se ur- panyia
a un -deis extreme de
gentrnent de l'enrobustiment atenent-se
la ooncessió que li fou feta pa,
dels nois febles d'organisme. Na l'Ajuntament que li imposavie
es, ünicament per als malalts aguaste condició. Es, pera,
que s'han de creer institucions, a part de * tot, digna d'elogi le
sinó també per defensor e/s
Companyia, pel zel que ha
bons de tots els perills que du- dita
i per les facilitets que ha
rant l'edat. de Ilur infancia posat
donat als nois dels Banys de
els amenacen, sobre tot en lea Mar.
nostres ciutats, on la majorta
cop arribats a la plats,
de les escotes i -dele pisos no es Un
vesteixen de bany i fan una
reuneixen, ni molt menys, el mí- estona exercicis de gimnàstica
nimum de condicione hip;ieni- respirateria sota la direcció del
ques que garaneixin el seu de- professor senyor Bricall, pres
gut desenrotllament.
nen després el hany de sol, es
Es pe'r aixb que la Comissió banyeQ, a mar, es dutxen, 1,
de cultura es capté d'anar acrei- vestits novament, prenen a la
xent cada any el nombre de nois platja mateix el desdejuni, ‚tut
que es beneficien d'aquesta Ine- tarnbe se'ls dóna, consistent
titució deis Banys de Mar, fine un sandwich i unes fruites.
que pugui arribar al seu
Es admirable i omple d'emoe
que es el de poder donar bany ció veure l'alegria amb que els
a tots els nois, especialment els nois acuden als banys.
dais estaments populars que ha
En haver finit la visita, l'Ese
sollicit in.
cola del ' Mar ha obsequiat els
Enguany el-nombre de nois i concurrente a l'acte amb el
noies ha crescut considerable- teja desdejuni que donen als
ment.
nois, acabant l'acte amb unes
Apart dels 500 que es ba- breus paraules del senyor Nae
dat, que ha remerciat els assisCalafell,
insnyen a Yilamar de
titució avui ja popular per tot tanta per la se-sm assistència i
Catalunya, a la pjatja del Club ha demanat ' la col-labore-ció de.
de NataGid de Barcelona s'hi ha- tothom en aquesta obra simpanyen diäriament 750 nois. i a la tice que realitza la
platja de l'Escola -del Mar 500 Cultura per a la formació eme,
nenes de diverses Escotes de la pleta dels ciutadatts de Barce,
ciutat, 250 nens i , nenes que, hi lona.

CRONICA SOCIAL
EL CONFLICTE DELS EM- dults que era d'un gran efecte
PLEATS DE BANCA 1 BOLISA destructor.
RECOMPENSA
Una nota de te Federació -de
El govern 'Sor ha gratificet anob 100
Bancs i Banquera manifesta que
s'han rebut cornunicacions deis pessetes l'agent de pedida que va deteempleats Banc Espanyol del nte el couegut pistoler de l'anfe Josep
Espuhes, aettsat desser un deis que
Rio .ele la Plata i de l'Ilrquijo
Catalä dirigidas al Sindicat len disparar contra l'agent de m'ida
Lliure d'Empleats de Banca i senyor Alegria al correr del Cornee, la
Borsa, concebuts .en termes qual cosa rie g a rodonament el detinsemblante a les anteriors pel gut.
personal d'altes entitats ban- LA INSPECCIO DE TRIBUNALS
caries, donant-se d ebaixa del
Seeas presa publicar la següent nota:
Sindical i pregant de fer-les seLa Junta de Gorern del Collegi
guir al seu destí. •
d'AdvocIts va eseer rebuda a informar.
A la Federació de Banquera pel seneor mas:erras del Tribunal Sus'han rebut lambe 'ele carnets prem En Marina Aceiten. inspector sedel Sindicat d'aquells empleats menas per fer una visita als tribunels i
de diverses Banques que s'han jutjats d'aquesta ciutat. L'entrevists
donat de baixa i als quals s'hi dura prop de dues botes i la Junta
donara el mire corresponent.
sortf molt ben impressionada, perque
Pel jutjat del districte de ultra les condicions perSonals de
l'Hospital ha estat decretada la l'esmentat senyor inspector, persona
llibertat de Lleonard Garcia coneguda i de bons records a lt caria
Cruz i Jacinto -Gil Navarro, de- d'aquesta ciatat, oferf tot el seu ajut
tinuts darrernment per exer- per l'obra de depura4 iniciada fa meeir coaccion% amb motiu
EOS per la Junta I que no petisa sbnel'intent de vaga que es plante- donar, malgrat els pelito interessos peja en dues Banques locals.
sats en joc.
La informad6 es completara per esDEL REGISTREAL S. U. DE
SANS -:- UN ADVERTIMENT crit, amb el qual fi eis collegiats que
Continuen a la neceó els de- tinguin elements per completar- is potinguts en el local del Sindical den posar-ho. per tota aquesta eetniaMete del cerner del Sant Crist na, en coneixement de la Junta de Gode Sans, en el registre que la vern del Collegi.
ELS PELLAIRES DEL SINDICAT
policia va fer-hi diumenge.
. Alguns estan incornunicats. .
LLIURE
L'òrgan dels sindicalistas, en
El pròxim divendres so cokbradi
ocupar-se d'aquest registre, re- una assetnblea d'obrers pellaires con v oconeix que van ésser trobats en cad pel Sindica! Lliure Professional
aquell local explosius i efectes del Halla La reunió tindrit Iloc al Siaper a la confecció de bombas dicat de Cambrers, correr de Ponent,
recomana als concites dels nesaero 64.
sindicats i als conserges dele
ELS METAL.LURGICS
locals que tinguin cura del que
El Sindicas del ram metallersic erit
els concurrente deixen als mo- da a la reuniú general que tindra lioe
bles socials, perques poden re- aquesta nit, a les nou, al local social,
sultar com ara, coses compro- carmen de Mercaders, 25, primer, a
metedores.
els companys.
L'ARTEFACTE TROBAT EN
Es tractarà solamens dele couflletes
UN TRAaMA
amb la Hispano-Suissa, fundició Padrd
La Mestranea d'artilleria ha i assumptes generals.
Es prega rassistencia.
exarninat Fexplbsiu trebat el 24
..
de juliell al passeig . de Colornb,
en un tramvia de la linia 57.
r.tesultä desee una granada de
ma de superficie exterior Ilisa,
ELS REGIDORS DE PALMA
d'uns 800 gram de pes. carreLa Comissió de l'Ajuntament
gada amb -dinamita, amb metxa
de sis a set centímetres de llar- de Palma de Mallorca que de
gada per afavorir la presa de tornada de la Peste dß la Rfoc. Tenia enrotllat un tros de oyera que s'ha celebrat a Va'''
paper que contenia cinc caps de lencia, es troba. a Baroolona,
ahir els jardins paletos de
relatos.
propere Exposició de BarceEs provoea. la seva explosió
en el-morter del camp de la Bo- lona, elogiant molt ele* trelettils
allí realitzats.
ta, deduint-se dels efectes-

Del Municipi

▪
¡mema,

r-
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aclariment =:eSS3li.—Noticies
d'avenes
El fet d'aparèixer en la nosera úl-

ijei

,tena creteica un editament que no era
'de la costra ploma, ens obliga, ,retent
catite a la veritat, indicar-ho Mace La
modes tia" del cronista no consent vestir-s e amb plomes d'altri encara que
sien tan brillante, arnb judicis tan

clarividente

- Temps • enrern poguirem elegir
en la Prempsa de Barcelona la noticia
d'unes gestione que s'havien fet per
urbanit zar la plaga (ellgun amos ii hern
ó. .
de donar) de davant l'estaci
Amb tot i el lentes transcorregut,
dos
ames, no
segurament han paseat
cha fet cap obra i en aquests motos
l'any en que el träfec és ex:ruede
näriveramt gran, és un cae vergonyós
it que aquell terreny estigui
manera i cia pobree viatgers es ve.gin
obligats a pasear per entre mig de cinc
o sis auternnebas, autos, tartanes, alguns cotxes, carros, per surtir d'aquel,
..edifici (del qua l aügun- dia en parlarem) per otear a 'ea vila arrrb greu pet ela de la seva vida.
.Menys mal que hi ha a ea nit alguna
hembeta de inteandeescencia que fa que
es pugui endevinar ale vespres els alts
baixos d'aquefles muntanyes russes.
Ens atreven a demanar a aqueRs a la
propietat dele vals correspent, si poden fer guaico:1e en benefici de tete
viatgers, pelle i corevanyia del Noed.
Tots bu agrairern.
— Els aficionats de! Pomell de Jovertut representaren unes obres el dia
de Sant Jaume.
Celebran= que progressin en aquest
sentit com en els alltres..
— El dia 31 va tenle lloc el funeral en sufragi de Mossen Joan
Oeriole i Mune, en el nostre 3.1enestin
Ui assisti nombrosa concurrencia.
— Hase marerat a Cesiona a passee
era temporada, la senvora video de
Llauder, amb la sera. filia Lluïsa, deseres d'haver passat unes guantes setmanes en la nostra cornoanyia.
VALENCIA

festa de .fa. senyera .Dedicatörta d'una plaga a Vicens
•
Perla
A una placeta valla. que porteen el

te

nom de , Galindo, note que tothom ignora a quine' vida exemplar . correspongua fou On Vicens Peris, eeenbdill de
les Germaniee valencianes mort a mane
des anemias (Vaquen moviment. Ninge
sale que allí es peaje el cos del glories
fill del poble. .I. que la seva casa, si-

, na", amb 50, i la "Improvisa-

tutela a la dita Varetee leo destruida
al ter. Aeueets - coneixements pertaeyee per complot al dominl erudit, i
el pable que tant estimaria la neta hise
terie si eabes que les seves lluites d'aro temen un antecedent honres en les
votes dele setos avantpassats, desconeis
Set nize i no es para a pensar en la
imeropietzt de cartee retelaelens
canees l places.
Galilea/ Sorolla, Joan Llorens 1 el
nateix 'neceas Peris, tenien ja un cartee dedicat a la seta memeria. Perd a
la placeta que ara es dei a de Galindo
Ii esqueia millor portar el nom de Vireas Peris, per les circumsteneles trisdesimes que hem esmentat. I en aqueate fira de julio!, barrejada amb les altres festes da carie:ter histeric, bona
pensä efeetuar la e llbstitticiú de nones,
fent Me/ un hernenatge a les Germa- taren foren agrupales escs dues
tandes, en la primera ‘e les
Mes, persontlitzat en el seu cabdill.
q uals es féu el Concurs local de
Diesabte tineue Use Pacte de deseoen el q ual pren:ere- la lapida que retreta la placeta de Sardanistes,
' Vicens Peris. Hl assistl l'A-juntar:nene gueren part les colles: 'Novena
dansaires",
"Colla
improvisaen corleo:cele, representante dels Aj e nl a m e nte de Saragossa, Palma i Bares- da". "Esclat de joventut", "Or i
flama" i "Dansaires sabatie- •
ene.
llenes". El concurs local (pu
En Juli Just Gimeno, nacionalista
molt interessant, i permeté
republicie es congratule que l'Ajuntacomprovar com en la nostra
ment de Valencia, fent-se ress6 de les
Mutad s'ha perfaccionat notaindicacions d'historiadors i errante de blement la manera de bailar
la nostra pàtria acordes (mudar el nom ' cardanes, especialment en sede alece de Ganado pel de Vicens Po- riositats- fent bonic de mira;' toIre.
Despree glodia In pereonalifetide Vi:
rens Peris i la finalitat de les Germanees, posant de relleu el earheter
lo ilibertat i raleucianitat que es dona:en en aquel! cat.4iil popul e r. Alludf
lacte d'homenatge que feren a Castella els Comunera, • dient que alee no
>ene esser homenatge, puix els que
as ee-ten perpetuaven els procediments
d iquell g eta gatas combatien eis Coetaners.
El tinent d'alaalee senyor Marco
Pit eando, representació de l'Ajentareent,scobrf
e
la Iftpida i pronuncie
es cloqüent disertes en ralenciä. Len Prior orador tambe s'exprese en la
sestea llengua. Tots dos toree justaroent eracionate.

• Tarnb4 ha vist augmentda la
sera llar el bon company de
causa N'Oetari Casteilet,
A Montblanc mort diumenge pas'set la senyora famasin Cabestany i M'are del
jutge de la n'ostra ciutat, En Pere Andreu.
Tumbó ha passat millor vida Na Rosa Vallvé i Jorró.
noies de la riostra ciu
tat es banyaren diumenge la
Taja de Tarragona, qu•an tot
d'una un cop de. mar se i es en' duguó alguna rostres endins.
, Dos xieotets de Tarragona
que n'hagueren esment s'apressaren a tirar-los les regnes
.eps el
et'urr erro; al mateix tm
jove Josep Seeall, de Valls, es
llanee. l'aigua. aconseguint
treure'n una a la poca estona.
' L'alba costa Son xic Inés d'haver-ja, talment que cuan fou
deixada damunt de la sorra,
hom la creia ben moría. Al cap
quart fou possible rotorstar -la.

1-Ji ha articles dele mes signI9c.Pta•
nnelonaltstee de Valencia i Ints Ba.:
Alexanilre Detallar, Separe,
Martín« Ferrando, le, Soto 1 Mas., V:
TorpeseMertl, :Adolf rizeiteta, Cape Valle de Pediere:le, Joan Mlnguez I
Märeal Pasmiechl.
•
Cene a /roban remereable etil f er
los.
"Notes
estedletiqUee
esment de
bre els peleles de Dengue cal:alzase de
,Josep M. Batista e Itera. SO eme; 'Jades interesen/lile/limes' sobre e'e robles
fine parlen Vengue catalana, noreete
'a
d'habitants, extensiee propercie per ;lh
lernetre quadrat, tenla comparativa de
note
uns
poblacions, etc.- Ei ha temed
cstadlstica determinant el /sombre d'espanyols que habiten a les terres
ne ngua estalas', ilistribuint-los per re-

ecint amb
nadie tina/ata es
querelstes. Na creeig's gaire, 'jovent da
Catalunya, ami) el aitefoifilliime ea.
publicaeld d'aquest fall
tueste eenyore Deriate, Igosagi•
fou rebuda amb grana mosCoMpanys i companyla. uloa eie;"
IN 121F EREÄT CIA 5 NI ;t7tres d'entnalaszne per - pala' de
Jo naelonalistes caria/15..311
les collas premiades, sentint-se
TRA LITA 71
1 expreamant la seca adnairecie per lea grans aplaudiments al jurat i
• alludits no sea nacionalistas. Cteli
Germanien vale/adanes.
treguin aquest mot I digaInteeee fea.=
notant-se una gran alegria enSr. Director:
L'acte acabe en mig de la major tre els dansaires. Unicanient
rala, autonomistas, etc., etc., is'ais6C,.
El senyor Pcyró, afiliat a roe
estird.nies enceient el-paper d'estrige
harem de lamentar el vergonyós
nització sindicalista, ha aprofitat e
que amb el not dt minoriee reptibliprie
Al Centre Català - espeetaele que donareis certs
na les planes d'una revista madi
Oe"
fe medano faram dantre la &atiesa:a
El - Centre Catete obsequie dissabte e lements d'una de les colles P re
nys, per parlar dele sentiments i asde'lete.Reeponeabilidadee,
-miads,ncreptlJu
arrea ue rampany els representan:e re
piracions dels patriotes catalana.
ereelona, Palma i Saragossa. El pre- servant una conducta fortarnent
Nadal/alterne vol dir plenitad, i ceiii
Posa gran cura a fer girar 1 'targent
cae
.
reprobable,
indigna
d
sieent ele! Centre, senyor Banato, ele
Cicle al voltant de la, idea que el
era• que ells ja saben que dient-se autonotalana
i
de
gent
sardanista
escaletee, federalistes, etc., etc., no te
representante e'aquelles altere i el Sr.
blema cata/à desperta; en e/3 ho eles
Mareo Miranda pronunciaren discur- pecialment. LE colla a la qual
com ce, absoluta neutralitat; mil ¡oc, banria res a fer eer q ui la nova gene.
tecle
no este. ja per brees ni eriSolke
sos n'ansias a Fecte de gerninuor que cal assenyalar com a pertorbaprofunda indiferencia. No s'adona que
dora és la “Barcelwa'',
s'estava realitzent.
l'escollir una revista de Madrid
per de cap mena, de per alab que neen el
gloso.,
Ei sensor Sane, que parle com repre- qual no honora pas gaire amb
fer setnblant manifestació, es c 05a mor nacionalista el metan da republibaut xic incongruent i que no r liga cana.
sentant de Barcelona, eh un discurs la conducta d'alguns dels seus
Sen unes dados que tots els [melena.
elements el nono que portaren,
belifssiat demostrà que l'afirmació
listes hauden de coneixer, procurant emb la deria de restarme al me:
Tant,per, eU,,pccrn perjansaltres.enpersonelitat de cada poble a' la bis- per la qual cosa daldria que toSi Verdor conserves una etigruna
difondre-les en les tasques de prosea:re. evitar agües; ,joe;.de .etinfasiónleal
tes
las
entitats
sardenistiquas
sinceritat, no C' r entossudiria tant ¿en que , tan rorizdaeraprea j i,eñe eriStriiie
tAna
a la pros p eritat; censan
tierna.
?a
les negazions eecerile, que cofireeteixen de Catalunya retinguessin ad'e
agraits gis nadorsiiist,"
De les notes estadfstiques i :napa moler-nos fer empassar -la seca r
.nora,
a
fi
memória
aquest
liquidaconsissie
•
l'Estat artilecial en
enan cop.Scineste sear5r6.3 posirtb
de ir4 terres de 'lengua cateen:a que tralitat entre nosaltres i els nost
dora d'un país i féo vota porque cada vilar-se -repeticions enutjosea
encalles.
Senyor
Peyró,
quan
pm- Mi . elan. •
teue le • le le, a resmentat extrameenabli,
toral
a
esceiure
unes
guantes
s
elite reconstrudel la seva Premia . per- d'espectacles corn el que proel cien-rana fullee volante., que seeseamflepublimuis? Molt be,.11,emes. Beee:
duiren,a Sabadell. Quan una 'colles corn les de suara, rerneteles 1 !ele de quina Itepablica? Lea dala rojo f
sonalitat, a fi de resudar el desastre
paran per la gran Catalunya.
lla va, a un Ooncurs de .Sardainateixos camina, que bé deu tc
.que del contra esdelendrä.
fu,Tda? La Repeblica d'aquell.,„bdioma,
pele
nietas, sabent que el fallament
fressats. despees allargui la Me i r
Durmt el seu discuta el senyar Sn.as
cine no da.el aneje- i cine algar» dé
ao ascua d'ull els primera que s'apr Os. costes fan servir cuan maleen a la
fou diverses regados interromput 'ab • del Jurat es inspellable, i no
guanya
cap
primer
premi,
ha
de
sin a estrenyer-la.
formidables ovaciono.
,Premsa?
z
saber- je resignar, ha de saber
Dernée, gtie vol dir abo5 que gel
Banquet als IfIvera
A veure, senyors. ei ene arribem 6
perdre, i no prendre actituds inCentre
Autonomista
de Depende tits
L'Ajuntatnent obsecluie lambe amb cerrectes davant el jurat, Wat
del Con ere i de la Indústria de E ar- , entendre d'una :easeds.!
tau banquet ele cemeetats represenfeu un senyor Frigola, de la coTEATRE GOTA
calma, aviat, si as plan per for ga,
Joma> Cerner 1 Germà
tatua Se celebre ale Vivers. No hi
lla cementada, l'excitació del
entrar ia en el vostre Sindicat? Pa satt
gueren discursos.
qual no volem atribuir a res
Mai s'havia portat a la pantalla un
EgsrR 11IPS$7"1fa de pensar-s'ho.
mes que al , desengany de no assurapte tan interessent cuan el
La cavalcada
Tots plegats siguem sincere, sem
NENT • .
endur-se'n
el
m'ami
mejor.
la
camelA la tarda, a les cinc, sortf
d'"Ilorrer e, /a famosa muele del noPeyee. Cree en l'existencia del e tue
DESPATX DE -LA COMISSIO
La colla "Egarenea", de Ter, eeleista Stevensota que interereeada hieterita anomenada de la "Senyeanomena amb els mota d'indifern, ;j'a
Sr.
Director:
ro gase, fou molt felicitada,. i per tafia zuagistralment pel gran actor ale.- PROVINCIAL
ra", compoeta de ',eh carrosses dedicai neutralitat clavant deis nostres
InS6c un entusiasta edneirador de !a
des a Valencia. Barcelona, Palma i Sa- ella foren la mejor part d'ata, many Clonracl Weist pren un relleu extim e res? No és pos odi i res mis e Ine aula
el
públic,
tina
vegabareelonina i molt amic de no
tot
tacs
de
ragosea. Darrera, en comitiva, estacan
traordinarl.
eerli
el
cpie
sent?
Provincial
gi-4
Si
cate
odia.
kr
Comissió
Lit
del nonmolestar eis.altres. Fa temer,. tota la
societats amis bmderes i els represen- da sabut el resultat
qué
en
i
de
nostres
pits
hi
crema
una
laf
Per
donar
una
idea
de
la
valor
despatxat
els
següents
assumpteeva vida I a ben segur la de tote
tante d'aquellee ciutats amb les seves cure, així com la eolle sabade- la iraportencia artletien-cientlfiza erre tes:
ma d'amor a una llengua i a-tma la, IMenea "Esclat de Joventut", que
els metas arbe-clue ant a Vista/ surten
senyeres.
ra
que
eón
nostres.
I
&un
escau
ame
dir comes ene n
acal
produecie,
gineta
• al earrer seguit. noies buntquess
guanya el tercer premi en el Berlín ha estat projectada emitenta . Informe cal l'expedient incon ta feina a un raen:por!
La cavalcada recorregut un gran [ea- Concuas
Riera
¡Sala,
solli,
per En J (Jan
Nacional i el primer en
amb el reauti st. la mi a cargar aigea
Mentre jo, obrer catalä, tingui
fieles citant que s'aprovi a faVor de
i eete ele de gept.
tres dies consecutme eredueee
m
fresca a font de mes a la vera. Es
el local.
seny ciar i no se m'esborni
enfre Pelei
controversies
discutam
os
la
seva
esposa.
N-a
Tecla
Sala,
Avui,
dimarts,
a
la
ni',
se
'
una
nota pintoresca i egreelable de la.
—
SABADELL
que alls que en el' front
número de mete científic materialista els aniie de- la, transferencia de dos aprofi, raäxlma
chitar. Qpan temen de la font arab
Concurs da -celebrara el darrer
La festa major
creixen
cabells
perquè
hi
hagi
II
ez
Lamenta-3 d'aigües del riu Ter 1
el panti que..a.cada «5. 11:12C rfflri, trabes
la Fasta Mejor; an-ab la repra- fenece reepiritealleme.
tetárianela
per a la vergonya, no formaré n
sardanistes
Bona din, pele que l'han viste, que fonts "Fonteles i Massana",
un sena -fi d'impertinente ge' e les ata:,
s entació al teatre Euterpe da
al
costat
vostre.
L'autor
sindical!:
ex
Major
Meu's aquí la Festa
rópera del ilustre Pahissa "Ma- la peletenla "Horror" (El cas cstrany El terma de Roda, inscrits a
reo ein,demenete el seadka i.fan un bou
no
té
prou
força
per
vencer
una
y
1millers
per
moments.
Sern-71/41
ea
de
les
acabant-se
rianela", per la mateixa. C0111- del doctor Jekyll)
nom de la coheriecia Fàbregas luntat.
OmasatalJPer Pote queene trabe la floja,
a
Barceque
encares
sentun
totes
les
ooneuer
a
que
s'Ion
donat
Na
panyia que l'estrena al teatre
cuan arriba ea casa troba que ha fet;
i Simón.
Si el seguit no interromput de fr 'e- ei cal:ni en Ta, petna_uè tazunateix amb
rernors i tota la cridòria de °la- del Liceu, i dirigint Torquestra lona,
Informe en l'expedient rela- cassoe, errades i injusticias no fi se
feeta i ara mistela ja no en el mateix mestre Pahissa. Hom
tant de. ternes l'aigna j, no es fresca'
tiu a la petició formulada per prou per allunyar-me de semblant cor
quedara mes que el record im- creu que aquesta nit, es congrei amb proa feinee ed canti hi reata nrt'
En
Josep
Gabanes
Carnet',
que
precis d'una qualsevol de les gara al teatro Euterpe una segotim d'aigna.
es
transfereixi
al
seu
favor
un
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evistltile
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festes majors preterites. I des- lecció nombroaíssima-de
Comprenem que aturer-ae tz nadar:
aprofitament d'aig,ües de la riea el lle s.
preis del record, quedarh encara, git públic sabadellene.
una estona ami) una d'u/mates notes 1
ra
de
Malrubf,
en
el
terme
d'Arentre nosaltres i a algú una meA l'esmentada representació
veure un xla d'aigua fresca es cosa
Josep Boca (dependent
tes, inscrit a noin de la seva
na de gentes d'activitat per reu- hi assistiran les autoritats potemptadora, perb es! recaraZixer que As
mare, 'Na Concepció Cerner, nir novament aviat una colla de pulars. amb el senyor alcalde, i
costura tla bon troe impertinent rei
DESCUIT
Reclamació de dades per in,
gent a fi de parlar de: i, dones, la Co'rnissió de festes , de la fes, ,: . 1... g1STRAORDINARI DE "NOSTRA
la mesa part na pise assegttrar que
Sr. Director
formar en el recurs d'alçada in,
com Phern de , ferela testa mejor ta major.
m'abstinere de tastar aquest sabores
Anab motiu dele esdeveniments ocor
ierposat per En Rabel Morglala
PARLA"
•
próxima?
traga-Jet d'aigua. per fer acatament a
cdntra l'acord de l'Ajuntament regute a conseeüencia de la vaga [ME r un
' VALLS
. — D'entre tots els festivals
deas deures de ciutadania: no óeser
iban, alguna ciutadaus han fet efert
-1 diversions que durant aquests
La revista Nostr!a Paria ha eublicat de Santa Coloma de Gramenet, .sliglgunes e-Manteare per ala cogotes d
El jove mestre nde Bràfim i
impertinept!
relatiu
a
la
construcció
d'uu.
dies Sabadell ha organitzat per comP atriel nostre N"Aatemi C a
un interepeant pernee° extraordinari
la zuiedis civil i ele se guretat espanyo
.Josep liarla Presea
mur . de defensa. i endegarnmat -" les
con-in-minorar la -data del Salita
dedicat a les terres . eitelleneea estalaapar at d'un ro--sanovS'hYit
pels serveis .e.stieordinaris eme hat
del
riu
Besós.
Patró de la ciutat, Sant Fe- bp s t
na.
cobert. Entre ells hi ba , el de reeolli
liu, màttir, Lii tia una festa que.
da d"escombrarics. •
ha excellit per da-munt de totes .
Nosaltres no Penen res' a dir per le
Sr. Director!
i ha antat bes saadanes, les sar- • farataNZINZENNEBBEINNE12513EDIEINEENNEMINCIIIIIIIENZSIMISIMINEDIEMNIEVIJEMINEENNNSIENINEVII dita ofrena. pelee ens permetem de pre
dalles del mata de la tarda 1 a del - E
Som a Catalunea una mutile
militar:
No
hl
!mere
benemerits
du
gil
vespre. 1 encara, d'una n aaaneaa- n
auca (la immeahi majoria jores) amb
tadans que es rceordin que jai/almena
os
especial, una nit; la, nit del Con- u
a feren idèntics se r-reis els racimos Tes.
els estudie d'Eleert 'Industrial, 1 tote
cura do Sardanistes. El -Concurs o
anea sois, mull dir, tue no - tenim cap quadra? No ba riet totbotu que som
i
ao panyaren
de Sardanistes, organitzat pel o
caraions i tambe recolliren ! aseociaci& que ens ajunti. Je cree moit
Foment de la Sardana, assolí un
convenient egneira unió, i einb: un eaescombraries? Encra hi ha ragreujan'
exit a remarcar. La Cobla Bar- :N
racter net-argent estala. &d'o el tIde .
ho diem pels que no se n'han recoe
celona, en. primer lloc, tingué o
dat—que sea gent de cosa costra 1 ara e portar amb el nostre eefórg colle4ity,
una nit deliciosa, interpretant, u
resulta que es reeorden dele forastera 4 nn milloroment a la nostrs inrittitrta
entre altres sardanes, unes d'En
nacional. flom• em pudra dir que aquest.
I no de les postres institucion's,'
Junca, Garrota i More, :
railioramept da molt relatiu. No jao,clisValdria la 'pena que el que s'ha fet
ma, (pie ultra la seva bellesa nacuttirO,'el que jo afirme es que li`.nbe.-.
• per uns es fes per altres. No es cas
tural, feren interpretades mera- ta
Pa que es reeeteisi el mecen a la vaga e tra unió és • mokt necesseria, eobeetot
la
vellosament, con' mai hora
per Catalunya.
Ele general de Pene, 17 que es recolliren
via pogut sentir tocades lea sar- ki
Estan ultimant-sè els detalls de l'expedició patribtica anunciada, ateralleis do pessetes i als aleares, que feQuina satiefeecie no dalia ea velare
en ren quasi tot el servel de camiortafge,
danas.
celebrar un Gong:es de Metgeseie Lisonent-ge al següent itinerari:
— Les eones que es presenetc., no els repartiren res!
•
g ua Catalana cola ara acaba de tenir

a . cía" de Sabadell, amb 40.

tes les collas sabadellencmes.
S'ernportta el primer premi
colla "Esclat de joventut", amb
75 pessetes; el segon, amb- 50,
la colla "Novells darisaires", i el
tercer premi no s'adjudieä, aregint-se el seu import al Concurs
Nacional.
' En el Concurs Nacional prenguiaron part -les colles: "Dansaires barcelonins", "Flor de
11 ibera a1". "Mont s carretilla", de
Barcelona; "Colla improvisa- .
-da", "Novenas dansaires",
clat de Joventut", • "Dansaires
sabaclellencs", "Or 1 flama", de
Sabadell; "Els tranquila", de
Barcelona", "Egarenca",
Terrassa, 1 "Barcelona", de
Barcelona. Lee dues sardanes
Recta:soló
conctua (Oren bailadas amb un
M oments deepres se celebre a l'Ajunexemplar respecte i devoció, en
t arnent la recepcie deis repreeentauts
mig d'un gran silenci, que doOCIS Aj untaments vingzets a la festa de nava un aire tot clar a a la reata.
la Seuyera.
Terminh el concurs, i aleshoAeorap anyats pel senyor Marco Mires a, n'entre el jurat deliberava,
randa ele representante de Barcelona, la cobla Barcelona interpreta
l'ehne Saragossa, visitare!) primer dues cardanes, una que bailaren
l'A nee., municipal.
en una gran rodona tots els
concursarita'Solatirent, l'altra
Reeei ls despees al sale Consistorial,
°cupe la presidenda el sensor Mareo, tot el palie.
cl q ual ex p ressa l satisfacció que eximmediatament es féu PúPerieeen tava Videncia per rebre la ri- blic el fslasa,ent del Loneurs fet
si ta des representarais d'aquelles du- pel jurel., el qual atorgà els
tats estenades.
premie- dela segilent; manera:
' El rep rese/atiene de Palma. senyor Primer 'premi, "Egarenca" de
'
Terrassa, '250' pesäetes ; isegon
'S 'ad Cornee liegt unes q uarti lle s sa
-ludant premi: "Dansaires barcelonina",
a València.
El rep resentant de PAjuntament de de Barcelona, 125 pessetes; terBareeeesa, senyor Fe/mandes, disimr- cer premio "Esclat de Joven,
•:t en esmentat sentit, 1 el etnehe de tut", de Sabadell, 100 pessetes.
estainet de Barcelona. eesYor ,S'ee Essent premiades les colles
"Montserratina"; de Barcelona,
kleadee; en cata% fea 41.4tsc....11.0
Nidada koant la riostra aenyera amb 00 pessetes; la "Bareelo-
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Sr. Director:
Amb el Mol de "len nostra canee"
segnat per Juan Sebastiä aparegu.
temps passat eeeaquesta secci6 un are
ele que Ilegl arel) vera fruicie,
la incompatibilitat del coupIet d'un ne t
inferior, amb el caracter catald.
Ni de Franea el couplet ni d'Es !.
panya la tonadilla no l'havem de vele r
adaptar. Tenen un bon repertori d k
cancone n'apela re i bono eompositm
per crear-ne de mes joioses, seuse da ¡ser d'ésser honestes.
El couplct forma part del pasturat ge
d'aqueixes joventuts vulgarissiraes, in.
substancials q ue estiraren llar finas. arde. arate les ballades de cacle feste.
Globo, a la Bobemia, a l'Iris Parl. asa
Veme, Sale i altres societats d'ence eallameare axentsales del vid. Pasma + ai a
nodrir-se'n, cosa que es mes senil Irle,
molts infante i donzelles.
Referent al coupact, hom ha q fea«
en pro 1 en contra, mea defensre et-lo
que combatenteo, semblant fine f o pon,
Qu e havia obtingut mes sise una con-

(Agulló), a les onze del
p
CONFERENCIA AAGER
MITING A TREM , a les set del vespre.

APLEC COMARCAL A ESTERRI D'ANEU,
Ii
a les deu del mati
MITING A SORT, a les- sis de la tarda.

Dia 113 MITING A POBLETA DE BELLVE111, a les sis de la tarda.
Di a 14

MITING A PODLA DE SEGUR, a les sis de la tarda.

ceof
la*

ara e
E'
i
e9

u a lo

;Id

MITING A ISONA, a les onze de metí.,
MITING A ARTESA DE SEGRE, ales sis de la tarda.
MI I ING A . AGRAMUNT, a /es nou del vespre.

elgracie popular, una Invulnecee ilitat
veraraent ridtcula.
Els camelees en catete sola ten en de,
catalinas depressió ; el fans no el ierene

Prendran part en aquests actes representants de les organitzacions
lleydatanes i, per Acció Catalana de Barcelona, els senyors:

N

ere.
El coupict estala es conteml nritzador, collaborador del bale (emule I »litig
nomes a les se -ike es--ase.Dnlgt
clavas d'aquest, o sigui poc m) talanes,
tualauradament abundoses. Els e • eimlans
de raga no pedem acceptar - lo.
I artisticament cap iustitud A musical sane, nt cap persona de u {aje refinament en el gust no pot e eeeptarlos. Que parli l'obra dele bq eemèrits
orfeons. La matice ha d'essee esmere
per elevar l'esperit.
A. I )argues

MARTI ESTEVE
LLUIS NICOLAU D'OLWER,
E. DURAN REINALS,
EDUARD SAGARRA,LLUIS »VER
MAGI-P. SANDIUMENGE, .
FRANCESC
MASFERRER,
PLANA,
ALEXANDRE
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Seni diversos els patriotes Rey/lata -11a, residents rnolts d'elle a Barcelona, que han
volgut contribuir a Forganitzaoiö d'aquesta-expedieh5 patriótica, amb donatius que ai.u,,
'
din a cobrir les despeses que. col-ni:unta.
Acoló Catalana agraeix acuesta participació de ciutad'ans, molla d'el lls humils, que
veuen arrib profunda ll-lusid la`próxima campanya patriótica q ue La d'iniciar la re-a
dempció de les terres :'altes de Lleyda.
.
Es reben donataus a Acató Catalana, reafalgar, 14.
S'han inserit a l'expedició diversos nacionalistas de Barcelona. i -d'altfres indrets
que vindran -a engruixir i a für més assenyalada aquesta campanya patriòtica.
-
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Sr. Dliector
S'ha repetit molt, perla can r esbri.
e essecae -ho. Es malt xocaut el qu

lloc a Elerda.

Per qui 4 0 „- P nelem len igual .e°331'

tres? Per qui no harem d'honorarDatalwisa dala mateixa manera?
L'any passat eelebrar-ae a Mi- •
drid un Oongres d'Experta Induntsiale
espanyols; d'aergistaluraz (on alot ha
onda Que a tota- la resta d'Espanya) .
n'hi ameren dos o tras, prora palesa 4e
le riostra diferenciada nacional. Es
projecta ara de celebrar .a Barceten,s...
la vinent tardar, un altre Oongrila
d'Experta espanyols, Nosaltres no Lavena de permetre aquesta preponderan-,
da, estranya al nostre afee, sine al,
centrare bavena d'aixecar arab teta fosca la nostra Aeaoeiació Nacional di E,.
1.1.0114 inetiestriale de, Cataiaaya cota
a genuina representació- del riostra cae
rector 1 de lee nostres aspiracions.
Jo estk eonveneut que l'eaperit
sociacie ja existeix en toree nosaltrea
El que falta es el mitjä d'arribar-he
Qui el eepiga que el porti, ja que la
nostra uue6 es necessexia per in nostra
cultura i per la nostra indAstni, honra
vida de Catalunya.
Cal que ens preparem i que ne en,
desmiden) gens, per quan arribtirb
Iliberament de la nostra Petria, lleven, mes que mai, necessaris per al ami
eugrandiment i per a la see-a ' esplendor i glerja.
J. N. Roblra
CARRERS DE BÁRCIZLONA

Sr. Director de LA PUBLICITA.T
No pus explicar-me eta mértts que
contrague amb Catalunya el SellYar
atienes (suplas que es tracta del diviae
Argiielles„ pera encara cine es tract63
de qualsevol altre Argeellee espanyol
seria igual) per esser honoran a Barre'
lotes portant el set/ nora una de leo
belles aeingudes.
En canal, el nom angula d'Ea 'rat
de la Riba aolament Es honrat ale
potes sgregats.
No trobeu escaient i tenla 0011ve.
tir el carrer d'Argüelles esa Avinguda
Prat de la Riba? Seria una manera
digna de retre hotnenarge al cor de la
dale al CA 94.1...14,

5548

D1111801'63 8 :d'agost -de
der 1 algunes casas Mes, i al
sant de relleu la lliçó d'heroisme
senyor La Cierva de faltar a la äcs
joiellivols
se'ia desprin a través dele sedes,
veritat ell la redaeci6 de Reials
El senyor Caries Rahola va 'efeee
Ordres, puix ha fet dir al ConIlargament aplauda, per la Uva
Malgral
sell Suprem el que aellleet Alt
tribtlea
dissertació.
EL CONSELL DE MINIST R ES HA REBUTJAT DEFINITIVAMENT EL PROcentre no expressava en els Beles
informes.
CTE DE L'OPERACIO- ( :ANUA ALHUCEMAS. PHOBABLEMENT EL meist.
VEREDICTE
•NATACIet
Afegia que es Cobay a dispoPer tal d'evitar aeieste tuneen
Prense flor Natural, Pules dis- EL ?ESTIVAL TfEL CLeleelslaa
T SERA LA BASE D E I LA LIMA DE RESISTENCIA. EL CONSELL TAM- tilermahts,
el overn i al :director saLa dercoeter downental.
perses L. III.
TIC BAACELONel.
BE IIA TRACTAT DE LA ( WESTIO DEL BANC DE BARCELONA de:Drelr'è Palie fan avittettt que in- n'AM, les 'Aves denúndies.
II. Premi de l'Ajuritattent, A nosLa reunid &plateada pet C. N. le,
El letwer Martínez de Ateten
LA VAGA DEIS EMPLE FTS DE BANCA 1 BORSA POT CONSIDERAR-SE tervindean per teastigar durament als
de
tra
Patrona
L.
Per
ralliberatneat
arnb la ceopesseló del fermIdibk trae
que es dediquiri a propagar si gues- pertava per ilturae a la CernísLACTICA1VIENT FRACASSADA
seS un /libre publicat pel sen
belga 'Brussels Swimming chse ,•
tes noticies -falsee.
senyor
rector,
La
del
"
P
rensi
•
asseti sin -falaguer
pare, en el qual es fi ja Inane
IIA DECLARAT DAVANT LA COMISSIO PARsi. «N'ERAL BERENGÜ E
REUNIC DEL SINDICAT
•
Campaneta.
L.
Abnegació.
ció del que s'exposa.
En primer Itee, un partit de waterAl Sindicet de Banca i Borsa es
NTARIA DE LES ItE ßPONSABILITATS, A 14A QUAL S'IlAN PRESENIV. Premi del Consistori, La pri- polo entre els equipe de tercena ea.
'
.aduesta tarda qüe no era cert LA REUNIO DE LA COMeSSIC mera parauia. L. Preludi d'amor.
GUERRA, ¿tia
TA GREUS DENUNCIE S „CONTRA ELS EX-MINISTRES
s
tegoria
del Club de Mar iedel Che
, DE EnPÖNSABILIT'ATS
qüe s'haguessin tornee eis carnets,
Y. Premi de la Barretina. Verme- Näutie Barcelona, acabi amb u ere
GENERA1 L TOVAR I . LA CIERVA
celes el Ministre de la Gelvernaeiti ha
La reunió de la Comissió de
Camparoles. 1.. Esbossos.
pat a 2.
dit.
reeponsabilitats va acabar a dos
VI. Premi d'En Francesc Cama
ELS MOROS F1 AN BOM1BARDEIAT ALII1SCEMAS.
Els y metres infantes foren tes
A darrera hora de la iarda conquarts de deu de la nits
Mora, Amor pastoril. le Pastora gen- nova ocasió de vieteria per En Gar.
ej ita/O la reunió-reservada del SinLa
Comissió
seaseabente
ri rediste g kan dit al general jata com per tots els altres, ces verte ditat.
eia, eegeit de Graniche, : Rebollo i
diversas Iletres, havent-n'hi una
VI. Premi de Na Sabina Escobós, Lorca.
euts tots els obstaéles la simació és
A irapure:
Es deia que en ella es traetava del general. 'Marina en 'la (vial Contra 'la bbsfemia. L. Blasme.
perfeeternent
normal.
eetts este teunit -amb
En ets roo metres eitil tliure pe.
rar....SIDENt DEL CONSELL
de contrarestar la política que usen,
VIII. Premi d'En Joan Robert, euerem de nou 'admirar l'estil mag.
La mol-atada, a judiei nostre, sois alguns Banca proposant als seus cornunicava que es troba diepoe—Asnii teern tense envelat —ha e' ministre d'EStat, donant els
gett per acudir a informar.
Caneó
d'amor
i
Kors.
L.
Les
times
ae
ha
.d'ésser
acceptada
en
casos
extreme
toc
-5
a
le
ponencia?
•
Kires
ntrie
de„ Van Schelle, que s'adiudite
tonieneatidient el president del Confuncionari en vaga de mantenir-se
S'acorda contestar-li -que pot, la rosa i del lilä.
aquests tocs els dona- guau els serveis estiman paralitzats'
fàcilment la prova, empale el tema
separats; aje, pelee, ealereent eón
'etiLe
fer-ho
tan
aviat
com
ii
sigui
IX. Pren-ii del- Consell directiu de d'un minut, 6 segons. quatre quinte
pera per fortuna, aquest cas, n'o lee ar- rumore car ja hem dit que a la re,e1—jaeliqiegaver eje que algtets pe- r. mia a dalt.
la Barretina Vermella, Crit de guerra.
. Els periodistes han iniciat al ribat, el arribare, car ,repeteisco, que unió se la rodeja de molla reserva. possible de venir a Mrsdpiel.
El nostre campió Pinillo es defensa,
. • acords del Omteadetiephisli*.e
També
s'assabentä
la
ComisI. S. Jordi, firma.
brattrnent, tant que aconseguí bate el
-S . l}nyor Alba que als periòdics està aormaliteeda la situació.
ite.
DE CARNETS
LLIURAMENT
da
hectl'informe
escrit,
que
sió
LaPremi
d'alguns
entuseiastes,
X.
El Sane Espányel de erecta, con'
du propi record, deixant - lo eis us
erefeetneletehaeexclamat el cap del h vien aparegut empleaeions
Aquest matí s'han presentat a la hre determinats • extrerns li ha mor al pròxim. e. Estima al anexen minut, deu segons, quatre quints.
,teefei*eaShee de parlar d'alarde es d el Consell -d'ahir. Aixf és que rHispano-Americe L corrí alguno al- 'Direcció d'Ordre Públic 17 vaguis- trames el senyor Cemovas Cer- com a tu mateare
estat infidele alguns dels tiese ha rebut cartee d'empleáts dignesEn els 200 raetees braea de pit, En
XI. Premi de Mossen Feliu Parea Costa, de Badalona, port. la davansinos que els ofereixén la seva adhesió, tes, fent lliurament a les auteritats vantes.
aEl' que publiquen els eeriediet Sea ß Sus -companys.,
del carnet efe Sindicat i fent aviA
les
sis
va
compareixer
el
la
mar.
deda,
Marines.
L„
Visions
de
restituir-se,
.
pela,
que
no
s'atreveixen
a
tera fine els roo rnetres, eseent pee.
—No; res d'abre. Cada qual
recollides al vol, que
liran.e .
nent que s'havien donat de baixa general Berenguer, el qual va
Premi d'En Salvador Masens, per Clette. Temps del primer: tres
enepiet 5,10 eieritat i altres inexaetes; q me •faci el que Ii sembli. En el a Iluso lloc per temor a liare companys del Sindicat. També es presentaren estar informant durant mes de LaXII.
humil
floreta
blava.
L.
Senzillesa.
del
Sindicat.
sal desprits per Comes« i finalment
están
identifie la lee "earitible ha estat guarnida s 1 del Gorern
El Banc, com els altres, a jutjar per 7 "empleats de rHispano-Amerieä clutes hores contestant a les diXIII. Premi d'En Francesc Arigós, minuts, vint - i - tres Retes, un quint.
C ata.
.a.reb fantasies periodistiques.
que
faltaven
de
tot
el
jersonal
del
verses
preguntes
que
li
formules impressions que he canviat ambeees
Vora les ones. L. Sota els estela
Ele 250 metresrelleus triomfà de n'a
Li ùe,sí hi ha de veritat es l'asA LA SORTIDA DEL CONSELL
dit Beta.
lären alguns individus de la Cmsets directors, ha ofert a aquasts emXIV. Premi d'En Sebastià Fontro- regule belga compost per Van Schelle,
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A les* sis de la tarda quede d'avui no s'ha donat lectura a cap do- parlar de l'infant que havia desuer re que en la ceparaciee Catalunya Ser'
solament es va rebutjar el meu efetiria guanyant-hi mes que Espanya.
El elevar Chapaprieta por- «. 1.‹A J RNADA ALS BANCS
cuatent, perquè en el d'alar va quedar jaurne III, des de Sicilia a Perpinyà.
riment, sind nue ara en veig comba- reunida la Comissi6 -deis 21.
eamenyalä el teremt Rebela COM a
' í general Berenetrer passe a acabat l'exenten ße la Memòria de
tava molt abultada la cartera, i
El dieek toe del :gane ES panYol de tut per dirigir aquest meeinaent que
Josep Marta nosleh
treta essencills de la Creer/. d'En
Informar tot steuit davant la
Comissari.
ba dit:
Cridi, se yor Palma, ha dit avui als cree raonZble.
Aluetener
el
nacionalierne, la derocIo
s'han ratificat
eh
ministres
Comissió,
esquivant
la
presenTots
.-..Acit¡f porto tots aquests periedistes 4:
Per aixe declino ea el Govern la
cia dele periocifetes.
e2 criteri sustentat ahir de. rcbutjar de ais rae d'Ames I j'amor a CM:alunes
1,,zpeclítints cht tràmit, a veure
El lamia Espanycil de Cradit te el respensabilitat que pot resultar si
1 a /e nostra llengtre.
.Minuts despree de reunir-se lata, (detractó eobre Alhucemes.
ptie
enllestir-los.
aquest
cartel& ner s'avene.
es •
seu verso/ sí earnplet ì, com eh altres
Va retardar l'homenatge que ai se,
la Cornees:O estibe. al 'Congrés
La deliberació ha versat, exclusivaEl 'Ministre da marina ha dit: boicotejats Sindicat, realitza les seel capitä d'englessrers 1 aviador ment, sobre l'estabilitesció de la línia estudi sobre En Mantener va propasar
DESMENTINT
...No porto res, senyon.
ves *pereciste, amb absoluta nortealiUna casa a Badalona,
senyor alartinez de Aragón, que ca.1 fortificar i Iloc d'emplaçament. ternes muera, en el delta des plegar tot
passaports?
FALSOS numois
tat.
arnb la pzeteneitis d'asear rebut
Evidentment, la /Mia del Kert lins 2 el ente es reteroix a en 1 la sera obra
botiga
i dos pisos, mag—Aire voldria je: portar e(
Per lareserva pare no hi ha conA la Direecie d'Ordre Pieblic han per a Cosnissió, davaut la qual a la mar ofereix l'inconvenient que el --usessuserite, edicioni, traeuerjone derneu per anar a prendre la fras- dicte de reee ruma la fa malta dies.
nIfic pati, prop de mar i
dit, aquest`a tarda s el neeüent:
anava a fer gratia deptincies Mont Mauro queda dintre de la zona , cuente leono gratiet, ete.—al pelas
ea.
Ahir al senati el Govern caer( als
Han • carculat releje, que han arcontra elsex-ministros de la
1 dele eoratei de Peraleda.
insubmisa.
de l'estació. informa caEls ministres d'Estat 1 Guer- babes una Moratòria que ha estar re- ribas a /la Bolsa, sembrant el cense- Guerra gene
ral Tovar i Cierva.
S'ha estudiar la possibilitat d'establir . El tonfereeziant n grabar memaPi han. Preat iard 1 ele pe.: bebida e> eabsolut, tant pela boicotee güente(pänice del fet que aquesta tare Al primer l'aeuea d'Obús . de poe la erija despres d'un petit avançament 1 nasa la lectura de la Caerías 1 porrer Sabrá, 26, 3-2.

NOTIC

da h a' via Menea eattneeleSales acoiiipanyat de diefersos nistolere.
La petrel& es falsa i Manea de fonament, car la policia n'hauria
gut esment, ja que se seterreiseen els
paseos del Sales 1 éš vigilat estreta -

IES D'ESPANYA

?Mis

DEA

k• Ines,

Per le

mamita
de Canje

1.112.i.

Darrera hora

12it

ftr&
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eecció Marftima
maritim
Vabcolla entidata
, Vapor espaayo1 "Legaapl", da Nobe
't magas, amb clama general 5 pasmagma. Amarrad moll de Barcelona

ELS ESPECTACLES
"TEATRES --

0.3edeeeeßerreo44`-~~.‘

ELDORADO

Gran companyla Mica de sarsue18.
opereta 1 revistes, dIrigida pel
primer actor Enrlo Beut.

ist.

Conalgnatari, Ripol.
Vapor espanyol "Timo". de Cartagena, amb cimera g en e ral I 93 PaU2t,
•me. Amarren anoU d'Emana W. Goa.
signatarl, Ramos.
Vapor Mpaayol "Mallorca", do Pal.,
ma, amb eiurrega general 1 76 passat'
•gen. Amarrat mol] de les presstiurn.
Consignateat Campanil.' Tranamediterränia.
Va Por ea PanYol "Sagunto", de Caz-tagena, 't'ab càrrega general 1 40 panMuere.. Amarrat aU d'Espanya NR.
Consignatarl, Companyla Transmerliterränia.
Vapor espanyol 'Torras y Lagos",
de Liverpool, amb dirrega general i
earbe. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignatarl, Companyla Tranarcetii.

Mehala.
Pallebot egeayel "Josellto", d'.Aimeria, 'arab
Psilebot espanyol. 'Josä Canalejas",
de Collera, arab melons 1 cladries.
Pailebot espanyol "Joven Antonio",
d'Alacant, amb ardi.
Balandra mpanyola 'Marra Bonmitde Valancia, amb eärrega general.
Vapor espanyol "Trini", de Mitiaga
1 escales, arab citrrega gener,t1 passatge. Amarrat moll d'Espanya Sud. Con.
signatari, Ramos.
Vapor espanyol 'Cabo San Bebastan", de Marse lla, atab eärrega general i palmaras. Amarrat moll del Re.
bala. Consignatari, Ibarra 1 ComPanYla

Vaixells despatxats
Pallebot aspanyol "idarfa. Laura",
imb càrrega general, cap a autadello.
; Goleta espanyola 'Comercio", amb
clu-rega general, cap a Sant reno.
_ --

Valx•Ila sortits ‘
Vapor espanyol "Marques de Cha'wad", en llast, cap a Gijon.
Vapor espanyol "Ramón", amb el san
•011 1), Ca l) a la mar.
Vapor espanyol "Santa Rosa'', amb
aleen eguip, cap a la mar.
Vapor espanyol "La Guardia", amb
arrea general. cap a Tarragona.
Vapor anglas "Mine Transport",
amb ckrrega general 1 igansit, cap a

!Tarragona*.
Vapor A planes "Irene", arab cierre-

ge general 1 träntdt, cap a Tarragona.
Vapor be lga "1.011", amb càrrega gemera] i triumit, cap a Tarragona.
Vapor /Ing les "Lntetian", de tränsit,

cap a Palerm I escales.
Vapor espanyol ".Angellta", amb el
ami equip, cap a la mar.
Vapor norato Gatera", en Raid,
cap • Gibraltar.

AMIMn111n•nn•nn•

Companyis. cennico-lírica
Temporada P opul ar -

PrOus etenbrnice
Avul, dimecres, tarda, a les
cine. Nit, a les den, estrena
de la joguina camica en un
acto i tres quadros, de López Núçez i Carballeda,

FONDA SIMON
3LSPAETERIA,,6-YIERIERIA,

Telfon 1378 A,

-

• Manita
ondulada de

1» per 76 cm.,

IAVE CESAR!

II. La huelga do los herreros, per
reMinent primer actor
JAUME 13ORRAS
/I/. MISS ALEXANDRE ((Mueca),
Butaques de primera classe, 3 pta.;
de segona, 2 pta.; entrada general,
060 pessetes.
a dos quarts de deu: 1.
El.

El alcalde de Móstoles

víctimas del di vorci

xa de

Exce/sior
Avui, L'avlador emmasoarat,
La dama de les camälles, La calor de la llar, Nicomedes tamolene, L'emperador del Sahara.

e-e-P490+6144-6114-94~-04-66-Ska

vierte.

gegeg-e-04-6-04ig
1-1444-0-04-E-6.04+11,

TEATRE GOYA
Dijous, 9 d'agost de 1923

Grandiös esdeveniment
Estrena de ini sensacional
producció tràgica

HORROR

(El cas estrany del doctor
Jekyll)
de l'autor anglas Stevenson,
interpretada raagistralment
pel formidable actor ale,
many

CONRAD WEID
Nota. — Aquesta producció ha estat presentada a
Berlín 83 dies consecutius,
ocasionant apassionades
controversias entre materialistes 1 esp iritualistes,
tdd-04.04.0444-044.0 44e•64-04-044

Pisos: Costa Brava
PALAMOS. (Toaant a la platia)
Raó: Raurleh, 11, pral.

ERAN TRES

o
PADRES QUE TENEIS HIJOS dv
IV. Corleen pela notables cantants
Mari Pujelä 1 Anton i Etaldovey.
V. La Canyonetista Antonieta costa
1 la bailarina Miss alexancire
Dissabte, estrena de ja revista loca/
Barcelona en noamins,
vista per rara I per din..

Saló Catalunya
El local mes frase de Barcelona.
Avul, ellmeCres, estrena del Programa &Dios: Tirania, per Dorotty
Dalton; Fatty a la cuina, de multa
broma; Cercant un pecador, per
Constasen Talmadge; El ran g o do
l'or, per W. S, Hart. Demä, (Mono,
La primara promerra, per Charles
Ray, 1 En camisas d'onza vares, per
Douglas Fairbanks. Diumenge, nit,
estrena: Esmerar. Dilluns: Cien, la
trancemta, per Mae alurray.

64-34-444-1

Cinema Princesa _
Gran via Layetana
Telefon 1371 A.
L'únic local que disposa de
l'últim aveno en la projecció cinematogräfica, de la mes agradable temperatura. Avui, dimeeres, ostupend programa. En
cos I Anima, magnifica cinta da.
mico -dramàtica de veritable
exit, per la gran artista Elsie
Lacke; Surt de la cuina, grandiosa comèdia per la graciosis
sima artista Marguerida Clark,
del selecta Programa Ajaría; El
castell de La Motte, gran film

dramàtic; La Saboya a Phivern,

revista del Programa Ajuria;
üll vlu amb el trolley, cómica

EL • 0 40 .dte..

Áth.

Materials

:mata ab

i

Avui, La veritable felicitat, La

nova casa da Billy, escarcelleres, Ferrocarril d'Olot a Glrona,
Els deutes de Triquitrac, 2 i 3;
El fill del pirata.

F'aro)I

AVIS

L'amo de la matalasseria del carrer de Tallers, 21 i 23, qe
pgssa a recollir els matalasso4 a domicili, augmentant una pes ,
seta per rentar la tela, rectifica el seu últim anunci, a ins.
mes de la majoria de l'ofici, en el sentit que el preu de pesar
la llana per la màquina serà sempre a preu de tarifa. Adverteiz
al matee temps al públic que en aquesta c sa trobaranamolada&
sos des-de 17 pessetes.
ili

3

111

BI 3 111 3

111 III 1
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Despatx; Tallers, 72

J, G, Alonso s. en C. r

Teléfon A. 6090
Fabrica: Carrer Benavent (pr6
xlm a la Travessera de Sana)

ARAGO, 158
(cantonada Itluntaner)

BARCELONA
Saldo Compro

EL AUTOMÓVIL UN/VERSAL

Vilamaria 47, entresol,

A

TIANA

•

1

Servei a la car1 ta. Colearas a 7'50 pessetes,
Carrer de la Plaça, 34.
Gran Hotel.

AUTO. Escola ch6ters. Fundada l'any
1910. Matricula I tito': 250 pis. 257,
conseu de Cent, 257.

Il

3 Ni

VI DE 'NANA, a 060 pta. litre, posat a

domleill; coarta. pròpia. J. A. Jordana.
Tiana,
DOS JOVES desitgen casa de familia per
a tot estar. Case ancle. Escrlure 1 LA
PUBLICITAT, tulm. 5001.

Especialitat en Carrosseries,Camions,
Omn
Omnibus,
etc.
e IIIII3

a

11 3311

massametammemaimisamensimm.,

DINER
a l'acte sobre autos, telxits 1 aloe
mercadertes. Rae.: Rambla de tei
1 Flors, 24, primer.

Serves de l a Companyia Trasalläntica
LINIES A LES ANT1LLES, MEX1C U NOVA YORK

n

El vapor I. DE SATRUSTEGU1 sortieh de Barcelona el 25 d'agost, de València el 26, de
Mälaga el 28 i el 30 de Cädiz,cap a l'Havana i Veracruz.
DI vapor ALFONSO XII sortirä de Bilbao el 17 de juny, el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i el 21 de Coruña, cap a 'Ja y ana i Veracruz. AMI-Jet càrrega i passatge pea .Costa,
Firme .1 Pacific, amb trasbord a Illavana.
LIMA DE VENEZUELA, COLOMBIA PACIFICO

RESTAURANTS
tessa-o-444e~»ipn-***44-3+.4
LES PLANES
Hotel Restaurant Versailles
des de les clac
del matt a milis alt
Servid de cohen I a la carta
Cohorte do 7'50 pta. endavant
Ilabllacioni per a temporatleS a
preus econbmies
Al g as del Mas Gulmbau
Cual especial per a automebils
Telèfon 7 H
Propletarl: Joan CA (de l'atina
VERSAILLES)
Oben t

Plagues clo 40
Pto. 5'Q511.

vapor LEON X111 sortirà al 10 d'agost de Barcelona, I'll de València, el 13
Màlaga i el 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, Puerto Rico, }Jay ana, La Guayra, Puerto Cabello, 'Curaçao, Sabanilla, Coa
lón pel Canal de Panamà a Guayaquil,
Callao; Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta
Valparaiso. Sortida ele Valparaíso el 12 de cada mes, tornant per la mateixa ruta fins a i
La Guaira 1 d'alll a Puerto Rico, Canarias, e#diz i Barcelona.
El

de

UNJA DE BUENOS AIRES

El vapor INFANTA ISABEL DE 13ORBON sortirä el 4 d'agost de Barcelona, el 5 de Mb
Jaga i 91 7 de Cädiz cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
. SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA 1 JAPO
El vapor LEGAZPA sortir ä de Corunya el- 28 d'agost para Vigo, Lisboa 1 Cädiz,
d'on sortirä el cap a Cartagena, Valencia i Barcelona i d'aquest piara el eol, cap
a Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Sanghai, Nagasaki, Robé i Yokohama admatent passatge i carrega per els das ports i per a ultras indrets amb ele guata
lli hagi establerts serveis regulars des deis ports d'escala abatas indicats.
LINEA DE FERNANDO POO

El.vapor ALICANTE sortirb el 15 d'agost de Barcelona, el 16 de València, el -17 d'ala
cant i Cartagena i el de Cädiz, per a Las Palmas, Santa Crea de Tenerife, Santa Creu de la
Palma, damas escalas intermitj as i Fernando Poo.

2C 40 Me

SERVEI ESPECIAL

Ej vapor 'REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el 46 d'agost el 17 de Valencia,
el 19 de Màlaga i el 21 de Cädiz, cap a Puerto Rico i Novalr ork, adendent cärrega i passatgers.
Ultra tots els indicats serVets la Companyia Trasaltantica t6 establerts eis especials
deis porta del Mediterrani a Nova York, porte del Cantàbric a Nova York i la Unta de Barcelona a Filipinas, les sortidesdels quals no s3n fixes i a'anunoiaran oportunament a cada
viat ge.
Auests vapors admeten càrrega en les condicions mis favorables i passatgers als

}'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

quals la Companyia dóna allot ament mol cómoda i tracto esmerat, com ho ha acreditat en
el seu dile tat servei. Tots els vapors tenen telegrafia 4ense lila.

BARCELONA

VILA

Vermouth.

LLULL, 21:

calçat:

(clari-ora

Casimir Vicans

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

amiant exclusivement

FAbrica a Barr a

SALDO I

PREL.J
Fätirica

•

:~11~.81•111111n13~

JaSEP ESTEVA I Ola.
Portal de

Rajoles de ValAncla I artieles de construcció

Aval, dliecres,

PER A TEULADES

PM*, 7'50 M.13

JOVE8 de 27 aspo, empleats de

Fábrica de Productai Cerämles

tenla 1 •I'llt, grane
programa': la bordea comedia La
calor de la llar; les pe1 .11cules cómigues Nicomedes tamolcno I tfmld 1 L'emperador del Sahara; Pln1 teressant film El cavallsr de Par,
madura; segon 1 tercer episodis de
El AH del pirata, t segona 1 última
Jornada. de L'atraccI6 de la mart.

lliurar als comerciants

Restaurant Elèctric

Walkyria

e$44,4444.441444+4+4,04+4+Av

a la fábrica mateix les mostres %
i calcats amb tares que no pode m

1

LES PLANES
Totes les nits sopars americana
JAll-BAND
Coberts a 10 ptas., i carta
Trens cada 20 minute.
fins -a 11'1,10.
..0.1ffleesid.'reeeer,eeee4.44-44,

Si MON

rid Liquido

94+1-1111-0-114444-1

'Sanea, s'eferelren per a Fernando Poo,
Escriure a:LA PUBL/CITAT, mira. 51)00.

Avul, 6.1métres: El All del pirata,
secan 1 tercer episodis; E l c imament a la mirla 'lit; L'atraoci6 do
la mort, segona 1 darrera Jornada;
Un cow.boi a Nava York; EI cava! Her de l'armadura. DIJouS, mire nes: El fill del pirata IV 1 V; El
criat do ta masia, per Charles
seas';;
'
La pantera negra, 1 altres

CALÇATS

Hotel

•sataurant — Atracolone
400 metres a/titud. Programa en- •
eisador. Temperatura deliciosa.
Habitacions Gran confort per a fatontea. Servei permanent d'autocars
des de la playa Lesseps (JoseDeis), del Migala p er arnant. TeThron 6204 0.

1.914`

LplilliallinglialiNBINNWInnigieN111111131111111112111m11

LA RABASSADA I

Monumental - Pedró

sa-Deracesimmee
.iree.e....44444:444.e-e-troe,
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
ClNE hti E S --14-1-6.4-64.641-64444444+66-aeo-o

4444+1,44444.44444444444+

DOS

Et. PAJARO AZUL

TRES

xar-

Diana-Argentina,

CHIQUILLO

per Medies Forret, Asnas Carola
principals parts de la companyla.
III. Estrena del sainet en un arte

A la

i d'altres.

II. Primer acto de la sarsuela

La fantasia ctemico-lírica en
un pròleg, un sola cinc
inauguraciona, una pellicula i tres radiofototelegrames, en prosa i vera, original d'Emili O. del Castillo,
música del mestre Alonso,
Barcelona ve divierte...
Exit. ressonant. Onze deco-sclons de Castell eFernandez, Bu"bena i Girbal i Morales. ~aula do Studio
Films. Vestuari de Perza
Germans. Demà, dijous,
tarda i nit, El alcalde de
Móstoles i Barcelona se di-

•

TEATRE COMIC

-de gran broma. Gran bien del
Tarad Caballero.—Demii, magnific programa d'ala colossal.
Tot estrenes, entre elles Les

Avut, dImecres, grandiosas funciona
en honor de l'Administrador d'acursi teatre, En Ferran Domenech.
Tarda, a don guama de cinc: I. Lespectacle

PRADO-CHICOTE

IBMSMIMIIIIINISHIII10110.1111•11111•11~11fflinallsimi

NENTARS A 7.i5. CATALANA

Mateares e'd'agetst

OSSA" es el •millor

iiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINENNIIrnMazazialemEllaitallicizeorEttatinitiaelastioteratsgazutimeNatiNieleisusitusitiliENetrialtsamosaamoltzenturiummterammamstiremieletleilizi9SENNIEZEmNEIENNIIIZEINEINNEINamitei
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.21flitat, velent la torbació que mänifestava Bela
•chee sebtadament.
Molt roig va barbotejar;
--Per qua va tornar Miss Sinolalr?
Ella- va alogrier-se de copear tan aviat el
•adral, de la seva Mitad& i respongue:
—Ja us he he dit- Va venir perqua jo l'havia
• teridada per telèfon.
perb perqua la -Ilarea cridar?
aeJPerqute mItavia adonat de la Erre/a emoció
tl hílela reinarcat l'activa vigiläncia gue exercia
•sobre determinada persona.
a—Mrs. Bryant?
Mi;a1 que tia ha dtt alifIss Sinclair?
•
I.'-Que tunda visa com Mrs. Bryant prenla la
tanga al meu tocador i se l'embortava en el dita
gonfesseu que aquest fa( era a propósit per fer
Agilizar tosplteal MISS Sinalair mal comunich
j'aixea es tot.
• —De Manera, que Rizó es tot!----va fer BelOler COM SI aeabessin d'alliberar-lo d'un pee
Nigua:
1 la cava

cara exprensava tan ingenuamen1

in tes's emite/tedió d'enamorat quo Mis. Kildair,
oh atea, va fer una bella rialla.
&FILMO
Treta anys s'havten escolat.
Mr 1 ihre. OUnther, senior,

lajove parella
AeIcher j Bruce Gunther estaven reune en

34 1,
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una llotja de l'Opera. Cantaven "Carmen" i,
con d'e costura, aplaudiments frenabas salua
• .daren l'entrada a escena de Fclissa Alvarez,
esdevinguda l'idol del públic neo-erorkf.
A lascabament del primer acto,' els dos amics
prengueren comiat de les dames 1 sortiren als
eorredors per parlar amb mes llibertat.
—Et felicito. Mes. Belcher 1.6 tot l'aire d'Iana
&guasea/ Ha conquistat el meu pare que, tan,
anateix, As un arillo difícil.
—Sí, s'ha descandellat . meravellosament-74
reconegue Belcher ple de legitim orgull—.
Jessie es tina dona notabilissimat...
--Jimio meu, has deixat amb am pam de mis
tots els profetas(
—Com vols dir?
—Generalment et concedien, -com a mäxim,
lilo any de matrimoni—confessä Gunther que,
:aturant-sa en sec, esperava l'explicació d'aa
quast mirado.
—La meva dona in'a¡lora, ve't-ho aquil—rea
plieä Ted, simplement.
Ea l'esguard do Ounther brille. una espuria
de malicia.
—IfaurÄes , de triar una ocupació, Tod!—
aconsellit—. Es impossible que vulguis ésser
ocids a Amèrica. Vols que et fi qui en ele no-.
gneis?—
—Ha estat una mica ami) aquesta intencid
que la mey a dona m'ha tal tornar—declarä
Belcher-1 tal vegada acceptare la tevh oferta.
Acuesta resoosta va dsser una revalaaió mar

SDIXANTA-U..:

tuel da l'exit, en aquella dona s'havia operat
un canvi complot: El sen esllanguiment felf,
havia estat suhsti-tuit per una serenitat, per,
una dignitat tranquilla 1 imposant.
—Vos tambe sou feliç! —digua despees d'haa
ver deixar a Beta/lea dl tempa do contarla,
alar-la.
—Molt!

—I.'eniu fills?
installqu definitivament a Americae
-.anta meya dona té l'ambició de convertir,
'me en un deis reas de la finançal Almeays, esa
tic resolt dosel' un borne ütil—
—Dignete a la vostra multar que aneé a vetare-1a en el pròxim entreacto. Espero el min
marit domä. Reservan-nos un vespre, ben aviat.
Vui volhar la vostra muller de la mateixa amis,
tat que vos m . haveu testimoniejat abans. No
us oblideu de dir-li.
_Us ho prometo!
Els ulla inquisitius de Belcher, qua d'uns
haoments enati semblaven cercar alguna cosa,
s'aturaven so'bre la mit esquerra de Mrs. Slade.
En el dit anular, sobre Paliarlo., resplendia la
baga eldl robi.
'—als Ita rhateixa, veritat?
Ella alch, la mä 1, esguardant la pedra amb
mor, va ler:
—SI; no la deixo mai. Es el meu talismanl
FI,
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Sinclair i a Garboy... De vegades em pregunte:
sap a hores d'ara qui ii ha rapissat la baga?
—Deu s ospitar-ho—digua Mac Kenna.
—Probablement—va fer ella amb negligend e
'aja.
1 girant-so vera al deteetiu:
--Ara era pertoca a mi d'interrogar-vos.
—Voldria aolarir una cosa—va dir ella mea-,
tre que un esglai sobtat envida el seu rostro-ha terriblat fatalitats en l'existència. Na'
jendie imaginava que els detectius que l'as-e
payen tenien ordre d'arrestar-lo. Aquests detectius no aren simplement els nostres homes
que el seguion por compte- de Slade?
—Mrs. Kildair— digué Mac Kenna—la vostra
euaosició as ben greu. Tindrien oonfiança
la-meva disoreció si trata un secret d'aquesta
mena, suposant que n'hi hagi de sceret?...
1 - Adeeceu-vos, dones, directament al vostre mal
-nit i feu-me ooneixer la saya resposta. Tina
taiaba curiositat de saber-la.
Mrs. Kidair comprenent la foros d'aguestacedes& denegació, s'aparta una mica. I s'es-d
arerni.
En aquest moment, Niki anunoiä mr.
chal%

—Digueu-li la veritat, As a ene, tres temed
de veritat, i deixeu-me endegar la resta—li sug:'
g e jrío aCal dBeetleeobt eiun
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