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L.3 ESI'llii3LS
Des de la nostra posició nacionalista, el problema fonamental del Maltrae consisteix en la intervenció forçada dala
catalana en a p uesta aventura espanyola. A nosaltres no ens
toca examniar si van ésser un encert o un desencert els Tractats
aliplomatics que donaren a Espanya l'os terrible del Marroc
feptentrional, ni jutjar la politica i la tècnica que presideixen
les operacions en aquella zona. Tot això eón aspadas espanyols
del problema, aspeetes que no ens afecten *nacionalment.
Es podria donar el cas que l'empresa del Marroc fos, per
Espanya, fructífera, ben orientada i ben portada. 1, tanmateix,
hauriem de protestar, corn a catalana, de la sang nostra i de
Vor nostre que s'esmerça en una gueftra dels altres. Si no fos
pela soldats catalana i ' pels diners 'de Catalunya que el Marroc
engoleix, nosaltres hauriem de mirar la tragèdia espanyola
t51 corn miren' les guerrea de fora, i encara amb menys d'interès, perquè diferentment de 't (me succeeix en algunas d'aguastes, en la Iluita del Marroc no hi intervé cap factor idealista, ni
ha de tenir aquella guerra ombrívola cap repercussió sobre la
marxa del món. Un sentiment hurna, amplament hurnä, ens fa
veure, de totes manares, amb horror els esforços suicides, mas
contraproduents encara que inútils, que Espanya realitza en els
roquissars rifenys.
Aquesta guerra no és nostra. No l'ha provocada Catalunya, no la volen els catalana. Pera els lligams política que
uneixen -la nostra pàtria a un Estat foll ens obligueal a participar en tots els sofriments, en tots els sacrificis i fins en totes
les vergonyes de l'aventura africana.
Heu's ad la veritable posició nacionalista davant la guerra
crònica amb eaclats aguts que sostenen al Nord del Marroc
eis moros i els espanyols. Tanrnateix, al costat d'aquesta posició
nacional catalana, cal remarcar la lliçó tremenda que la tragèdia
del Marroc dóna als catalana q ue encara no han trencat dins
llur cor els Iligarns de la submissió. Ara poden veure novament
eis espanyolistes de diferent grau — des dels centralistas als
autonomistas,- passant pele descentralitzadors i els regionalistas — que el cas de l'Estat espanyol és un cas perdut, i que
tots els argumenta d'ordre pràctic que alleguen per justificar
llur espanyolisme més o menys profund, no tenen en realitat
can força ni can vàlua. Tant com els argumenta doctrinals i
tant com els sentiments del patriotisme catalita els fets de la
història i de la vida present aconsellen a Catalunya la reivindicació de la seva màxima llibertat.
Empetiteixen miserablement el problema del Marroc mirat
des del punt de vista català, acuella hornea i aquella grupa de
casa nostra que s'entretenen acusant l'actual Govern de Madrid
o ala. Governs anteriors, que tiren contra eis apolítica i els técnica
militara d'Espanya. Això no és cosa que puguin resoldre els
governants i els generals, els parlamentaria i els combatents.
Ni a les Corts ni al camp de batalla pot trobar-se una solució
adequada. Es tracta d'un problema etnia, històric. Es. tracta
¿el proble.ma bàsic de l'Estat espanyol. Aquest és el catan resnable. El mal, per a nosaltres catalana, com per als basaos i
ó en les ea/treguas d'empreaesela gallees, está, en la participaci
estranyes.
Estera tancats dins una presó que amenaça. ruina. La nostra feina és l'evitar que els murs que caiguin ens puguin agafar
sota. S'ha demostrat clarament el fracits de la,política catalana
que tendia a sostenir l'edifici, per tal que en caure no ens
aixafés. L'única política viable consisteix avui a situar-nos
•
fora del Boa afectat pel possible enfonsament.

SEGUEIX LA CAMPANYA
PER TERNES DE LLEYDA
Organitzat per "Via Fora...", da
Lleyde, diumenge que ye, dia 2.6 d'apost, tindrà (loe a,Granyen0 de les Garrigues 10/ gran mitin!, d'afirmació nacionalista i d'espandiment de ¡idean i
d'Acció Catalana.
Ni par'aran els senyors Pan Trirail, Ramon Gomis i 70 IllilS Pinyol
Pele nacionalistas de Innrosa, i en
Francesa Arquis i Modal, Antoni Bergis i Massó, .I. Costa i Escola i M.
Roiga' i Cabré, pe's de Lleyda.
El matino ha despertat molt d'inter2s,
i tot fa preveure que donara lloc a la
realitaacid d'abra practica per a la llibertat de Catalunya.
NOVA ENTITAT D'ACCIO

1

ra d aquest mat s • amaguen interessos
inuncdiats, no amagava llur sorpresa i
llar simpatia."
PEL CONGRES DE LA PREM-

SA NACIONALISTA.
Renaixement, sctmanari del Vandrell,
expressa la seva férvida adhesió al proferir de la segiient manera:
"Amb un espantan( entusiasme, verament esPerancador, ha estat arrea recolida la idea de la celebració d'un
Congrés de la Prensa Nacionalist.a que
Puqui aPlegar teta els representants
dels periódica catalaus que en la t'ostra
terra propaguen i santifiquen el famareig divi de l'amor Patri.
No ral dir amb la . iotet g e y. nosaltres
vean/em que es portés a cap aquesta
magna obra, que tan de f initives orlentacions podria aporrar a,..1 periodistes /eacionalistes, entre els qu a s Rcinaxement,
adherint-se a la idea. gustosantent
prestarla el sea caneare."
CATALANA.
CONFERENCIA .4
•
MONTBLANC.
Es t'atta per feta la constitació d'uDiumenge que ve, a la torda. e! pretea Joventut Nacionalista a les Borges
Blanques, que acceptarà integrament. sident dr la Dtputaczo de Barrenan,
felica
sea
vor i Pa ints. donara iota conEns
¡'ideari d'Acció Catalana.
ferencia al !catre Principal de Montcitein.
DE L'EXCURSIO PATRIO- blanc, dcsenroffant el tema "Mentre
TICA A, LLEFDA.

E! setmanari Vida Nova, de Tarraja
publica, ultra una extensa ressenya del
initing celebrat en aquella cintra, uns cotnentaris vessants 'de simpatia a ¡'exrumió recatzada pels clemente d'A cc ió
Catalana en aquellas !erres altas de
Lleyda.
Perqué corroboren la nostra lujarmari4, i rota a testimoni de reconci.renCa. Pau-no; de reproduir-ne els seg lients' paràgrafs:
'Han esta! acollits arrea amb una
Profunda cordialitat, i arrea s'ha establert entre oradors i públic una campeneteaci3 abso'uta, la qual cosa és la
uns bella fernzance del frita nacionalista que granarà darrcra aquesta esp léndida sembrada.
L'entusiasme que han traba! en totO
els indrets -visitats ha anat més M'a
dcl que podria sonsular el IITéS optimista. En algunas poblacons la Preséncia
i o's Parlaments dels excursionistes han
dono ¡inc a veritables monifestacions
ar borades de fr 1 d'amor a Cata1un3 >a 1
. ala d efensars del seit credo integral.
17.: ra of sentiment racial del poble,
nuc cosa que ha cantribuit en gran lnancia a l'èxit ha estat el desinterés que
!Mama c4 d'Arrió Catalana, car aquello
Pobles, acastuntats a qué ningtá n's vagi
Parlar de patria Inés que guau darre-
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LA SITUACIO D'ALEMANYA

La Política

Ernest Lavisse

"-'-._

n

e

.,:e.
-›

NammieNNINIENNINCla-
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Els bornes

dirigents

•

Ara es l'hora que Catalunya p ir blocs de pedra par bastir
nionumeetis, com ,adiquirir un
in gressl, ab
m atztivitat productiva, a la eontunitat do tisWions sloc de c'oluns per crear obres
que contribuetien , al progres pictòriques.
ci eni
1 iie per dues i.r. ramas cap 1 Mol' sovint un cop s'ha munlals: l'una, és Id possibilitat
tat el laboratori hom eran que
d'aconseguir-ho co que es tropa ja esta tot. Costa molt de donar
i té la
per a
una
la no.stra iarra; lall ta, da la si- esstenent que els laboratoris,
aliada mundial cle post-guerra corri tota organització viva, rts?"en la política
que
dels trabas d'investigaciú.
cessiten despeses per supeigir,
Una de les -coses 105 -dificils paró no és pas' aixa el ifids difi
morir, l'indica eom a successor mann, com a ' politic amb cara (roble-ah.. es el convenciment cii d'obtenir si s'insiste.ix amb
(Del nostre enviad especial)
seu en la direcciú del par- i ulls que es, es un borne son- dels "elements direetors", pre- constancia.
Hi ha una curiosa hei acuné- tit.
so programa. No busquen pas- cisan-wat deis mes directos resCALEN HOIVIES DE CIENCIA
mico-politiea que regeix ara e-ls
ni idees massa originals ni un ponsables, als quals costa de
Duran'.
la
'guerra,
atrasedestins d'Alamanya. Aquesta llei
fer comprendre la impartinicia
horari
de
reformes
d'un
ritme
D'hornee bé prou que n'hi ha.
és la del cura del dólar. Quart mana, fou, naturalment, un eri- segur. Busgueu /21éS aviat el da la trai que defensernSón gana Quin a. estola de jo y as trobem a
ces
imperialista
i
annexionista.
han
assistit,
al
desvetllaque
el
dólar,
can
el
canceller.
puja
treballador, l'home hábil i pie
tots els rnedis ericntífios desitjoSembla una t1/ei fatal. Strese- Pecó fou tambó•un deis ale- de tacto. Fer - se -Garree del go- me nt de la patria i que en tro- sos d'aprIeindre, d'orientar Ilurs
que primer s'adonaren
macfura
(As
bat'
"e
l'edail.
en
mann, per mis prestigi que por- manys
perdria la guer- vern alemany en aquesta hora aembla molt. bona la feina atta, activitalet Però són bornes en
ti en el aeu nou !loe, si fa la que Alemanya
es produïa un miracle. tan critica. suposa una valen- i, u. nie per amor pacipt, uns. preparaciO, ami esperits que
mateixa política de resisteneia, ra si no
caps de tía una •ambició sonso limits i mica par aptitia ofe-guen -els han de madurar. Puré aquest
s'haurà de subjectar a la hei L'any 17 bu un d Cis
un sentit enorme de la respona donar
impulsos quo purattin des,per- plantea no ala ibara.
fatal. Par alzó (litem en un-a no- la conjura, amb Ludendorff,
Beth- sabilitat. Fins abans de loen' bar -su on llur esperit i sobre tot liatril, , si no es •ixaspianta ben
•
que
derrota
el
canceller
tp anterior, que les crisis d'Apació
de
la
Ruhr,
Streseraann
aviat.
que
el
velera,
del rocam +;:in
lemanya, si no es canvia la po- mann-Eloilveig. Del disset enea, era un dels política alemanys no senten cap neguit ni mesu110C3 'd'o bona saó perqa
Stresemann anta perdent el gas
la
inferioritat
en
qua
ens.:
litiea, són inútils.
que semblavett adherir-sa ales ren
Tuna tata la ufana. A la nostra
'en el moment
'Tobera. Lluitaren, i per thai) te- • 'erra hi ha maiversament d'amar
El doctor gustan Stresemann, imperialista i peste'õ
del canee- paraules de Rathenau: "Hern de
l'armistici
ia
que da un borne jove—no passananadaat a ,la consideració i dali tt' era parar/leal democratica. pagar les reparacions per com- Inic a/ renos, pero cal imposar- _ pies profitosos, _d'intelligèneics
dels 4 5 anys—ds el mds gran Foil
arar la llibertat". Despras, pedesplerte.s i adegnades al traban
un
dels
mes
ardenis
partiprestigi parlamentari d'Alema- daris de da implantacid del su- la!), tot aquest país ha •eariviat los un dilema hen taxaliu:, o a- - cientffic. Els esperits mes forts,
que
poden
lluitar.
o
als
un
bon
orador,
doblat
nya. Es
resis- 'judar
les vocacions sigs. , decididas, no
fragi universal . a Prússia i un molt i la política de la
d'homo d'experiència i As reco- dels
és evidentment popular. r retirar-se per no entrabanear- .1r:den resistir • rarabient. ;d'has.que posaren mes alteres tanda..
tat tilitat feréstega ; que abs 'volta;
Paró
Stresemann
no
sembla
pas
les.
Però
encara'
hi
ha
mes.
negut nona un dols millors ge- Oil desvincular
la burocracia del
rents d'afers que té aquest país.
tan -borne" per no anmprendre, aquest :santa, 1 costa una mica al capdavall ele més cohsA la sala roja del Reichslag
sembla, que Alemanya nomes de dir-ho, parqué as una cosa
ants, els mes entusiastV:s son
Duran!, el lemps de la pre- té una sortida: fer-se carrec basta: as un vici i uil greu pe- veneute
—on l'hauríeu pog,ut veure
per fans: no poden-ni
ponderincia
socialista,
el
paaquests dies indefeetiblement
pez' 1111S quants anys — amb to- cat. Hi ha un excas de, pea-sa- raeruar. Per inri, en el Ilenguat
i
torbaixà
per
de
Stresemann
rodojat de periedistes alemanys
tes les reserves mentals que naliarne i una manea de conti- ge polilic catala a'ba inventat
i estrangers — la s ., va figura na á la sa y a vella ocupas:ti) d or- vulguin — qua Franca ha gua- nuitat. Els honres qua interve- mot, mas ben rlia, s'usa en -sen;ruin
zar
industrials.
Durant,
nen en coses de oaraeter gene- tit despe-ctiu una denominació:
d'home petit, atta mica p l e, ei
ya
nyat la guerra i Alemanya
ral sial ells en quant a la fei- "aqueas infelinos -aún els ipteicap conipletamaril rpairal i aquest .temps. Stresemann orafailat i la seva cara sense pal. ganitza el trust dels fabricants
El que s'espera d'aquestgo- na que facin, paré no - san pas lectuak"! No cree que -ardicia
qües- d'olla sola els treballa neaditzats. del man s'harri utilitzat aquesta •
do barbamec, es dislingaix de .de xocalata, la qual cosa ha es- varn. as la schund tle
seguida de la massa grita de tala segon •livan, una filigrana tia financiera, el restabliment Quan es glorifica algú en expresa-16 amb tanta malicia com
diputais. Stresemarin es una es- de treball d'organització.
de la política fiscal, en una pa- qualsevulga camp d'e Faativitar entre nosaltrasaMentrestant, la marxa cada raula. Per això is que en el humana, cal preguntarali qui
p/ rr.tiea per 9. ;flema; 3a 1 tí! /a
Dn' el supòsit que - arribasaim
qtze :a que dia Inns a la dreta de la politi- ministeri, el , Iloc mis important -san els que li han servil per ar- a tanir (dementa directora cans aixa
tingui Canalejas en la polittea ca alemanya, ha lumia a Stre- será el del ministre de Finan- ribar al triong i, eiobre tot, quin atenta, estres da ayeball
seniann al lloc de primera fila. ces. Stresemann
fria'. per a SUC.COSSOT taladra. 'rota hern tin- cilonts i bornes de ciando, en
Ei ab niel:: de maig de 1921,
Stresemann As un tinme
aquest I tloc un . socialista, el gut pares.. t per hei de la vida actiu. caldria encara obtenir els
dreta. La política d'Aloma lya, quan caigueren _Febrenbach
"Miljans de relaci6" necessarie
doctor Hilfording, que es con- bern de •deixar l'ills. En • la eiOnde la re ...oh/ció del novembre SiMens. a cáush .lidel t'amen; ul- sidera el cervell 1//0A fi d'eco- cia paisaa igual. lii haufrraangra- por aprofitar els fruits, recollits
do
Bandees,
sembla
del 18 orn. a, camina decidida-, tinnaturn
nomiala teòric que té l'Alesna- nalga que no as pas la. materia en el corrent cientifio de Posmerd cap a la dreta. Deis can- assegurada la cancelleria per a nya actual. Hilferding es bau- viva sinó de. fets A d'ideos, so- tran-atar. EI problema té un do-.
de
el
candidat
Stresemann.
Era
ceNers S/aloa-teman i artillar, so-i
tot' d'un llibre, "El capital fi- bre els qu:als la humanitat va ble as-pacte: la publicació dels
cialistes, passant per Wirth Lord Dabernon, arnhaixador nancier", quo passa per isser bastint, les estruaures ctentifi- treballa en- catala i en altres
(centre católic) s'arriba al can- d'Anglaterra a Berilo i entre fa mis gran aportació al socia- mies , i prepara la , terra perquè Ilengües.
govarnamental &sa yas de 10,, 710VIC;S ganeraelons an puguin
cenar d'aval, que és un dels aquests dos personatges es ,
Quant al eatala,'n • hi ha -prou
cape del "Vollzspartei", això és, produiren en aquella ipoea con- "El capa al", de Marx. Haber- guin treure fruit. Pises pares amb continuar la tasca comenPartit del Poblo, el qual as l'a.; verses relativament a les con- '. ding. en politice. prové deis tindran gelosia ale Hura fills i çada per rinstitut d'Estudis Cadel seu engrandiment: no po- talana i, eobretot, tes publica-.
estat
la esguerra del naitionalisfrne eessions que :Inglaterra eslava "Independents",
alernanv. Ei "Volksparlai" ac- disposada a fer en el cas que tor de la "Fruiheid" i ha evolu- (triara pas -clir el malicia: del mas- eions degudes a -la intelligent i
tre envono els sens tleiwitiles.
uerda la rapablica amb reser- Streseinann fos nzancelier. Stre- cionat cap a la dreta.
ponderada activitat de ramic Pi
El nou min:steri és de llar-. Quants .en t.:robarían) que ima- i Sunyer a la Societat de Bitaves i és en realifat l'expressió semann, per fer - se chrree del
temen
qua
d'alpolítica (10 ralla inthisf rin. Hito fpvern, posa una condició:
ga concantracia de partits mito- ginant - se sols,
logia.
tres astsyS puguin competir
derata. El batile d'Essen i
.Stinnes, el 1-lidian-Jara és la fi- rnanya acceptava el pla anglas
Però si deixant de bandatot
llur
polèncanvi
de
ladti
superar
governacior de la baixa Ithana- amb ells i
gura més eminent d'aquest para de raparaanins
el que pugui asar "Chauviniscal
que
re"
Peris
.
cia
lluminosa
; hesió d'Anglaterra al punt
tia
nia han estat nornenata minisloc" enfoqUaus la qüestió d'una
Strasamann is berlinks. Co- alsta alamany en la qiiestia de tres, a l'agricultura i a l'ali- cordin que la vida és curta i manera total, no hi ha dubte qua
de
eta
ulls
han
tancar
l'Alta
Silisia.
Anglaterra
acaepque
en
mentaria. 1' a:ab as un "traga manaa la carrera política de rea les •publicadaixar qui els aubstitueixi ion parallelament
disbaratä la la"
gidor de Brealau. Després es tä. perú
la" a ral-taz/.
e-terts en català d'haver
combinació
d'una
manera
indisla
Huila.
Pla
Josep
dadiaa a organitzar associad'altres en els idiomas tisis con-1
Perb no són- pas aquests (gis venients . Durant la gran guerra
Berlin, agost.
ricos do fabricants del mateix catiblement Anglaterviola
de
el
punt
de
de
conaccepta
dificils
ra
incs
diroctors
ran, i a aquasla feina ha dedii fine en ractualitat, J'espanyol
El pròxim ariaéle, que aparei- vèncer; sin() els que per vicissi- ha. Wal usi bon mitjà d,exprescat la maxima activitat de la neiand on al problema d'Alta
no
fea
güeraAnglaterra
du
nrr
xara
l'edicia
de
dama.
de
la
vida
pública
regenten
Sil/tale;
tud.s
son
nom
es
cl
se y 'rt vida. Aviat
si6 catalana a Ilestranger, però
lid taimada dal seu pla de • etitol Novetats que presenta instilmeions, Aquests 10011 so- aixb prissarä, t cal estar previo-.
cotilztlt entre els industrials
fou enviat al Reichstag a re- paracions i Stresemanzl... perdó Stresemann. referblicia a la vint s'obliden eraquest bel, ca- gut. lIeu's ací un exemple ben
presanfar acruests interessos. p l tren. Aixf bou coro . Stresc- primara reeepció del nou can- pital: que no stin asnos sinó ad"- reeenl. Das Societats aja:fatalmintstraidors. Qui no ets ha /111as dalo paisos esc.andinaua
collar a la paernsa astrangera.
Al Reichstag s'inserivf en e! mann danat durant
Tots aquests artioles arri- sentit dir: "es farà .això -perquè han empri's arnla gran até la puva parid nacional !liberal, que n'O 'hól •P'S com a canceller seposa
mol'
de
jo petiso .així", (luan precisa- blicada de Ilurs •tataballs i
ben crAlernanya amb
era el partit de von Buloiv i de gur, no arriba a prendre

81resemann es un lime de drelat3 polític lemanya, de la re[lel 110 mute ül 18 NO, cimba decididameul G» a la l'ala

Streseman és

ficació

Alemanya
esperança
tingué Canalejas

Basermann. En el partit. s'obvP sacié.
•ya sonsa
pas de seguida i Basermann, en

quan la Maria travessa un moment
perill, Josep Maria Junoy ha donat el
san crit de jota, o datarla, o d'ira, o
d'amor. Aquestes "Conferéacies
combat són els (znyals d'un guaita
S2mpre amatent.
Són encara mes estimables les conferències polémiques del senyor Junoy,
en un panorama literari com ei les'.
Ire. soviet descrt de cliäleg. Les pagiEspanya
nes oratäries de l'autor de "Amour et
paysage" tenen, si mes no. l'alta vaina
de documents, vibrants d'escalf cordial,
acolorits
d'un matís personalíssim. Com
Carnet de les
diu el propi senyor Junoy en el prä/eg de les sevcs conferències, "una nialletres
tema inspiració, les agermana, una as"CONFERENCIES DE rinde) idéntica les solidaritza; una
passió consemblant les exalta". S'enCOMBAT".
devinen totes tenyides d'una reinsixent
El senyor Joscp Maria Junoy, poeta alba rosada, batees d'un esperit fort
i teoritzador, no ha volgut oferir, en com l'espasa i el roure, amorosit per la
el primer dels 5C1/3 llibres catalans, plata de l'olivera de Grécia.
poemas ni filosofies. Pararles veheShip-boy
ments de polémica emplenen aquestes
"Conferències de combat". L'art, la
política, la literatura, apasszonen la ploma de Josep Maria Junoy. El "present La
i
i resdevenidor dc resperit catalls". "El
El discurs de PoIncard ha
singular arúspex de Castelló d'Empúbona impressió a Angla; ríes". "Els clàssics greca i 1/atlas nos- causat on
sembla que s'ha ¡nitrata", "L'anti-Catalunya", heu's aci torra, moviment
favorable a
ele temes deis discursos del poeta Jo- dat un Alomanya
els pagasep Maria Junoy.' Són l'eco de (matra exigir a
moments de la nostra història contem- menta. Tambe es diu que amb
porània. l'opinió crua i punxant d'un aquest objecte Anglaterra ocudels escriptors catalana Inés sensibles. paria ots ports alemanys, que
Quan la joventut literària es deixava vindrIen a Össer la tahur britàcaptivar per la sirena avantguardista, ni c a.
Demà Stresemann pronuncia.*
quan Engata d'Ors . pretenia enfosquir
Catalunya amb la tristor deis seus ma- rä un discurs responent al de
laveranys, guau s'abranda una flama Poincaré 1 fixarà els límite ecodenitiva per a la riostra cultura o ' nimios d'Alemanya.

situació Eurona

dir

que Strese-

Fui' de dietari
ANTICIPACIONS — AGOST ter3o

RETALES DE LA PRENSA ESPANYOLA

"Cap a la banda de Tifarauin els
moros Izan atacat violentament les poManis espanyoles, arribaut fins als
filferros. Hom ha Iluitat a la baioneta. El scrgent Gómez ha atcrrat dos
riferzys que l'atacaven amb sengles
mies."
"La moral deis rifenys és molt eleväda. La nostra, tanmateix, no és inferior."
"El comboi a Tizzi-Azza, compost
per dues companyies del regiment de
Badajoz, una bandera del Tare i
tabor de regulara, isa estat atacat per
una harca nombrosa. El combat ha estat duríssim, havent-se arribat al cos
a cos."
"Noticies particulars asseguren que
la bandera del Terç ha quedat sense
ofioialitat. L'enemie també ha sofert
baixes importants?'
"Els centres oficials manquen de
noticies sobre la sort elite hrn escaigut
a la columna del general Rodríguez
Sanjuan."

mateixa signiespanyola

retard i amb irregularitat ex- . ment haurian d'haver dita "As
faris aixf perqe he obtingut, bl
traardinaria.
• convenciment -que aixa és el
que aun-, conva". D'altra bando,

negteles les concentracicas ritenys

a les cabiles frontereres. Es, dones,
UI cas d'imprevisió l'haver format el
comboi amb les mateixes forces que
en temps normal i haver-se donat el
comandament a un tinent coronel,"
"El general Pérez de la Cuesta, que
es trobava malalt a Melilla, ea CGI1Z,:xer les primeras noves del combat de
Tifaratan ha cuitat a reprendre el
comandament del seu sector.",

quina manca de cultura en les
qüestions gen- erais! Serä un heme esetellent, un savi en la saya
especialitza: ció, perb un perfecta ignorant en raol:Cos de los -al-

tres coses gur fi han este anexa/lanados. Ileu l s ad_ un mal

ben e.spanyol que ha esdevingut
avui han careta., Un homo servaix per tot., per rlisposar cata_
reterca, per andag•ar l'ensanyamana per resoldna P il e stio n s de
sanitat i qüestions dio Bellas
Arts, per dirigir l'Agricultura
o e,ontrolar Ja Benefiebncia. Pro
als senyors• que dirigleixen els Asile Benèfics, els 'Boipitals, los institucions sanitàries, les Comissions culturals,
guant .s establiments anälegs han
visitat i quins coneixements especials tenen de la missió que
sale ha encomanat.

"El Liberal" d'ahir fa notar una
curiosa coincidéncia. L'any 1923—fa
'n-set anys!---hi hague durissims
combats al Marroc, en les rnateixes
zonas que són objecte horas d'ara
de les escorneses del moros, tenint
cartera d'Estat el senyor Jaurne Alba,
pare de l'actual ministre. La histäria
es repeteix."
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •-• •••
"El Comunista"; en un article 'de - ELS:ESTRES DEL. TREBALL
tons violetas, diu que si slaguessin
exigit de debò les responsabilitats ciIzan' laboralnris. Ita estat un
vils i militars deis desastres de zoilo, Orit genaral, igual q'u'e an al
1921, 192.3, 0927, 1929, 1930, 1933, 1937, segle •pasaat, despras cite la guo. r1949, probablement lio ; ra franco-piussiaha, es (ligué
1 94 1 , 1 947
haurícm de deplorar el; a ctuals m a- uniinim-amant: fem ..eseoles!
Darlas Soldevila

ANARQUISTES 'DETINGUTS
21,—Aliir rasure, als . bulevars

Fe!. labaralori‘s nn 'vol (tia
res; qualsevol casa as un !atto_
I valora -Jo n'he Visite da moli
conservats
(1:1s
a et.sn (11e
nc atnralnise
ni
" netistt b:li

quals, tres:), despres de molts
foren detinguts dos bornes i una agua
d' -existir no iht; havia tra. "El diari "El Sol", en un- article
Signat atnb les inicials W., no s'ex.« que 'remiten uns opiuseles reelaumut ballet ningú igual que aquelles
Plica com ha estat possible el contra- l'alliberaria de l'anarquista Cattin q u e, sales que de dan boli . parades no
temps del comboi a Tizzi-Azza. Tot coto es reeordsirä, atewptk catara M. 1 s'obren illftj per' bo Por - les rnalTenir laboratoris fla oam tei•
sembla indicar que a Melilla creaco- Cleineueeau.—Ilavas.

exclbs Ilturs Ilengües respectidaniss, eles.) utillzant
solamcnt tel francés, ranglés i
raternany. A l'Argentina s'han
fet. diversas provatures de pu
en franebs, i a Barce--blicaons
lona, mateix, algunas publica-.
eions han dut extras/tics redacta' a en francbs.
Jo no pretenc pas resoldre
ara aquest problema: no faigsind assenyalar la import äncla
que pot tenir. Però d monVeSat
cal tamhè exposar una (idiota,.
la/ urgent por a aquella que
resoldre personalinent
9-er huta conveniencias parlieu-,
lars. Aquella "CatalinnYa trilla,
güe" dc qué ens parlava el poi',
ta DO (1s pas en efeetivitat.
Realment multa de gent tentre
.nosaltres eotikia respanyol,
francbs i l'italià; un. :nombre
mes reduït posseeix l'alesna/1y,
ranglb.s i 'altdes lle ggües, però
si tiorquéesim quants són
que poden usar-les mitIanament
en Tintine i quants sön els que
poden expresar-hi Uses idees
per Cacrit veurieu que no •sön
tanta qont semblien. Cal, donce,
intensificar serinsanient l'ensernyarnent de les 11am:raes . estrani2eres durant la tevecitut, qu e bs
moment proplei sIe la vida, tal
cons ea fa arree), del t'eón.
I cal tarnbä facilitar als que
no dominin els dita idiomas ele
miljans per obtenir una traducsiti crue pugni ésser Ilegida o
publicada quan c.onyinguS, .cosa
1/119 tvui éS molt difícil i sera,
Vre a costa d'Un iPnetu exagesrat.
vas (su p e,

Poro Nublola

•

LA PUBL/CITAT

FINANCES
COTITZACIONS

CONIERÇ

DEL DIA., 21 D'AGOS,T DE
lilliallanfflammerermaimemeliclie

SORSI NIT

BORSI MATI

-Dinlecres 22

d'agota de iD2j

1923

DIVISES ESTEANGERES

Obra Alt. Etalx l'anca Obra. Alt. Babr
CARVI DE L'OR
BORSA DE MADRID
F. C. Metrop.
BORSA DE PARIS
. 63'
seca 6705 aeos 8710
I 68 10
Folgueres.
•
orTt
6775 67,0
tn710
12'50
.'• • • •
Monedes
or
Allane.
Ce/snial. . • . • 55'50
133453'51
80 I000 3 • •
137'25
.
" ' " I sabel
Cotitzacions
Oreuee,.
.
138'50
d"Agost 1923
1815
81385 81'10
Belgues. . . • .
}cero. mes Prop. Londres.
34'10
"
" unses .
13.'59
Belgica .
1815
Llres . .
' 1 60
• .
3 '73
tntertors . . . ' 71'50
"
" neo tes.
1 32'40
Espanya.
285'57
751•'5,4
. . .
7443
Amor11/zable 4 0/0 88,
"
"
rranceS.
11.'50
Holanda.
Dhlars • . . . .
Octu.
703D 139,
7175
Amortitzable 5 0/0 1680
Marc
"
" Iltures. .
53'23 NEW YORK
It.3112. .
Mares. •
••
76'7: 78170
0'0043
F.xterlor 4 0/0
8720
" düllars.
615 Tanca anterior .
"
Nora York,
Corones . .
25'25
1.865 1781
.
01125
Banc d'Espanya .
583'
7310
Portugal,
Obertura.. .
21 07
Base. Esp. de Credit
7414
Suecia
Segon telegrama.
24 70
Bine Esp. Río Plata 22'3'
2(30
Sufssa
'renca.. . . .
327'74 32250
.
Tabaco .
24 7
SUCRES
SONSA TARDA
Argentina
8450
Sucres
Pm(
•
71
13 7,8
7
Brasil.
Sucres
Orci.
Nora
York
Tanca
31
0
d'agnSt
Interior,
. .
Grecia
71'21
71'20
DE LONDRES
ceauleS. .
Setembre
Note.
592
LIVERPOOL.
68' 8815 68'
Noruega.
6810
303'.53
543'
Nords . .
Desembre
Alaeani. • . . 6775 5797 rrs srTs Cèdules argenttnes
Dinamarca
MontevIde0
37
3875
337'50
Tanca anterlor . .
Alacani8
•
•
_
Mare
V. G. Me3ro0.
345'
1714' 171' /7650 17050 Estertor
Berlln
.
4210
0'5
31/230
Obertura.. , .
Nlie
70 1/2
3 710 Franco. • • • •
13'70
1950
'7. madrIlenya. . . 9375
552
Viena
9575
/STO 62,00 Nalg.
34'27
segon tetegranta. .
1370
13•e7
Franca
Berilo
teigueres. •
SIGO
•
0 7.0 0 0,0 00 M'urea. • •
53'
Praga
52•10
Tanca.. . . • .
158?
13'49
13'34
13'18
Nora York
25I3
Copenhague
4
2433
Espanya
1' okobaina
24253
21S 7
CAFES
BelgIca
•
2617
Suissa
10210
New Orleans
11 5 81
NOrlietra
Holanda
27815
NOva York
Tanca SO j'agOSt Tanca anterior •
2475
2156
23'52
1 05 7 5
.
Disponible
111 5 la Obertura.
Segen telegrama. .
Setembre
8 4'
Suecia
1713
Desembre
Tanca..
.
.
.
Portugal
215
Marc
745'
1187O
Argentina
15'
1111 37
1111101
708'
areasefflioseamman
INANCOMUNITAT
DEUTES DE L'ESTA? OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA, GAS I ELECTR1- I
ACCIONS.
ACCIONS VARIES
ACCIONS
VARI ES
, CATALUNYA
BORSA DE PARIS
CARRILS
CARRILS
CITAT
Antr. Cort.
Antr, Cort.
Antr. Cort
Antr. Cort.
Antr. Cort.
Antr. 'Con.
Dame d'Espanya. • :ea'
71 .60 7153 VIIIalbes 4 5•.
Antr. Cort. Rublo. Aleo/tolera
ferirrat 1934.
interior 4 e.; A.
.1 ten
Cort.
,y
25
Manresa-Berga
5,
.1
44.
3
C.
/luid
1 Antr. rt,a,
Ein.
O 55., 9273 9465 Ilans de V l' ahora .
7170 7145 Alinanses 4%. .
C. erl. Tabaco 7 E* 23/ 22-'53
3020 •
74' 1 7385
Interior esp. . . ;173025 nis
C; Gral , Tratn. 4 95., 29,:,0
7135
C. mati. E151. 6 %. 10170
Foment propietat .¡
•
• 13.
e
1. , 2 . . 11)11anc de Caialtinya.t .13'
7165 7141 ()m'uso 4 5• . •
C. C. COmtmal . 74
" "
Ex! erlor 4%. . .124.'25 mi,
'"e•• n 03'05
7675
C. Transmedlt..
Illanresana 5 .
n••
• O.
8(3'75
71'5e 71'40 Tudsla 5% . •
Cremt
t
Da400.
.;
12'
C.
45*
Tras.allantica
0.
10j.
llene E 63311 y0I . .,5er sse
Tranivles I3EG 5%. n
83'
MPUTAC90 DE BALICE8% . .1 51S. A. Monegal. .
71 .6) 7177 Nord 1.• ülp. 3 % 65'75.
Y. laJI
E.
Ae. Alacant . . .1535'
03'8;
74'73
FERROCARRILS I
O
S. A. Damul.
F
71'6Canal Ergell . . . 13'03
" 0.. "
LONA
" st. And. 4%. 72',5 72'50 e. GraL Elct. 037.1 01'
Ac. Andaluses. . »my
"
15'25 03'9
Catalana
C.
17193'.
A
TRAMVIES
"
La
Pleon/mota.
LO•
" 3.. "
" Gil
••••
Obs.
62'
101'20 OBLIGACIONS VARIES
6255 Sarria-bares/. e %.
I.s. ,265•
96'
8793
Espanya Industrial. 192*
EaterlOr 4 I A.
13
Ver , cata/si/5,5"0% 9250 92'74
Obs.
10.11:32: 9 7891:30
"
6?'25 63'
s.*. ,796
Sarria. Barcelona . 1 3 3'
Lampare Z. . . .1
""
87 ,5 oreo
fildro, de l'Ebre.
B
" 19.000.000 8 . 78' I 711'
Ferr. Latalans 5 54. 130 15 100 25 Trasatlüntica 4 56
Olas. Cay eres var. .1353
86. Cort. Orense V1 7 s. . . 18'25
63'
0
Salat CI . . . . 3,.
C •
Suerere
8715 87',1) Pamplona.
Sol
Segrc
0
Accions
Nort.
13.000.000 C. 7'1.50
es.2.5 0285 AIGLIA, GAS I ELECTRI723.
5'5 lul • 50 101'50 5no,resa Berga . •
(in 87'46 Prloritat •
" P»ter.
D.
• •
• • dr
16*/5 65'
"
1.. 766
6% 106' • 15820 Andalusos. . . . 56'
Torras
1 cons. un,
860. 8763 Segevies .
CITAT
Gral. TelefOns O
AJUNTAMENT DE BAR58'75
Pamplona
1.4
tirgells
var..
.
.
74
73
65.25
0' 751
Sud
d'Espanya
.
Manut.
su yo . .
,8„.4
50 8. 87.2J 51. 5 , Joan.
9)'
Barcelona
7.
67•50
Antr. Con. T. Fillptnes 41/2% e23
. 749'
CELOSA
Vallad. 71. Itioseeo.
Astillero Tarrag. A. 73.
er
C. Peninsular O.
.5:,türles 1.4
67,50 6450 C. Bar. E. 1000 7%. se
Astúries 1...
Fabril Coars . .
.178-7 757
.r.missit, 1007. •
58'
68'
Olot
Carona
.
.
.
79'
(8'59
p,
8823
B
.
"
79
2.•
AmOrtItLable 4 c;.', A 89'
"
1207 4 55.- 32
63 23
Sucres 4
.1 761r:9 704
.
75'
Mandara • . . . 7t2
P
1904.
Flitz. . .
22,
S. (V6bres ( Lons 133'
"
3..
4000 4%. 03
"
63•30
"1.1 ed•
Tabass 11135.
,
"
estamp. .
82Ferro0, I Tramo. 13'
o
1905. •
79'
carburo u/el:Mica .
tIni6 15estnera .
"
91.,,2.A. A 5% •
1012 11%.
"
94 75 9415
" C 89,22
. .
. rxis
Boris 0%.
.
97'59
Canal Lbre. .
•
1906 A.
337 65
La
Bohemia
A
.
.
Or
Astand
.
.
177
4
/'
7.283
81
1131:1
8420
"
5%.
07-35
•
"
Itenta
frene. 3% • 5685 W'
Asland
5
55
.
.
83'
.
'"")•
° feos D.
8s 8010
Villene
Aleoy.
e2
st,
"
.
U.
Mciallúrgica
O
"
e o 05
.7075 7115
"
1 93 O 5%. 95 2 5
•
"
" pies . .
"
. 74'40 741;
87
"
11100 C.
87'83
89'
..
"
0 • 55-50
I) 4%
Algües Barna. ,
71' , 71'
Nora 2.4 serio
Cl; A (6'50 9575
" 6'35 .
. 751' 731•
9420 9470 AIGUA, GAS I ELECTRI- Sucreres O.. . 1 ,73'5)
1907' D.
7750 7810
S. A. Eres_ .
. 15.1
4
713)
1: 4 11,9 % 78'
06'7_ 38'35
7813
a..
•
"
"
.
. 733'30 73,1
19475 10)75
" 1210 D.
CETAT
Trzs
"
P.
.
.
"
63'
E
7
0,
•
"ii
55
.
0750
13775
1815
83-25
06'50
" 4.•"
Reg, de l'Ebre 4 58 65'
• 4r 7e•
" 1912 8,
7715
Catalana II . . . 77'
D
3Iu1u5 Propletarts ad'
"
6%
O
"
5%. 8671
06 O
162' 58'
5.. "
"
F. d'Obres 4 1/2 35 84'50
MINES I CARBONS
1012 E.
7550
763
"
•
n
E.
••
18'
indus.
AgrisoIes
"
0
,
1.4
•
012
70
5%,
5
9•73
6115
6
.
10,
75
101'75
171'
06'99
1.1eYdes.
"
1916
9525
•
•
.•
49' 25
7375 73'25
pis.
5%.
Ir
Unid
Vidriera
A.
C.
G.-E.
ti
4
1/2%.
74•50
4.1Teso
75'
95'9,
"
Carbonfreres.
.
AshivIes
3...
c. Col I Aut, 5% 82'
•
1013 B.
23'3)
7775
,,
,
0
81'25
I/
pf.
5
.
5253
13.
7u•
E
4
74'
n
/2%. 75'
hulleros
Prlorat.
1017A 952, 96'10
"
038 8.
unta Vidriera 5
83'
170'
71!
7773
. . 127'
narcelene,a
C51555 1 A 0 I05 A 58
''
ï 4 1/2%, 7415 7475 Sienten,. 5 "J.,. .
l'amplana esp.
33'
31. 1 sondeles O.
1917 37.
"13 29,25 1540 Eran. 111 (19 2 . 1/ 36 5050 58•50
78'
74.2
77 • 83
Metallurg. F,bre. .
'' 1875 3 l2 C,. 53 1 5
G6
73
° 1918 13
• 8815 7415 Carbs. Berga 4 1/2 1605
Yaienria 01101
" C 5849
1 18
7825 7815
707
a
L'Elesirtritat
Sub.
9
1
Indus.
DIrectes
2
Etactrica,
•.
7/453
"
Bous
n
eo..
92 6, 52 315 Cons. Naval 5 %.
°
Le
44
Abedul
1919 8.
A'23
55*
Carbono
electrics
•
"
D
57SI'
7825
78'
',
5Intrius
.
.
Deus-Roda
Cons.
1
par.
A
II
1)
35'
Alunt,
PO
5
°
534.
1/4% 40•30
b , C.
1920 D.
155'
"
"
Mines
del
BU
.
.
0740
bons
(5
35
731 3
77'25 77 25
357'
"
"
Lleydes. . .
"
o.
E 55'
67' 5 67 23
°
18
/I 558. 60'
33,
Cric/Tea acoló.
"
Earbons Berga Cl
A. t 13 raells A 7 %. 103'
1.0
••
1, . irj
2350
Ame:Ter/1M's S. A.
fiatapia 121.8985
Energles. 5 55. . . :6511 87
61.55
O. TreS. e. 1524 A
hAT
Cardobes
890 :
10230 orenses flx 3%.
373-55 515'
9 '2„,
8 7%. 1 53
Const. ElSetrInues. 92•3)
orenses var..
56'
zar
ilispano-Sutssa
.
35'50
97Andalusos
iota •
sor 316
" AI
S. Carbonera I..
7 55.
102'3J
30
Orsal
93.5°
1
"
21'
Caceres
5%
.
.
°
Von,
4%
Algiles
Barna.
0.
.
, 93 75 64.
trJ.
1007 •
87'
"
E.
A 18153 111146.
o
1.
Cons.
1
pvts
6%
.
93'
"
7010
"
drerldes.
95 4%.
E. tlel elnea 5
"
noma Itero/Tus. •
. 83'
19175 (5 333
64'25 8C15
O 3. .ja•
U. E. P. fun 5 3/4. 92'
"‚3 101'l5 161'15
" 1923
lar..
"
3719
"
3;655 375'
C. II. A. Ebd.
5%. • 92'
1175'
Badajoz. .
.
•
O.
112.10
II. M'itera. .
A 11(151.n
B . 355"
Vasc Asturiana 1.. 95'
Al. d'Ebre 5 36 .
SI
Ce:d. Argent. .
1263- 627
St. G. (le Cors 6%. 82
General
de
carbono.
POIY111
33 130.55
31,
lax
"
58'
S. 1'. F. 210t. 6 36. 83 08
C. Fluld Electric
aS•
C
.
.
G.
Cathous
0%.
Itt2
111114
Minera
.
"
0101 Girona 4 56.3..
6461 0 7%. 07'
-,'15
Cases Barales 655. 7r 2-• 71'
"fi II. rtriáns
ner:
7925
S. E C. Elcl. 6%. 75'
75'
911nes del iltr G%.el
•
ervilla• • 8275 92'
Anclalds 5ç2'55.
79'
•
Elect
5
. 151' 131"
6%. 85'
•
Guem•mulet. 95'
6615
06'50
Secundarla 4 % .
"
" 50. . 110
'1'. Fran. Esp 7%, 553'

MERCAT DE CUTONS

BORSA

e.

-errorroomarofcconcocarrroor•fonffloonacra-Armossomamarreaec•or morrsamm,..

Anuncis Oficials
CIONIPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES
Vencent en f.er de setembrct

propvinent el cupó número 19
de les obligacions al 5 per 100,
,d'aquesta Companyia, s'informa
eis senyors tenedors que el pagament de l'esmentat cupó quedará obert des de Vesmenlat dia,
,•
raótle Dotze pessetes cinquanta cèntims, deduint pessetes
1062,5 pels impostos de/ Tre44
sor, a les següents cases de
Banca: Societat Anta-11nm Arnús-Garf, Banca Arnús Societat
Anónima i Cr-èclit Llonnais,
Barcelona 18 d'al.Tost de 192:3.
-Companyia General de Tramvigs.-El Director, M. de Feronda.

Companyia,. s'informa els senyors tenedors que e:1 pagament
de l'esmentat cupe) quedara
obert des de l'esruentat (bu, a
raó de Quinze pessetes, deduint
pessetes 1'2375 pols impostos
del Tresor, a les següents cases de Banca: Banca Marsans.
1.3. A.; Societat Anónima ArnúsGarf, Banca Arnús Societat
Anónima i Crèdit Lyouttais.
Barcelona 18 d'agost de (923.
-Companyia General de Tramvies.-El Director, M. de 10ronda.

;mea»?

feiners.

Barcelona 2 1 d'agost de 19,23.
-Catalana de Gas
tat. S. A.-P. P. A. Studer.

ro 6 de les obligacions serle
d'aquesta Societat, es posa en
coneixement dels seus senyors
teundors quo. de 1 esmentada
Jata endavant, quedara nbert el
pagament del cerera cupó . Iliu-

Ç

i3A9(CA, C41811/1, tiftLORS
Rambla del Centre, nurn. O
,
Tete:fono , 1‘L30-1231. A,
Traelarr/ 5 111 esperas/ 1 rapta del tracoma
(granu/asions) inalaill., externos;

1i. E. liütigi

OCULISTA
Et-ajudant 4:1lar.I ereonne, de Parlo

correccio de tolo eta detectes
eptiso-rlso41.0
De 4 a 6 1 notes con.angudes
OJEE RULLA. 2. ter.

FARINES

A ARiN

CASA MAT11117
Passatge del Reilotge
Telèfons: A. 1912, 1913

us, SuFcejeisspoi,raperkirisitsles

APARTATtIDE
CORRELIS
útne.co 1125

1 Stuursals a Baiaguer, Berga, Cervera, IgiLnada, Lleyd .,
Nia9resa, Puicerdä, SoSona, rärre g a i Vich
asean measseg.........)

NEGOCIEM TOTS ELS CUPONS VENCIMENT 1 SETEMBRE VINENT, l'import licluid dels quals ens sigui conegu t

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES L'IMPOST DE L'ESTA?)
DItneiudens en ~Unte«
f1192~111111113.11Warra

Amplarla

Fundarle

56
- 56
56

19 a 20
le a lo
17 1/3 a 18

CASA CENTRAL.
Plaoa 'de Catalunya
Telèfons: A. 631, 4620 1 4621

CAPACITAT UN
decimetrea

Tur(LArt DOS TITULARS

cimiente

13,762
21,800
33,173
60,075
96,163
139,272

Direcció telegráfica i telefònica:

22 Pta. any
.50 "
75 "
90
120

51 Mes. any
79 "
138
195
282
398

BANCARNUS

44 " 43

a 47
" 40
a 41.
3 " 36 •
el " 62
50 " 51
44

1 3,1entles. de... *. • •
' Guiares. de. .
*.

..
fPreus en pessetes 100 la. ami) sac da
munt carro aqui.11

157 "

10/ "
" 9:
73 "
70 " 7(
6 8 a 05
104 a 155
35 a 40

GARROFES

•1113
4 3 " 44

27 "

More, de.
lisera VInaroc nona, de
Negra Castelló nova, de
Negra Matarera nova, de
....... Negra
i rola colla. de
15.'gra Efiassa nora, de
Mallorca nova. . . .
de
(Preus en rals 42 ks. sonso sao damtlat
carro aqui.,

( g reta. en pessetes 100 tu. ama nau do,
111401 euro aqui.)

Menta
. de
segonet,(Prinn)
ae. . „ . . . • .. . .
Segó, de.
&yen en reAs o//artera de 70 lltres Sen=
ee leas clamunt carro aquld

CEREALS

!1
Carona
Satic, de. .
• 44/40,
41 a 44 1/2 ! niRt n CS airliga.t8 alrarnales
...
de
3 9 a 40
D'anca alTugais alfarnates 48/50. de
'Blanca ornato airarnates 50/54, de
•
[flanes
arrugats
alturnales
5
8/6
0,
da a 1
1,13,/all,c:. ardreu.ga.ts .elfa. ra..ste.s C.0/ 6. 5.. de
de

.....

24 a 15
23 - 24
19 1/2 a20
lo 1/2 a19
16 a 18114

Nótese cairel. .
.... • . de
Oforese Plata non. de
Marear' Plata vell, de .
•
•
0rd1 Extremadura t Manga.
oral Neta. .
. • . .
Clreda Extremadura, de..
Load 4 roja. de. . • • •

de

,,,,, 4 6 .., 1/2 Thus, de.
•• •

140mero 8 , de
riamero 4 de
Seo-0m, de
Tercere.
Quartes, de
( p res e en peasetes $ ao de 60 k 112.05110 1
carro equi..)

li••nn••

61691511532311r8MiliEZE2/3171611EMIZIEC

(noria

orrtriei 7 Navarra de
Castella O Manos, cle.
Extremadura. de
Anclalusla
(Preus en VeSsetes 190 kg . cense ate
Idean= vagó origen.)

Girada Pista. de
Faces 5ta i itirca. rle
Fase, N.' . lellettl, de. . .
e.
40 a SO
Filies L/obregát, O. . . . .
4) - 48
Faces Exirm. o AodaIuSl3 novas, de
8 5 o su 1 /2 Pavee
,
estrar.gere
s
de
,3 " 3 1/2 1 avons• fIns disponibles, de
! lavons fins nou.
•
Corono Marros d'e
Carona estranger, de
Ineases Se g arra, de.
, Oesses Ancialusta. llores.
de
/ Besses esttangeree, ce.
atesses verdes.
e.
lEsratola
Andalusia,
de.
.•
i 1E;:e
0 .2 72 63 1 1,
G .2-1,a
le
Ll:opoa!,.Plla.
oe: de. •
c : .• 464 55
l ss•
lbelitpecostra
).M
tiger,

DESPULLES

.1n111.-

AN

BLATS

Sabó 'LA OCA'
naves i C.i, S. en Cia.

..-....199321.9ezzleav
_msaame.millairsaumwmonsimmmearsw

MERCA T DE LLOTJA

corva. Ce
'Extra loca/, lo.
e
COi' re f
ll
Blanca extra
de
Blanca corren/ (amena, de
... ,
CATALANA
DE GAS 1 ELEC- 4512411 0 . de. . .
"
()UALITAT SIltPERion
(Frena
en Detectes san de 160 kg. daTRICITAT. S. A.
¡41001 carro aqui.)
Vencent en primer do 5otPrn- Fabricant: J. ALER111. riZATARO
bie propvinent el copó núme11613130.u1111Cn1213[6:21,16.T.17•01,11CO

COMPANY:A GENERAL DE
, TRAMVIES
Beil
Vencent en Ler de setembre
propvinent el cupó número 3
de les obligacions d'aguee:ta,

re d'impostos. a la Banca Mar'
sano, S. A. (Rambla de Cana-,
letes, nú/neros 2 i 4),.a t ia Societat Anónima Arnús - Garf
(Passeig de Gràcia, número 9)
i al Sindmat de Banquers de
Barcelona (carrer de .Ferran,
número 33, pral.), tots els Mes

LLEGUMS

3.4 1./ 5.8.81
3-1 1/2 a 35

35,7/2 " 31

et:0332.7"
55

a 36

FARRATGES

arre.

3 85 1 3 primera, de

llornba, de
Especial, de.
Selecto, de.
3701 14 8 1. de
. 1/ocla 0, de
Trencat

106 a 11,
63 " 64
61 " '153
62 " 63
5 " CO
47 " 40

Alta/s segona
Ilargueta d
Palla curta. de.
1Fulla d'avara, de.
Trepadel/a, de,
(Preus en peasetes 40
aqul.)

7 " 7 Vi
6 " e 1/:
" 5 tit
4 " 4 1/2
6 " 6 1/2
'7 " 7 1/2
103.

datuunt carro

>sepultas d'ene.
Farina. de.
Cilindre itarine135e1), dß .....
Escallle de
, • • • • • • • t .....

1‘30.1*Ili
Montones
29 3/4 " 3()
.9 " °O 1/2 Cestella, de. • • •
•
'751 " 70 1/3
Mallorca, de.
80 a 31
Pral, cle. .
• • ••
Estran gerea. de.

4 " 50
el O :23

;Palpa remolatra, de.
Turtó de coco, de
IFarina 1.11nosa. de
(proas per 000 ID. amO see ~unte
carro 'VII.)

96 a 29
27 ••0se
34 35
b".

VAGONS ARRIBATS
a 31 5
90 " sil
57 " SS
^8 " SO

112
•

•

•

Renació M. a. A.

54 do Wat: 1 de enreda, II de rayes.
ESTADIO DEL NORD

impre e s 1 6 g em ee ral:
Ba, -Han estal molt poques les compres fetos pels fa rinaires. Amb tot i aixt, cal far constar que de blat
da Cae.:
telle se alta coral-wat mes que la setroana passada i hom cr eu que encara augmentarn la compra d'aquest blat per
bar.
rejar-lo arnb l'extremen}, del qual 11131 ha moltes parlides co ncertades.
Moresc. - P o anolar-Se una l'orla alca d'origen havent-se antilla/ /a cotització de 25 a 25 i 1/4 de l'embarcament
agost i setembre, creient, peró, que no s'ha concertat cap op eració a armes( preu.
11 1311 arribar al nostre port el vaixells "QuensburY" 1 el correu "Infanta Isabel de Barbón" amb carregaments de
moresc de 6 000 i 2.000 Iones, respectivament.
u• asaindatldttl..11130.1».....WINILL

ASETA LOCAL

Santo d'aval: Sants Hipòlit, bisbc, vent-se aconseguit de l'Empresa del
i Antoni i Filibert, màrtirs. Funicular que inclogui en el preu del
tiquet el trajecte de l'anomenat tramvia
1 unomun,Inala a milions UI] sol blau, poden passar pel local social
M I/ 0 4 11r1 in aper "Fonquernie"
tots els dies t'iris divendres, 27, a les
deu de la nit.
Ahir al vcspre ens vóltl cl senyor
Gula E xpar Q de nobles, ferrocarril. i
Josep Espanyol, queirrant-se que al
1.41 eutombbils, lle venda
inati, el cobrador. d'un tramvia on
als quloscos 1 solario:e.
anava donii Senyal de marxa a. Vinotant que la maro de l'esmentat seEls nens Llais Arsi's Parodi i Salnyor baixava: En avisar-1i que posés vador Ros Parodi foren atropellats per
més atenció, cl cobrador se li insolen- un autornäbil al Passeig Nacional.
tii.
El primer rebd ferides llcus. El seCom que no és 'el primer con que gon fou portat a l'TIospital Clínic, on
aiszi) puso, cridem l'atenció a la Com.
panela.
Pilar Clavero Piiiés, de setanta dos
anys, caigué casualment en surtir de
casa sera, carrcr de Cortines, 21, trenJOYES' II.ANOVAUND.6
•
cant - se la cama esquerra.
La Unió Professional crEmplcats
Dependents d Comerc fa avinent als
Ahir, al migdia, es declarZ, un inseas socio i simpatitzants inscrits a rciali al inagatzern do porcellana que
l'excursió collectíva que dissabte
els senyors Grite i Esc.xla tenen al
Tara Fesinentacla entitat a l'Ob- m'unen) 38 de: carrer de Ferrart.
servatori Fabra del Tibidabo, ene haEs creman/1 diverse , caixto d'eta-

balatge, t ma regular cmamitat de palla i objectes. Les p&Oues són de

considerac.o.

Joan Alaja Bannt, 'In vint-i-set anys,
estucador. treballant al . 3ttn2r de tEase-1 de Garay caigué d'una altura de
deu metros, produint-s- ferides a tot
el cos, de prOlg,Iltie
•

RESTA LIRAPIT ROYAL
Saló de To
cada dia le dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11.

L'Ateneu Regional l'alerta » ha or en horo, n5 ',ce
f
fou gran
tor
Joaquim
tre de: e: tila 2.2
del que sota, a tres quarts de dcu del
vespre.
11-'i

El poeta guanyador de la Flor Natural dels Jocs Florals de Sans, celebradors divendres vinent. ha elegit
.,Regina de la Festa' la formase se-

nyoreta Montserrat Sabater 1 Bros,
pertanyent a una coneguda familia
d'aquella barriada.

I

VI ESPUMOS BAQUES
El mtlior tatapany csisla
CICARMOLA DE FoNTRUBI
3eesinseee

1

A l'aristocràtica tcrrassa del Rcial
Cercle Artístic, darant la vedlada de
climatices vinent. dia 24, l distingida
sopran ' senyoreta Ararla deb- Carne Ritnart, deimbla dc la nostra cene'
triota l'emittent diva josepeta Huguer.
cantara: Adagi i vals (Zenzano),
barbiert di Siviglia (Rossini), Flaute
inagiC0 (Mozart) , acompanyant - la al
piano el renomenat professor Scbastià
Rafart.
A la Cotupt‘durta municipal Out
format sobre le cousiguaeld a Lt quid
co Po t sPlicatr la despesa de 7,001'58
Pessetea que representa l'eXeCtIci0
projecte de reforma del merca* de $w

Dimecres 22 d'agost 4 1923

CRONIC A

mala per la oaort aillustre patrici
exaralealde accideutal d'aqueata eiutat

'orjsa seau lgti°tiaeGidi,uent drae ualosafeale:
SOCI A L rucalda,"
a,

REPRESA DE TREBALL

"Manuel Moraba Pareja. Granada.—

El Comitè de vaga del ra Ea En cona de la corporael6 municipal us
7del vidre, ahir circulà unes or - tratueto el mes sentit conde] per la
dreS de reprendre eil treball • amas de aex- . 1caltle 1:m:idease' d'aqueas
_•lquesta vaga del ram del vidr e ta elutat N'Ermengol Giner de los
ha durat Sis mesos.
lajas, pregant-vos que em representeu
La dita ordre de rep. t'emir e en l'acto. de Ventea:amena las saluda
el treball s'acordà dilluns, a 1 a afectuosamente, marquas d'Alean, alnit, en un miting celebrat a 1 caldea'
cinema Boheme.
EL ME'llCAT DE GALVANY
"t-AGA. A MONISTROL DE
En la prrisinia retina; de la Cornissia
MONTSERRAT

I
Ahir es declararen en vaga, a
Monistrol de Montserrat, 10 pa leteS.
•
EXPULSIO
Il ;estat concedida rexpulsi 6
de espanyol d'uns quant s
esträngers que eslan a les pre bona de Barcelona. En dia da quests seran enviats als seu s
mpectius pesos,
, EN LLIBERTAT
Ha --Otat pose en llibertat
Jaumerealtart Colom que fou
agafat dies enrera. acusat d'hafer fet coaccions des d'una tri-

buna pública.

bocine Protectora de l'El
seuyaup Catalana
TERCER caNcuns DE SEQUES
PER ALS ESTUDIS NORMALS DE

d'Eseomatiors i Mercaste sera e.xaminat l'avaneacient de pressupost lar a
les obres 1 acliament del mercal de
Galenas:, que puja a 32,72077 pcssetes.
VIANDES EN MALES CONDICIONS
La veterinaria del senyor Jeep Riera, delegat accidental de Mercats I las-:
tacions, en aamplimeut de les ordres de
TAlcaldia, inspecciona al dipòsit ruuni.
elpal una partida de .70 dotzenes d'ous
1 20 canilla arce:Amas d'una apreheualó efectuada per :monta del arenal de
Voateria, resultant que tots els ganeres astaveu en males Candleions per al
constan.
L'Alcaldia en dona coi:alza:usa al
jutjat.
INSTANCIA PRESENTADA_
Ha estat presentada a la Comissia
cl'Escomadars 1 Meraste una Instancia
del senyor Manuel Vilaplana sollicltaut que se li coneedeisi un lloc als
mecate de Sant Antena Conectada i
Central, per installar-bi taules reguladores destinados a la venda d'avienta
coni ll s l • ene a uns preus mas comeatenta que els que actualment es paguen als menee, ea dir, amb una rebalsa de 23 camama per quilo sobre els
pues dels aislas venedors 1 10 cantims
menas per slatzen a els ous.
PER LA alILLORA DE LBS BARRAQUES DE VENDA DE LLIBRES

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Dia-

d ' aggeee, d43 19 2e,
2. ESTAY DEL TEMPS A CATALENYA A LES
SET DEL MATI. — (Oaservectons d'Europa. Nord d'Å1711IT DEL MATI.
(Obnessacions de la Earsa meteoInca, s Vatlantie, cebades per te/curen nenas filo):
rológica catalana, comunicados set' tclhlen),
Tot l'oecident europea es troba sota la influanali d'un
Gel mis naval a Baeelona 1 Tarragona 1 serej a la resdeis beu definía altear al nona d'Anglaterra I ele afeetic de Catalunya. 111 ha ros .ties a la Cerdanya i a la
tes del qual san sentlts a les Illes Bajial:ligues i nord de
Plana de Vieb.
Frente, arab tewporals pluses. Les altes pressions LA511
a l'Europa central.
I. SMIActo AnfaleEnrC,..1

GENERAL ' A LES

3. 2,'E'NTS SUPLitiOlts A - BARCELONA. — (acandatges de acamasiera iban, co jee •ee del meza):
Altitud, meres:
250, 500, 1000
Direceia:,
1VSW, IVSW, aVS'a•
Telocitat en merme per sean:
6,
S,
S

OBSERVATORI DIETEOROLOGIC De Ls UNIVERSITAT DE BARCELONA
HOTea d'este:reacia

: 7,
1 18 harca
Barbtnetre a cero i al nivel' de la mar: 7505, 759, 75 77. a- T:irmatuetre sec: 25'4. 29, 267. — Ternabmeire hala
mit: 23, 22, 23'4. — Huna 1 (centassimes de saturada) SI, 58, 73. — Direccia del vent: SW, SW., — Veleeltat del rent en metres per segon: 3, 6, 4. — Estat • del cel: quasi sera, sei'!, qu a/ sera. — Clame de netras:
mimas; camela
remPeaaaarea *ar men a retribra
Maxima: 29'4. — Mastican: 225. — MInima erran de tersa: 202. — Oseilla ai6 termomatrica : 59. — Temperatura tnitja 259. — Preeirataele aiguosa, des de les 7 hores del die anterior a le 7 hores del 'ala de 11 data: 00
miametres.
Recorregut del veas en el =tela temps: 75 quilaraetres. — Observaelons particulars: boira.

LA BIANCOMUNITAT
Cominuant robra comencad.a rama
iiarrer l'Assaaaela Protectora de l'Eneenyanca Catalana abre el Tercer Conaureaper a la concessia de beque als
maestres que desitgin cursar els Estudie Normals de la Mancomunitat,
base de 5,000 pessetes pressupostades,
quantitat que pedal asea augulenteda
uf liares elements (corporasions ofiSan: Beltran. Consignatari, Mac inials o associacions particulars) preVELLS
tiren".a
omipaut-se de l'esderenidor de rezL'engiurer cap de la Seetala manera
Vapor capan:sol "Terranova". de la
agas-anea a Catalana hl cooperen La informas sobre l'interessat pel regimar, a:ab peix. Amarrat mea de Lleabaste de la data del Concurs. Aquest
dor senyor Tusell en una metió rela- vant Consignatari, Cateara.
es regirä :Ata fe sea-tienta basas:
ecia. repletas i s-neVapor espanyol "Marques del TuPrimera.—Els concursante airearan tiva a ladereconstru
lea barraques deatinades a ría". de Liverpool, amb càrrega geneent
ziam
a la secretaria de le Protectora, per
la vende Je llibres vells.
ral. Arnarrat mol: de Barcelona Sud.
tot el dia primer d'oetubre propviacut,
Consígnasela, Companyia Traastnediah, eares instancias. acorna:my : des de
Serranía.
tras aqueas de:camele que justirquin
Vapor italià "Bologna", de Santa
la seva prepararía. i donin idea de les
Crea: ele Tenerife i escales, amb ciarseres cendicions intellectuals, morals i
rega general i passalgers. Amarras
socials ques'estimin pertinente per Umol! de Baree'ona Sud. Consignatari,
lutstrar el jada:1 del Censa.
"Itälia-Amarlca".
La Conassiä executiva de l'Onze
tlegent.—Els concursante concretaren samba, en la sessa instancia, relees i seteMbre las trames a tots els AjtnataVaixells despatxats
de la cooperad(' económica an ual que an .ants de Catalunya una Petra cotivtBalandra espanyola "La Polar", ea
a
ahomenatge
dant-los
a
prendre
part
els sigui precisa per completar els seus
n'atiene propia, ateses les seres persa- que en aquel dia s'ha de ira:lastrar aa Ilast cap a Dania.
uala eire umstaucies, etat cona sanaba mal-tira de les llibertais de la costra
Vaixells sortits
terra.
farras de percepció i aplicas:1G.
VapOr itOlancieS "Lectora", arab laLa ferina en (lila els Ajuntaments dea buits, cap a . Valencia i Malta.
Tercera —El Consell Disemia, teniut
en campte els documenta presentats i poden contribuir al -naajer esp'endor
Vapor espanyo: "Cabo Cervera", amb
praaleis les investameions que cregui .1a festa va detallat en la circular.aixi: oirrega general, cap a Bilbao i cc.
Tenint hissada; de sol a sol, el colee.
ii'portones, designirà eis a-onces-sane
rana "magia de resultar beneficiats. trae- dia Ir de setembre. la bandera catalana
Vapor norueg "Tora jarl". an:b cartana direceraent arab ells els detalle a la Casa Cóniunal.
Trametent a la Comissió — la. rega general, cap a Londres i escales.
/
arare a .la embreada, ceordada.
Quarta.—Lee beques es aszediran ' qual curara de col-locar-las en el men oais concursante que vulguin cantalear tant a Eta Rafe" Casanova—un rara,
EELL EXERIPLE
. corona o brasca portant una cinta caalt estudie, preferint-se els mestres.
possible
acab
inscripció
alena,
si
és
ancluer.a.—E1 Caneen D'reetiu ntaniindrzl, en ehe dos cursos subsegüents, . • desacataría, o .SerISC ella Ei lii ha dita Pu le 1111F833
13 llego
fins a Is terminaele del Estudis Non- cultats par fer-a,
La Camissia espera que les Carpanaalr, la se--a •coaperacia als coneurC313139
ases> escollits ea el primer cura seas- -rae:ora Municipals, que cada any augore i guau la iris:acaeció que rebi del menten en l'adhesió a aquest acte, volEls dependeras d'una casa flash improfessorat d'elis II dolí la g•rantia dran ' donar neón relleu a la festa anual portant del carear d'Auzias Mareh,
qua te ben aprofitat redore de l'As- a la qual contaba/e:lacen partieulars, ea- que en teta la seca organització insaciada; L ms cansa, podas suspensa.° ccies, entitats de dintre la Patria i d'as- tentar (Libres de comptabilitat, impreen set manera que ebtingui La certesa reu da' alón, i les Eaccmes. Cerpora- sos, Ordres, i en les relacions amb
cines, Ajuntarnent i, ultra les guatee cases de Catalunya no usa altra llende la cera inotilitat.
Sisénse.—A. e Je cada curo taladran Diputacions, la Mancosnunitat de Cata- ada cale la catalana, ha nascut la idea
lunya.
els baaefieiate el deure de remetre a la
d'ernprar tots els mitjans pea a la deLes adhesions 1 consuitesbauran d'a- purada de lidiaseis, essent un d'ells
Protectora una breu uota etzpl'o•:tha
dreear-se a nona de la CornissitS execu- el de multar-se mútuament en els cadel fruir dala seas estudia (lumias
acacapauaant certificats oficials tiva de laanze de setembre, Rambla de sos que alguns compensa de treball
Santa Mónica, nana 25.
de lee artalificacions obtingudes.
introdueixin ten les converses paredes
Acaba de pesar-se a la venta el
de marcada procedencia espanyola.
bre Lee cij.eciac eat la viga Sie la llar,
No vol dir això que harta no pugui
el qual es ven a 7Z0 pessetes ea te!Nadar sestee inearrer en la perita petes les labre: es I a les Zostres ofici- Secció
nalizat convinguda, altres amagues com
res, Aren, 1, prIncipaL
la francesa, espanyola, alemanya i altres estrangere. ale que no es permet
L'ASSOCIACID D'AUTORS DE LA
és l'introduir en una ce-cisterna en caPLOMA
tala, paraules de qualsevol idioma esDegat a algunes: dieerganciea respecValxells entrats
te als seutiments sacratissims de :a
Vapor e:saz:ayo' "Carolina E. de Pa- tranger. si aquelles poden din -se en la
Patrias el Direeteri de latseociaeiú rea". de G"asgese, amb amiba. Amarrar costra 'lengua.
El sistema que aquesta bon catalana
d'Antera de la Ploma reunit en la se- moll de Peuent Nord. Consignatari,
han. adoptat per fer efectives les mul3a. darrera ZeSSid del passat cae 10 d'a- Reaato i Fea:abona.
tes.
és el sea:de-ate L'Editorial Cataquest mes, ha acordat, per completa
Vapor norueg "Tose Jarl", de Canun minsitat establir i renaixer com
ales, amb cal-res:a general. Amarrat lana els ha impras un miler de eartronets
de quatre centímetres quadrata
tale i exeinsiu idioma off• ial la paria mol! de Barcelona Nord. Consignatari,
cada un, els quals porten una inscripcatalaa ‘1.2,1 com tesar d'un deure ter- Conderninas.
raimint en lee portones dels consellers
Vapor eapanyol "Mallorca", de Pal- cala que diu: "Per la puresa da ridiol'enzenya barrada en els actes que or- ama amb marina general i yo passat- tasa". Aquests cartronets han estat dianulara l'emitan.
gers. Amarrar moll de 'es Drassanes. positats en tres guardioles de dues
Darrertraent s'acorda ale Consignaran, Compele:a Transmediter- claus 1 ahan castribuit per les diferents secciona de la casa. Cada depenla bandera catalana. carie es proeurarh rania.
elatai benaida en el satemne acta d'heValsar espanyal "Saguato", de Car- dent, àdhuc algun que no ha nascut
torament ala re:arara del 171-1, que tagala. anal-, carrega general i 536 pan- Catalunya, pena que voluntariament
ama ceda atas, orgaaitaa laasseciacia satgers. Aniarrat molí d'Espanya NE. aha sumat a l'empresa, ha adquirit
d'Autor.: de la Ploma en la diada de Consignatari, Campal:y:a Traramediter- cartronets per cinc cantims, i aquests
eentans chau guardat a la guardiola
l'onza de tetembra,
ranas.
\amar espaayel "gunto", de Car- junt arias la resta dels cartronets.
Per cada paraula intrusa, el que es
tagena. amb carsege general i 136 paasatgers. Amarrat niob d'Espanya NE. aleas:ara atrapar, batirá. de posar 'tia
Consignatari, Campanyla Transnied:- cartrozet a la guardiola, i calan acabara els 40 cartronets, n'llaurat dc.
terramia.
comprar cine cantinas
TEDIE/AMES DE coNnor, PER
Vapor anglas "Corie a, de Forrea
Iminediatament ha' nascut la idea de
LASOP,T D'EN GINER r.u] LOS escales, ami) carrega gesteral. Amarrar
moll de Barcelona- Sud. Cousignatari, comprar arnb els dines per aquest
AJOS
"
sistema recollits, algunes obres de
.imb raotin de la E:Inri de lea- alcal- Mac Andrew.
Vapor espanyol "Tordera", de Gama consulta tale com diecionaris, gramade accidental 'd'aqueas Ajara ment axil!)
carrega general. Arnarrat mol/ ticales, etc., havent -se ofert el cap de
N'Ermenzol Giner de los Itioe, l'Atest aba lea dispost que es curses.,in els d'Espanya NE. Consiguatari, Ccampa- la casa i els apoderats avanear el valor dels dits llibrct. amb el fi de po_magia Transmediterrania.
*ir-silente telegramas:
• Vapor norueg "Orna Jan". de Lon- derme fea ais des d'un principi.
"Alcalde Granada.—En nono eorpo- dres, arrib carriasa general.
Amarrat
L'Editorial Catalana, per la seva
recia municipal que ra'bonoro en prede Sant Rentan. Consignatari, para ha pi-unida que eta el cas que -la
sidir, ue maniato el liség seniir caudal moll
Condemines.
demanda de cartronets fas important,
par la raort de rilluerre patriel avalVapor hala"' "Pilado", d Gènova, imitant l'exemple altres oficines; fara
e:14de aocklental d'a q uesta eiutat N'Ercartea general. ilaiarrat ino'l de Un clixé que donaria idea de l'esperit
a/144gal Giner de loe lbs. Afectuosa arnb
Barcelona Est. Consiga:atea. Rama
que anima aquesta propaganda. •
m'atleta, martities d'Alella, alcalde."
yapor sute "Sumatra". de SinganePer 1a castra part no cal dir que
erarraa de loe Rio., diputar a Corte. re,;areb eärrega
general. Amarrat
ens plata 'moltiasim aguaste nava maGransde.--En oca: corporael6 manid - de Sant Reltran. Consignatari, Enbeeg nifestada,
'de catalanitat i que amaren
:pal mi.dobe el me Benin cogido', prr
Vapor • behga "Portugal", d'Anvera, atiab gust que sigui -imaada eer lote
jpirtchroislo ida extemin a la fiera fa• • amb arre= general. Amarrat moll de els bona catalans.

L'onze de setmnbre
'
d'enguany

ü

Marítima

Mov ment mirítim

Del Municipi

El seté Congrés
Internacional de

Psicologia
Delegat per la Mancornunitat
de Catalunya al Congres Internacional de Psicologia que acaba de celebrar-se a Oxford (26
juliol, 2 agost), espero interessar els lectors de LA PUBLICITAT, donarit-lee a eoneixer bis lleve-as impressions.
darrer CongresInternacional de .Psicologia, 'Savia tingut
illoc a Ginebra en 1909. La guerra lia posat entre el setS i
vuite d'aquests Congressos un
intärval de 1.1 anys! La fiacanonaia del Congrés d'Oxford feu
inolt diferent de les dels Congressos anteriors, i alai) es compren. Certs petits petisos que
tenen el canvi alt, com és ara
Suissa, hi tenien tants representants corn eis grane paisos
que mantenen el canvi bala,
cona es ara Frana. Peris aguaite
que predominaven, amb una
naajoria considerable, eren eis
anglesos i ele ames-lentas. 1 eutre ells figuraven no solarnent
psicòlegs professionals, com ho
aren exclusieement els representante de les altres nacions,
simia lambe un nombre d'intellectuals, dones i bornes, Unteressats en aquests eetudis i que
s'aeontentaren exeedint d'oients.
Horn . sap que en general el
fi d'un Congres, cona ho lela
observar a Cxford tan dels tu ll3
col-legues mas mineras, •ja "de
vetare la cara deis setas confrares i d'ensenyar la seva". Es
dar! No gens menys hom espera trabar, en un Congrés, siguin idees noves, siguin discussions apassionades, sigui, en
fi, un contacte útil amb especialistes.
però, confessar - ho:
aquests tres elements eren mea
redults al Congrés 'd'Oxford. En
canvi, el Congres h ii. camalatal,
en una serie jde reunions agradables, de discussions amables
i tranquilles, de recepcions corteses en tnig de bells jardins,
sota un cel fresc que contrastava amb les fortes catare. del
continent, i a la vegad a . amb
bolles excursions interessants;
afegiu-hi l'encts d'Oxford, aria>.
seu gòtic seriös, massa pur,.
una mica sec, i l a sa y a atmo s
-fera
d'estudiosa traducid. Zis:
organitzadors han fet lot el que
han pogut i cal regraciar parLieularment el professor senyor Cambridge, que presidid
alai cona el simpätie i abnegat
secretad, senyor Sturt.
•
En lloc de dividir el treballen seccions, cona actas, s'as rea'Une enterament en sessions
plenos, les discussions generals
aixl com les comunicacions particulars, han estat adreeados
al conjunt del públic del Congrés, al qual no despassava de
250 adherits. L'avantatge ha
estat que cadased ha trobat davant • seu un auditori nomierde.
En canvi al -ah presentava un inconvenient grau: la impossibilit, at de , disoussions profundas;
entre especialistas i la limitael61

a un mínimum del templa de que
disposava cada orador.
Entre dos quarts de den da!
matt i'migdia, tot l'auditori asBistia a una audició sobre un.
•

tema general — discussid que

noms que am vénen a la meinbria. • •
Tampoc no .111 liagueren agua

_ I PALAV DE LA
, GEN ERA ITAT
eom les que conegueren„ multe
guarra
: LA
Congressos
del
-préi, alea:Cut dIeS. agI;¡S s Pai nRs5t0e;lop :elaha
.
n stc: ae:
I
cona exemple les Miau
,

lles

discussions ressonants:

de
record

ardents entre els neo-vitalistes
_
.i..41urs adversaris cia 1908.
e Es, chinas, molt difícil de ,se,.lparar de les reunidme d'Oxford
algunos idees - ' directrius. Aseaejarern, però, de .donar corage
.de les nocions comuns
versos congressistes, aixii de,
de lee directives generals.
En conjunt, tots els participante adinetiene las idea d'una
psiecdogia com. et. - -eläncia, .servint-se de mätodes . fonarnentats sobre l'observada . . i
perimentaciú. Arnb tot cal de-senyalar una tendencia al sis-

tema, alai cona l'interès pensisLetal i d'altra _pan indeetructible per als preielemes que despasan l'experiencia, sense que
aiingú arribes á elevar-se a un
nivel] verament ftlosófic.
.
Les comunicadions referents
a punta especial-3 no acusaren
el predomini de ca,p mètode sobre un altre, sitió País del e,onjunt dele me/orles de la lisien:logia, tant el matad', d'experimentada. cona a! metode patoanalisi introspectiu cota
l'estudi del comportament. psienlógia comparada, consideradone d'ordre biològic. Seta
aquest pula de - vista, sembla
que s'ha produit una certa igualitzaci6 dels meterles i • un perl
feceionament de cada un entre
elle.
Els problemas d'aplicada
(psieo-teeniea) no han estst
tampoc negligits; d'altra part

la collaboraeiö de la psicologia
aplicada - i de la recerca própiament científica cambia cosa
útil.
En restan: absència d'exclusivismo en l'ús -dele metodee,
cosa que es un be; de conse-

Comissió
se
si Provincial
cial

sa

aeiEmja María contra un7aaluciriatialadlitlaauqedeelsi
Ii impesi la Tinancia d'Alcaldia
districte IV d'aquesta ciutat, per a.
fracció :del •Reglament de Tracas
VrRbeacnuars
: d'alçada interposat per El
irmoaptaosäSanus cToinntzialcivanad,
districte III d'aquesta ciutat, lar
infracció de lee Ordenances W.12:22.
cipals.
Recura d'alçada interposat p er ls
S. A. "Obres i Construccions liara
maechea, contra una multa que a
irnposa la Tinència d'Alcaldia
dictriste III d'aquesta ciutat, per in.
fracció de les Ordcne_nces muniS.
pals.
Recae d'alçada interposat per En
Jaurne Montserrat contra l'acord 4e
laajuntetnent de Vilafranca/ del Penedas, del 18 damtubre satina pa
qual s'adjudica a En Francesa Ola
vella una parcel.la sobrant de va
pública.

Rurs d'aleada interposat per Ep
Josep Surinyach contra una mults
aue li imposa la Tinancia dalkadia del diatricte IV d'acarea& ese
tat, per infracció de les Ordenancet
D CilPaise
a S cciÓ d'Hisenda:
niUnj
Informe al governador civil sobre
el recuas ' d'alçada interposat contra
l'acord de l'Ajuntament d'aquesta
ciutat i desestimara /a recia:nació formulada sobre' inspecció de generadors i motora corresponent a l'any
1920a:924 per rae: dels que té instal.
lats a la seva fabrica.
Informe al governador sobre el
recatas interposat per En Benet Satis
tentarla, contra un acord de l'Ajan.
sament de Sant Julia. de Sardanyele, prohibint la col.locació a les ve.
:eres de blocs de venda, taules, cadines i alguna objetes lense•preri
perniís de l'Alealsiia.

els anglesos anomenaven "symposion", recordant -se del Banquet del Plató—; per a aquest güent, extensió i amplificació
genere de diseussis) es prenia del .domini de la psicologia.
eem a base els rapports fets
Les qüestions elevados a la
per endavant - per dos o tres vida espiritual i al destf de l'hecomir.ció
prems
membres de/ Congres, rapports me resten al defora de la psiimpresos I distribuits a tot- eologia eientifica. Pertayen a la
La "Jefatura' de Delicia ha fea:holla; els autors - d'aquestes me- psicologiaa racionwl i no as con- asar la següent nota, datada d'alar:
mòries _resurnlen Hure idees, ceban sense la metafísica i
'El . Cay era civil ha de negar, e
despres tothont podia presen- les idees religioses. La peleo- abs•aut que hagi ordenas concluir cap
tar algunes breus objeccions, logia cientifica ha rerranciat a mes per carretera, car La Torre, Diinterrompudei al cap - de Poc -la pretensiö una mica ridícula dae aerez i Eustzqui i Francesc
temps pel president, i els sig- de'reemplacar la psicologia ra- ruel, suposats autora . de l'assalt a la
nant; dels rapports resumien el cional i metafísica, de- destro- Banca Pudra, foren ene-late a Mara
debat..
nar-la o ädhuc de Noler-li im- resa, a disposició d'aquell jutjat, ea
Una Negada finits els ternes posar solucions. Actualment san ten. Es demana al juSge dé alearen .
generals, assistiem de migdia delimitat'el seta dcimirii, bastara que cls posésa a disposició del Oovern
a la una de la tarda, i - despres ric perque hi emprin tetes tes civil per respondre d'actuacions ces:
la majar part de la tarda i M- Seres forces'i eonrein els seus recamen al set] damtait cn altres prc•
imo al vespre a una desfilada camps per a satiefacciú de tot- cessos per atree.amcut; pera el Gas
sovint pesada de comunicacions hom, sense .pretendre d'envair vera elvil, repetir, no ha donat 'cap
particulars, eadaseuna de les els pujols veins.
urdre parqué el trasllat des de Meaguate anava seg,uida-cl'una cierPer acabar, un mot sobre la resa fins aquí no es faci en taaa. Aa-si
ta discussió. De vegarles les ce- contribu ya() del Laboratori de surt un agent per informar-se. i
cal, per .disposer que segueixin ti
muniracions . conduien a la dle- Psicologia experimental de la
eussid general esbessada ui ma- Mancomunitat dem Catalunya. He viatge Ens a .Barcelcia en ferrocar•
et, per he que ço que tendia a propasa!. al Congres 4 - ils d'un
dominar, eren considerado/1s procediment objectiu que jo
teäriques sobré el valor de la utilitzo al . Laboratoei per a l'ese
psicelogia, la seva extesisid i els tudi dala imatge mental. Aquest
sane matedeze, les seves reta- procediment, coneisteix en reclans amb les altres eiencies. gistrar en els aparells de pre!Inliuub
Filas i tot lia reaparegut- el vell dele carta moviments imperproblema de les relacione de la ceptibles i inconscients que
COBRIR BAISES
peicolosaia i de la biologia, eom acompanyen en cadascú de nosAhir arribaren de Gitana E0 o 70
gairebe cera, anys endarrera, en altres tot-a .s ..iesared o represen- seldats del regiment dAcia. eta quall.
lemas de Jouffroy, de Conde i lucid .de cossis en moviment. :marea ahir mateix cap a Vallada
dti Broussais, els uns preconit- Hom pot seguir aext, per mitjä Malaga,
aireeeir1 al Marroc, per ea
zant l'explicacid fisiológica i del trae-al donat abs aparells, •\ befa bajaes.. •
l'observació objectiva, ele altres Ice variacions de la imatge mensenarant la psicologia d'una tal, la seva Malas:ad, la seva
part i de la Sociologia de l'al- amplitud; les seves oseillacions.
AlPäätfes
tra, tot esfereant-se de distin- Aquest . proas aiment permet de 1
El governades-, - amagar Portela alar
gir-la netament de les seves seguir amb una exactitud mavein e s.
temätica la tensió del subjecte, al vespre rebb. ala pn:iediates i
que els atrae:anean que as
La majoria dele psieólegs ben el grau de reaillzasie Sensib/e manifestà
coneguts que assistien al' Con- de les seres idees, la Sera re- verificaren dies: enrera a • Josep Eiquer
Palau
al carea
Cervelló,
grds, acontentat de re- sistenci a a la fadiga; te el meprendre llur s ide'es -anteriore.; rit do proporcionar aquestes (la- a Enric' Pérez García, á la Berniasaín de atracaments finaras;
per exemple. Pierre Janed, l'o-- dee d'una manera objectiva, neta,
El vigilara del carmen de Cervelló—.
redor mes fi i Inés interesetint exernpta de les transformacions ateza-e-declara
que havia estas sota la
de l'Assemblea, el qual ha in- que podrien aportar als fets
-nit en un ?lec _des d'ea es -domina
sistit sobre les nocions -impor- apreciaei6 subjectiva.
tot. el carrer i que no solamente no
tants de "nivel] mental" i
Aquesta comunicad() ha tro- velé cap atracament, sind que nota
jerarquia de les funcione "pst- bat molt d'interSs entre ets que dstrant dues halas un sindiVIcin,
quigaies" exposades en les se- membres del Congrés; molts
resulta ésser el Riquer. es paseeves obres (el lector pot trobar- dels quals, per exemple, el se- • que
java per alai, preguntant-li el rom
ne l'expas'elö en la nieva "Psy- nyor Mitehote, del Leboratori del carne en anar-se'n.
chologie Française contempo- n da Psicologia de Lovaina, i el
Quant al de la Barcelonesa, &gua
raine". Fou tambe Clanaräde senyor Claparäde, a Ginebra, 'que ni el vigilaba ni ' els sereilos.
ni
qui cercà d'enumerar els ea... han promès de refer 1 de con- els carrabaters d'una caseta de guarl'halda de la intelligencia 1 AS tinuar les meves experiències. dia que hi ha al Ilec tan ellguil ei Pg
tliurä a e.nällisis ben fets, cense Els psiebleg de Londres hi
que va ocórrerratricament.
-ren
despassar, però. el punt de vis- veuen un nou mitjà de mesurar rea res. Alaramsnt, la germana de las!
ta nurnment empiric. Fou (am- lee variacions de la tensió. El mentat subjecte dona d'aquest rafebe H. Pierrin, qui posä l'accent doctor A. Brousseau, cap de clí- rancies mala deleites.
sobre el comportament l'ob- nica psiquiàtrica a la Eacultatservad(' objectiva.
1 de Medidna do Parte, se servirla
Malauradament manea r . e u del seu metode per a la invesmolts de psieselegs, els mes in- tigació de la capacitat do tenfluents del nostre Lampe, i so- Bid dele anormals I dele infants.
PER L4 CATALUNYA MAGNT4
bretot Henil Bergsen per a la
Al Laboratori de Psicologia
Sr. director a
psicologla rEebservació interior, de la Mancomunitat, continuad'Amics de la Calaíta
el reverend paré Peill-aube, per rem les nostres recerques sobre nyaL'Assocamiú
Magna, que alguas lemors premiea l'estudi de les funcione ;peleo- - la imatge mental i tensió, e ne.n '1
altres impugne*, des d'amatista
fisiebegiques; Wat son. Pase-- Seran exposades en Ilurs-detalls popular secció del vosee diani, ta a
dese i -els repreeentants de la a /a Societat de Bielogid aja( melaza: una feina mes vasta que - laspsicologia abjeeti -va, nostre com en els Anals de l'Escota de . senyalada a Nostra Paela. Aquesta der.
estimat i eminent Ramon Tur- Barcelona,. el Primer volum de cera té perfectament concretada a tere, N'August Pi i Sanyer, el la, qual estä ets preparada.
-va admirable missió que no pot ni
qual hauria pogut ensenyar-nos
Jordi Dwalshauvers s de rasure% del serreta( liagaistic
molt sobre la unitat funciona? i
tant de treball hi ha a realitaar.
!a coordinarle deis mecanisls te, rangt podtic i e.cortataia laa dasmes. H. de la Croix, qual ha
ser una aova orza:iba-amó vasta 1 aeestudia( ne solament la psloot tiva la que estudii les bases i -basteas'
D eltil ci ú 111011 älramiur
logia deis mtsties, sine lambe
F els fonaments de fa gran Catalunya.
d a deis escriptors mes assenyana Wat detingut per la guardia ci
La -lampa és ' nomas un aspecte de la
lat s i que prepara un
-vildeTrosa,ntLPbdi nació. La unitat lintaiiattica na as un
M'oh imPertant sobre la psico- Saut Cusca del rlms, Antonl Selga Ligaran únic. Els trace:esos politics i els
logia del .1/enguate/fa del qual Selva, de 30 maya, d'ofici -carretea do- eco:lana:e eón de tanta importancia cona
Barcelona tiridr1t les primal- miciliat a Barcelona, el qual eaha con- el5 espiritaseis. Els Amics di la Catas
oi g a en els oursos monogräfies fessat autor de tres arracanaeuts a asa 'puya -Magna findran, cas de reataras
de l'hivern vinent; lambe hi armada a altres tanta carretera el die llar associació, una tasca poderosa'
rnaneaven J. Ward, Titchener, 18 del mes eme sena
ehilste
tr tiacariment transcendental a . des .
I4a esta posat a diaposiela del j'atE. Krueger, el .sueeessor 'de
Wundt, et,e, Nornés esment ele to d'Instrucci6 d'aquella votelas16.
Enríe Barelta 1 alraf
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ESPANYA I, DEL MARRO

die i lliurar-el ocunandaMent- suprem i auno de Poperaeld a uti
general presfigiós, donant a
quest un ternani 'de dos 111CSOS
Prat. tal que- organitzi i rcalitzi,
:gota la sovet total i exclusiva

Oficidment no hi ha novetat a cap de les dues zones ocupades

Tul fillids llicuird ull roinne d'ulli mere
pur

e

els periodistes, ha parlat en aquests •

Al.

CaPS I OFICIALS PÉR
termes:
31A111100
—Les comunicacions de les zones
Per Retal ordre circular del inialsdel Marroc no acusen, fina ara, noteri de la Guerra, que aval publica el
vetat.
"Diario Oficial", saláis dietat disposiEs inexacte que- el Govern hagi
eions sobre dastinecions de capa i oileiert la Contar/ancla general de
Meliii, a dos generals de divisió i Lial.: per al alarrae, amb l'objecte d'esai tan la desigualtat existent entre els (pie
que s . agin negat a ocupar-la. '
presten servai en unitats ac t ives ¡ ea;
Per tractar de la provisió d'aquest
que exerceixeu serreta fera de files.
alt càrrec em visitarà aquesta tarda
Es disposa emetotes les cleants deel ministre de la Guerra, i aixi que
a
el
nom
estigui acordat sotmetrem
flaitives que es produeixin ro el eossea
d'Aldea
siguin proreides per torn gt
rd.
la signatura del
Com ja hauran viat, no ha sortit 'tensa destinant-se a cobrir-lea eis Inen
antics co llars eiirr,eo entre inluntacap unitat cap a l'Africa i els trens
mis 1 els que tingniu lacays temps
militars que han sortit els formaven
aerman¿alitia a l'Africa, entre els foresecluairament els soldats, classes i
oficials de diversos cossos, uns que
;•olos, per ordre de menor a mujer aneren ad amb permis i altres que
tiguitat, 110 excloent-se del toril cap
.gren designats per cobrir baixes.
deis raps o oficials, qualsevol que eigui
el seu enttred o situada.
EL MINISTRE
S'eaceptna d'aquesta mesura els que
•
LA GOVERNACIO
'
g ignin alío-dato, senadors, agregats miEl duc d'Airdodóvar, després de litara a l'estranger ,gocernadors eivils
repetir les tnanifestacions fetes ani alumnes de l'Escola de Guerra o roa
teriorment pel cap del Gomero, soprgetiques d'interrenela h aqueds qne
Marroc
al
novetats
bre la falta de
tinguin el sen carnee de plantilla en
i sobre la sortida de tropes. ha conles gut irnicions de la Península i Afrifirmat que havia prohibit les pissarea, aisi emn els que bague-olia complert
res deis periódics amb noticies del
mínima permenaucia toro'el temps
Marroc, perquè eren un motiu da5a al alarroce
larma.

Aquesta mesura no va dirigida
contra els periódica, que podran publicar el que vulguin, afrontant les
responsabilitats que correspoduin,
pera, les pissarres. ultra alarmar
injuatificadament, dificulten la citenlació amb l'aglomerada, d'encurio-

sits.
JIA NIFESTACIONS

DEL MI-

NISTRE DE LA GUERRA
El minietre de la Guerra ha
manifestat que en ambdues
ces ha transcorregut la nit sease novetat.
L'enemic no ha hostilitzat
lee posicions.
En conferencia que acabo de
celebrar amb l'Alt Comissari—
ha afegit — cm comunica els
preparatius per a l'operació que
ha de fer-se denla, mostrant-se
satisfet de l'alt esperit que regna entre les tropes i ansietat
amb que esperen el castig de
l'enemie.
També mita manifestat que
'és admirable l'eeperit que regala entre els defensors de la poeició de Tifarauin, els guate.
malgrat trobar-se sitiats i amb
escasses provisions d 'aigua,
han fet saber que estan dispogats a morir, defensant-se,
ebans que rendir-se.
L'operació de denle—ha dit el
general Aizpuru—no té altre
objecte sind descongestionar i
proveir la posició de. Tifarauin.
Aconseguit aize tornaran les
trepes a Hure posicions.
Ha repetit que no e 'havia
pensat per re p en l'oeupació
d'Alhucemas, encara que no ha
sorprendre a ningú que els
vatielle de Fesquadra facin alguna demostració sobre aquell
territori.
Respecte al nomenament
bomandant general de Melilla
ha manifestat que no es cert
que 's'hagi ofert, el d'arree a
ningú, encara que tenia en el
seu poder alguna telegrames i
divisid
caries de generals
ésser noels gneis
Menats.
Aquesta tarda — lea acabe
dient e,1 general Aizpuru — en
la cooferene,ia que celebrarem
amb el president del Consell

quedará. designada la persona
que hagi -d'exercir el dit

AL M-INISTERI DE LA GUERRA
Aquest mata ha estat al Palau de Bonavista, celebra nt una
del ing-urla conferencia arnb el
CONFERENCIES -

ministre de la Guerra, el gene'ral Muñoz Colaos.
En arribar al ministeri, han
eonversat amb elt els periodistas, manifestant el capita geacial de la regid que no sortiran ele Madrid imítale combatente, sind l'orees el'alguns regiments per a cobrir baixes.
Calcuta les feroce en uns 200
del regiment del Rei i 200 mes
del ele Savoia.
El senyor MuKoz. Cobos ha
desmentit que vagi a Melilla el
illeria
Primer regiment d ' art
lleugera.
Poc després d'un quart d'una
de la tarda ha entrat al despatx
gel ministre de la Guerra el go,

ment de Galicia, 78 del regiment
del Princep i 90 del de Bur-

fensa", "Los Alumnos de la Escuela Superior de Guerra", Los homtres públicos de Espuela" i "La Soberanía de la Ley".

A le zona de Melilla
GONCENTRACIO N S 1 AD•
matinada ..au
novament hostilitzat el campanient
de Tafersit. tenint ele espanyols les
bajura de l'artiller Horaci Navarro
i el legionari Josep Duran, tots dos
Lenta.
En la

SORTIDA DE TROPES PREcAucieris EXTRAORDINARIES
Des de primeres bares del istart ha
erldat Falencia el 'metí de forees estacionados a la Glorieta d'Atoehn.
A tots dos eostata de la pt:ea
velen esquadrons ele la gdärdia ele-ti i
del cos de seguretat.
En eis vestibuls d'espera de l'estae_id
del Migdia ce trobaven gran nombre de
tareas i els andes est ven presos per
forres d'ordre pabilo, a l'extrem que en
un reeorregut de dos quilametres bi hacia un gulardia per cada tres metres.
Els molla tanda:, estareu custodiats
i la policía tenia ordre terminant
no permetre .icostar-se ido cagono que
harten d'ocupar els lob-bits expedirlonaris.
A lea tropes que 'han ernb .t reat aval
se'Ia ha servit utu rana° eatraordiaari
als quarters deis Deeks.
A tres quarts Tuna han entrat a
l'ast l eió les prirocres trepes, les guata
Ica formaren 277 soldats del rieiment
d'Isabel la Catblica. VOMBriedás per
Un oficial.
Mas tard han arribat 44 del re giment chs Sara g inwa ; a continuaitia, 182
del de Valéneia, i pet filtim, 02 del
d'Andalusia.
A les tropes g e'ls ita dispensat un
afeetuas aeomiad
Aquesta tarda surten 158 soldats
deis regiments de Burgos Fdel Prineep,
204 del de Galicia i 83 del de Valladolid.

L'OPTIMISFAE OFICIAL PER
L'OPERACIO D'AVUI
Lea els centres oficials. les noticies
dei Marroc ami eren optimistas. Tot
n'Iteras estä aoncentrat en l'operació
de demà per tomare el setge i prdveir la posició de Tifarauin. S'han
ves totes leo disposidons neeessarles
perquè l'operada) s'efcettfi amb les
majors garanties
La situació pot afirmar-se _que no
Ita csaaviat i que- tata l'atendí) està
un les posicions de Tifarauin i Afrata
La situada, d'Afrau uro da greu perqua si be és cert que per la banda de
terra està compictame.n t incomunicada, en eariv., té obert el pas . de la
costa. Tant és alud. que ha cstat proveida de queviures i muna-A.1"s i
forçada la guarnició amb peces d'artiHeria. Els aviaras espanyols, arnb
llore beenbardei g a, es dile que han
dificultat la fortificació dels moros.
En general, dones, la situacia queda
reduida a la temptativa que eleinä
faci per rompre el setge de Tifarauia
i Afrauü Els teenies asseguraven avui
qua la joral ministeri de la Guerna
nada sera dura perqua els moros estan molt ben fortificats i conipten amb
ametralladores.

EL GENERAL BURGU'ETE

dita posició es teta que els

moros inag ntin una agressió pel
mont Quelatza, i per prevenir qualsevet contiligencia sei curtíl pels vol-.
tanta un unnumos reconeiaement
es parä'un Rae.
'La nit transcorregué arub absoluta tranquillitat
A les altres posicions avançades
les . bateries espanyoles dispersaren
diversos grupa que les hostilitzaven,
i des de Bentier foren batudes les
•
concentracions
També a Tifarauin es veieren ahir
poa
nuclis de rifenys fortificant-se
ca distància.
Amb foe de fuselleria i granades
dc rnä se:1s obligl a desaliotjar, atub
l'auxili del cuirassat "España", el
qual va batre amb gran eficacia, des
de la costa, els contingents de les
dites defenses rifenyes.
Ha tornat el eonboi maritim que
ana a Aíran.
Ela tripulants dieren que cap a
Sidi-alessaud, segons comunicaren
Afean, s'observava gran moyintent

gres.

L'OPE,RACIO
SOBRE ALHUCEMES
• Preguntat el ministre de la Guterna sobre la suposada operació d'AlhucemeS, ha contestat: ..•
—No; l'operaci6 sobre Albucemes ha quedat completament des-

cartada. Pera, que no s'interpreti
aisló com cl propósit de deixar sense easti g l'eneinie: potser es tara
una demostrad& una temptativa de

desentharcame rit o alguna cosa ..semblant, per la qual la cabila quedi a
bastametit castigada.

ELS MOROS ILaN FET ALTRE

COP PRESONERS ESPANYOLS
Mei-illa.--Eucara que ofic i a' Imc a l s'a-muga . aquesta noticia, se cap que en
l'acodó de dissabte passat els Pies:caes
feren elenua presaners, ignorant-se, pera, el nombro i eategoria.
AUGallillITVIN LES CONCENTRACIONS DELS MOROS
Aquest 'nací di verges esMelilla.
cal adre.tea d'acropl os taeieearear za ral
de ter un reconeixeme nt del cama enema,. Van volar unes quantes tures, podent observar que les coueentraelons
rebela augmenten. Les eonceatracions
LeÜi llülnlYrOses SÚ0 a les altores estratngiques del . territori.
,

L'OPERACI O PER SOCORRER
TIFARAUIN
— fiestas preparant colum-

nes pe'r acudir a socerrer Tifaranin,
que segueix defensant-se.
Sembla ' que per l'aviada, selan fea
indicacions a la posició per tal que segueixi resistint, .en la seguretat,
que seran salvats.

MOROS SEGCEINEN HOSTILITZANT LES POSICIONS

ELS

ESPANYOLES
a la posició d'Aíran
—
es desembarea el combai maritint.
A Tafereit hi va haver tiroteig,
sent tallaba hosti,,itzacia la posició de
Rizal Afina.

Prop de Sidi Mesand els moros Urea Loe contra cls serveis de seguretat.
L'ACCIO DIaLS AVIONS
Melilla. - L'esquadra es trcbara
aquest mati acata d'Allutccines,
ohrint el foc enluce Beniurriagel.
L'esquadreta d'avions, durant tot
el día ha Ilaneabnombroses bombea
damunt dele poblats rifenys.
ALTRES CONCENTRACIONS

SUMARTAT

RIFEN YES

periódica diuen que el genea
ral Burguete ha estat sunaariat
eonaeqüenda de les seves ultimes
comentant
declaracio n s a la profusa
les qiiestions d'Africa durant la seva Catada a l'Alt Comissariat i els
seis propósits parlamentaria.
També ha estar sumarias el capitä d'artilleria senyor Martínez de

Melilia.—Prop cte Tifarattin slian
vist notnbrosos riienys que es fortifiquen a curta distancia de la po-

Els

Aragón, que recentnaent acueä davant de la Comisaió de Responsabilitats el general Tovar i el seny-or

La Cierva d'haver infringit la Llei
en l'assumpte de la separació dele
alutnnes de l'Escota Superior de

Guerra.

sida.
La indiana ele Telera ha' realitzat uva incursió al camp encinte
desailotjant diverses emboscades als

pous de Sidi-Dris.
SURTEN MES FORCES CAP
•
A MELILLA
Arnb grano precauciono, han
surta cap a. Melilla, a les sis
de la tarda, 43 e9ldats d'artilleria de mer . .• Je., 200 del regi '

U p ada fiarla an e go ci ació des cupons
counspenents als n'oís se gli nts
MENTRE EL SEU

El ministre de la Governació ha
inanif'estat -aquesta matinada als periodistes que en la conferència celebrada aquesta, tarda pel president
del Consell amb el ministre de la
Guerra s'havia acordat ci manean.ruent del general Manzano per a
la Comandäneia general dc Melilla.
CM' A AlUlAU ITIFARAUIN •
Se san que a migala hau sortit dues
columna s de Melilla, que lean d'oparar
a Atrau t Tifarauin.
Les operacions les dirigirse els generals Castro Girona i Eebagiie.
Cooperen a l'operaai6 l'esquadra i

la zona mal no estere. pacífica,.
Afea' que o volia eteser cap
oh -atarle pe,r a QUIA el general

I WIFORT

LIQUID EAIS SIGUI CDNEOLIT)

OblIgaeions liicjuoi Catalanb. de Gas i Electrioitat,
Cempanyia General de Tramvies
Conapanaeta General :de Tram y ieBarcelona, T' y ac:Llame/de-id, 192
Companyia Trasatläntica, emisid-1922
I3ons Ebre
Asfalte i Porlanti 'Asland"
Mallorquina d'Electricittat
Ajuntament de Castelló
Baile Hipotecad d"Espanya

El non Granel moral de Mala

A los trepes expedicionries
se'ls ha servits un l'almo extraordinari.
• LA SITUAGPO A TETUAN
Hl HA ALGUNS MORTS,
Tetuan.—Re gn a tranquillitat
en totes les posicions del territori.
Els indtgenes s'han retirat
després de l'atac, abandonant
alguns eadävers.
DETENGIONS IMPORTANTS
Han estat portats a l'hospital
de Tetuan ele cadavers dele tiTROBALLA D'UNA BOMBA
nents de Regulase Saborido, PeFa utta diee arriba o Madrid una nula
fialver i Vanguardia.
anomenada Matilde Fairen, de 23 anss,
Demà seran enterrats
la qual s'estatja en una fonda situada
DDCLARAGIONS DE L'ALT GO- al eatrer de la Crea,
i 23.
MISSARI : CAL ESSER BEL.LIG
Com. que la Matilde rebia fteettlents
sospitoses visites, lalmlicia prietiitä
Melilla. — L'Alt. Gornissa.ri,
parlera amb cls permdiste,e, ha uso reeoneisement a rhabilacif, que oca-pava, trobaut, en un maleti, una pistofet les següents clec:lar:miente:
No cree que In, , situacie s:nagi la i un carnet del Sindiett Urde de Sua:granja-t. El que pasea ja ho ragossa a Dam fle Ferrar' Olot, el enul,
baria anunelat detaliadamlent el ,segona confessa la cola, uertanY l a al
seu promae, &antelan al carrer del GeGovern.
Encara ens caldrä, aguantar ueral Laca, 17.
La policla continua, pruetirant indanove.s esc.orneses dels moros;
però confio que: l'esperit ide l'e- gacions amb aquest tuotiu, i en la nit
xareit aeonseguirie dominar-los del dissabte efeetait uro altre registre
al domicili del t'erran.
sempre.
Dues Iteres desprIls d'aquest octetoEncara que sigui un berree, civil i -0nm/toral de la pau, quant ren detinguts el Ferran i des atuies que
l'acompanyaven,
els <mala _digueren
s. ,tirgeixen morne•ets de violencia
anoinin e -se Ortqitim Almanzor, de 22
cal tenle energia.
Continuo ereient que si no es auys, i Marian Berraquer.
El Ferran. eu arribar a la Direeció
fa l'operació sebee, *Alhuremas

de torees mores.

Barcelona. Rambla. Canaletes. 21 4

anal acabara d'embarcar-se el
Dure te Ruhi, sorti cl mig dia
d'aquest amb nuta a lee Dalar' re .—Ramas

EN ELS COMBATS DE DISSABTE ELS MOROS VAREN FER MOLTS PRESONERS AUGMENTEN
LES CONCENTRAC/ONS INDIGENES QUE SEG UEIXEN HOSTILITZANT LES POSICIONS
Han estat segrestades les edicions
deis llibres publicats darrerarnent
pel senyor Malainez de Aragón
"Paginas de historia contemporatuca", "Las juntas Militarea de De-

Valors - Climas - irs - enni - entans =Migas

responsabilitat.
S, cal trametre al Marroc. coas
se'm trame,tre g Ti) i ti Cuba.
un general plenament autoritze.
perno haver de consultar a ningú ni haver de &allanar permis
ari nIteú.
:El vapor Bellerr, a bord

perquè els moros
- Els tècnics asseguren que la jornada serà dura
estan molt ben fortificats i tenen ametralladores
vernader militar de Madrid, duo
fiai
12 jornada EiBit
de Tettian.
La conferencia d'ainbelás geOFICIALMENT AL FAARROO HI
nerals ha. durat Ilarga estona,
HA TRANQUILLITAT
i se suposa que estará releeioblinlIFESTACIO N S DEL CAP
nada ami) assurnples d'actua,\
DEL. GOVERN
litat.
,
-El cap del Goverm en reere .avui DISKiSICIONts
ItSFERENTS—AIS
a:

anca Marsans

•-A
El general Weyler arribà a aquesta poblamd.
embareaut-se despree all raper
"EelWer", eap a Pajilla de Ma-

gireccjó teiezräfica

m

E

Apiltat de torren, núni. 1

rsa ns hank

naven ordree sense eomptar-se
pm . a res amb ell. L'iliaca autoritat—afegi—és clAn. 'comissari.
Després dignó:
—Ira unissió que va portar a
Melilla la .tminissid 'que, prosideixo,. solament tenia per objecto estudiar la linfa de posicions i veure si catia modificarla per tal que pcgui portar-se
a la priictitea el desig de repatriar el mejor nombre poesible
de forces.
Per Ila mera part, tino ver g alitas desitgs que puguin tornar
Espanya les trepes peninsu-

tare.
El Senyor Weyler negil haver
fet cap declaraeió als neriodistes a "Màlaga ni a Madrid.
.0r,c,_dig„,-...._.que no he de
parlar fins que l'esmentaila comisse5 Iliuri al Govern la panòltcia que aquest Ii baria enearregat.

Respecte, al nomenament del
comandant general de Melilla
per dimissia del senyor Mar - tip ez Anilo. va dir el general
Weyler que només en sabia el

%ere der

;:limant
enorgälis

de
(marca registrada.)

PR O PORC IONA

SALUT -

FORA - ENERGIA

Es pot augmentar en el pes de 2 a 5 puilngrams mensual,
maspensabie er decnodrits i malalte do Papeeell dielesi i u, tebercuresee , elfoteto pei tretsalt, dieguetoe, etc.
PRESCRIT PER LA CLA§SE MEDICA CaI51 ALIMENT SAS1C CE LA SALUT
faananeu-lo e: v. Ferree,egala, Casa Corribas,•iloger de Marta. Ca, 1 pr1PC1pals colmados 1 drozuorles
:.
65092,2...».20...3.1313.3191.M.513737IIM,

Ni un untii, ilu igi

que diuen 'ele rumore que circulen, cas' nO s'ha ocupat d'agtuisst assumpte durant la ¡ova
estada a
C-ontestant desurda el general
Weyler a una pregunta reterent a er s'ha in:mar o no a
Al,hucemas, tontestä, el que se-

no u, s'artimi

LA SUD AMERICANA'
COIITS CATALANES., 550
• BARCELONA
neeeee.

Força, Salut i Vigor
PES FalITJA
L A ELECTRICITA
puellear

gueir:
, —Si, s'hi ha d'anar, ara o desha d'ungs. ' perö quan
pres;
-arribi el moment oport al . .
El Govern .ha de desientendre's tao plans, informes 1 esto-

"LA CORRESPONDENCIA DE

L ' insMtzt Electro-acento do Larcelnaa acaba de
un trartat d'Facetrotera p ta per trametrel de frene a teta
n;3 rualaits ryne el demania, aquesta g rau obra raecn ed. escrita
Ist g ra n PoPttlanIat dat
J.,. en una parla dura 1 sencilla, explicaqUe
la eleetrleitat gtlYtitractantent dertrie 1 de in manera
intaults
del
sistema
nerv163 1 muscular, I
liea obra &Vid) eta
torito la sallet ets debititats. ea eluii er t detallas.
La Cd ,./9:l delb simptarnrs le rada aterrin minneinsament descrito per ta/
lustrar f,1 reatan sobre la naturaiesa u sitatintat tiel son-estat indica rom 18 aleeIrania? deseara:tia el ciirreill apaaptat Per a cada afeitaba "apl.eadó dei commt
el tualait•
galvanle ea fu anal preferencia. durent les llores de campad repito, i del
almditis
pot s e -nus el nuld regenerador coto muletsa antgameut t s'acumula
nerv10S5,
aquesta
t'energía
aeumulaut
ea) lierViell . I len,
airea nicarlu de la inaumna n'imana.
cada rumia trauern de pesen arulesta obra per assabentarsse do Coses /1/t1.1.1
lndispensanks oer n a sal ut t. a fi de tentr sempre a cria l'eXPIleatid de 18
nostre cid/une
manada. a l'ensille, £1 ,1' el reme' ren t garantieses. (=h u rte
Cal.VaN1'
asertos' . una aenzttta
t.a tratticsa a tela dis lame. Mataos d'animase sesea:.
ga obra creieetreserapla.
tari et a posna Pe r cebe, a enrreu oe g ult aquesta preclo A.
PALAU, Rambla del
eullszleu - la au iiirecier ute ilnstitut eiectro-Tbenie,
• Centre, 12, principal.

ESPAÑA"
El general Mariva ha alratestat davant del governador civil de Santander de . determinades frases pronuncia-

des pel.•sots-secre tari del ministeri
la Guerra i que se suposen producte
•
d'una indiscreció periodística.
"La Correspondenc i a de Espaiia",
en eiracrree.. deis formulats contra ella, diu que les dues frases
del genezal Berniildez de Canteo. "parlar de la mora: enlairada de leiseunir" i "aeonseliar ridieulament el fusellament dels periodistes", sau, al Sell
judici, delictivos.
Diu que per molt tnenys de la intenció que indo,/ lit darrera frase. alguna periodistas han cstat camuesonats acusats d'ea-citada a l'äleinptat

ti£25M74...INGM.B.1.1•911.21P11.1.273eSegar..

personal.

A MADRID

A dos quarts dc t ele la tard , bu

ilegal a Madrid una gran ventatia, tirast a terra multo arbres i
A efnliSefliiènela del Meló n'ha ender'wat la captda d'uta l casa dels.carrers
d'Engriatia • i Almagre, d'u trcbailaven
molas obrera, resultant Stuart roben'
Maniata Bravo, I greument ferit Francos,: Bedriguez.

5

DE RESPONSA a

El presideut del Consell ha rebut
la visita del president de " la Gneiscié de Responsabilitats, el qual li ha

dit que dilluns informará cl general
Marina, i quelha rebut una lletra del
conste de Kornanones contestant a la
consulta que se li va fer en relació
amb la demanda de Iliurament de les
actes de la Junta de Defensa Nacio-

a la Comissió de Rdsponsabilitats.
La . 1letra del corine de Romanones
está redactada en termes semblante a
la del president del Censen i a la del
senyor Sánchez Toca.
nal

I

p
•
(111
treballa d'Impremta
1 articlea da propagando
'a les vint-i-qUiitre heces
Sobres camercials a St pes.
Papar de barba a O pur. la resma.
Talonaris venda, pe- a calza.
Talonarals °119olguirr stillellsram
Ihne. 111. rebut, rica, a tilo pessetes un.
V,..naen,°t s ro
clib uainb
ixos anaurci
soAlrst P t).".."Y
futbol i bou/unes tricrOaties„
a 1 O O posselas el rallar,
recitan, azul) anime!.
a t 00 pessetes el taller.
'farges perfumado, a os pessete,
Ce.; lenes arel,' bitlista - del Seno
de 30 pessetes co amuult.
d
tio alee
. nounat.
1 un ases /I d'are

sones. per hacer begut Ilet del Carrer
de Calatrava, número ta.•
Ha actuat cl jutjat de guardia.

BILEfATS

n-

Ferina de i n eguils 1 ceraais rn ahjais 1 elles marines

INTOXICAC/ONS
S'han intoxicat Inés de seixanta-per-

LA COMISSIO

4532-A0

lana! a Madrid: kYlmilli d gl (11112 d g Pibe,

d'Orare públie, on foren poetats,_ es

vioLENTs vEyr4DA

4530 A.
Tesas ninnereS 453.1. A.

miat.,eam=taaamenazirmm

Ala,eanta --

llorca.iodisEs negn rebre els Per
tes. No obstant, digné a nu ()sur_
responsa l que havia eortit de
Melilla FiPit evitar una ettuació
ielénta, atenent sei seu careeter de espité general, car veia
que arribaren -noticies i ce do-

4 per 1ett
per torio,
6 par 100
per 100
-5 per 100

setemtre

VaT3MitrI1C7i g 1 de

.
A la zona oriental 1"aailta amiga

En Ileyler din que raa 11 1 mar a

7per 100
mi per 100

I ALTRES CUPONS

declara :autor d'un atraeatin ent pertat
a cap fa un any, próxiomtuent, en Cl
Casi- Pons del Grau, de Valemia,
Weerler ommi aquell eärree, •
Aoab arlient mae creia que un el qual s'apoder n ren - de 25.000 pesseal-ae- geeral rombinat donaria tes que portara un seciyer apomenat
Noguera.
bons eesnl-tate.
la nit del dissabte, o sigui gasa
COMUNICAT OFICIAL DE
taren detinatits,.i ea un lloc praxlru
BAINES DELS -MOROS
Passeig de le's ttSlteiur,, il:vant la casa
L'Alt Coraissari d'Esspanya al Marassenyalada amb Cl flamero. 2, el serena trobit a (erra no ari.iacfe, fine reroe comunica al ministeri - de la Guer•
. salta teuer una bemba de /ud.*
ra d'aquell Estat, el 'que segad:::
A la cena occidental, Sense noveAvi5 da del eliz interviugue Bimba
la noticia i s'aeordcani el . Iba de la
t at Militar (211 el dia
Bobada. BU % que en un eunatiô, i amb
Una companyia de regulars ha recorregut el earni non de la posicia le'S (legadas precauciona. la bomba bou'
d'Adgoz, on es desenrotila el -darrer
portad n al pare d'artilleria.
nPer sei rin les ransifiencions, ' nölncombat trobant en les irsracdiaciont•
pfires i propósito deis delingut g, la peade_ la posició . tos cadàvers riferiys
centinue treballa!' i porta les sese tallan vist esterar. caleniant-se en
a
n-iés de quaranta les baixes dels 'noecs gestions amb veritable r e serv ,
deis espanyols ha ocupat • posicions a
treta a -esquerra da Tifarauia, ama
sis baixes.

6 pea 100
-5 per 100
8 per 100'

▪
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celebrada.--

Marxa

de tropes
Dissabte passat, a les set del matí,
e., cala he a un garatge de la Bordeta, propietat d'En Josep Fortuny;
propietari ensems de l'automòbil que
fa el transport de vetos entre resMentada barriada i la capital.
Segons manifestacions de resmentat Fortuny, s'originà el foc per culpa sera: en anar a visitar el garatge
vcie a terra un gran foil, no figurantse de quina materia podes ésser. acensué un llunal per examinar-lo i
la flama prengué en el toll, que era'
de &angina, i s'estengué la flama per
tot l'edifici, amenaçant cremar-lo en
un moment.
Ala crits d'En Fortuny, la seca
mullera Na Joaquima Sastre, surtí al
baleó presa de gran esglai i anä a
cercar un fillet seu, infantó de quinze mesos.
Els veins de La Bordeta acudiren
amb galtedes i tinas per apagar l'incendi. Fou inútil. El foc creixia en
proporciona aterradores.
Na

Joaquima Sastre, presa de gran

pànic, agafi el seu fill i el lleneä als
velas que miraren l'incendi, els quals el
deixaren caure a terra. Darrera el
fill es IlençA la mare.
Foren portats en camillcs al Dispensari municipal, on després de pracOleada /a primera cura se'ls diagnostica de greus.
Mentre, La campana de La Bordeta
becava a Sometent, escampant per la
barriada /a trista noca del fet.

A dos guares de nos es presentaren els bombers, els quals, assoliren

isolar l'incendi.
Les pèrdues s'avaloren en uns deu
mil duros.
— Lii el butlleti oficial de la pro-

Sortlren vetoriosos aquests darrera.
Cal fer constar la noblesa i exqtilsida
correcció de l'equip visitant, que s'emport i les simpaties del pablie amant
de Pesport.
El Valle Deportiu aquests dies ha
portat una vida molt activa. A Montblanc vence, a regulo de la Joventut
Nacionalista, per 4 a 2. A Vallmoll,
jugant contra el Tarragona, perdé per
1 a O, si be no acabà el partit, per no
volar arribar a la violencia.
Diumenge passat a Santa Coloren de
Queralt empata amb un selecci6 d'aquella Vila reforeada amb sis jugadora
d'equipa de la capital.
— El dia 8 de setembre, fira
questa ciutat, se celebrad el primer
partit en el nou catup del Foment de
Cil.tura iCatalaus. L'inauguraran el
Valla Deportiu i un equip fortissim
del Martinenc.

iESPEIT3
CURSES A SANT SEBASTfA
Diumenge te d'agost. — Prerni Dulcinea (a vendre). 2.000 pessetes al primer. 1.600 metres.
Primer. "Trumps"; segon. "Royal"
(6 corredora).
Premi Bea0. 2.000 pessetes al primer.
1.200 metres.

Primer, "Conde"; segon, "Sir Screus"; tercr, a"Pargny a . Brean Condé (handicap limitat). 8.000
pessetes al primer ; 1.500, al sogen i 500,
al tercer. 2200 metres.
Primer. "Oyarzun"; segun, " Vervcnera"; tercer, "Mexicain Eagle".
Prense G yarnize (handicari). coso pessetes al primer. 1.8ou metros.
Primer, "Rocambole", de A. Barrelre. de Barcelona; segon, "Jergite"; tercer, "Comcclin".
FUT2301.
No volent ésser menys' que les
seres companycs, la Secció de futbol
de la Unió Esportiva de Saies, i amb
motiu de la festa majo r de la barriada, Ira concertat un partit arnh el nostre carnpiö d'enguany C. D. Europa,
que pressumim serä altament interessant, màxim si co té en camote que en
ell es d' isputará una forraosaCopa, donatiu de. l'Anís Castells

Dimecres 22 d'agost de 1923

EIQ. E spectacies1 interpretada! per la tan simpkILi ,ceas artista Margarida Clark.
posa model, importantíssim
1/4-2

film dramatic interpretal, per
• la tan formosa artista miss Dupont. Les de Cain, bonica comedia de gran exit, pel tan gra
chis artista Bryant Wasturn ,
Programa Ajúria. Escabetxlna
India, obraje% de gran broma.

2.51:-2-0•C
Pmea del Teatre, 2 4
Telefs. 11 05 1 4736A
EMPRESA: MARTI AYNETO

PRINCIPAL PA LACE
Avui, dimecres, a les cima, selecte

de l'aplaudida revista d'istiu,

SKETCH SKITCHOS
Coya, La cooaina, .Las mamas, Pa/ace Giris, Eaecetonette i
Foot-ball. 75 artisLes espanyoles i estrangeres
ENTRADA LLIURE

vinent: Estrena del

nou gran quadro
EL TORRENTE DEL AMOR
torrente del amor i Apachlnette

batallón", i Cortada, el "Ay, ay,
av"; la - senyoreta Corominas,
"Vissi d'arte", i Fusté, el "Credo", de " Ot ello".--Preus: Bu-,
laques de 3 i de 2 pessetes. Davanteres, 3. Laterals, 3. Setenta,
2. Davanteres, 1'50. General,
080. Impostos del 25 per 100
a càrrec, de FErnpresa.—Nota:
A aquesta funció est - an invitados lotes les autoritats i distingides faniflies de la colònia valen ciana.—Dijous, TOSCA.

Gran companyla IIrles de sarsuela,
opereta I revistea, dIrl g tda paf
— primer actor EnHo Reut —
Aval, tilmecres, tarda, a dos querts
de cinc, gran matinée 'morder amb

ti grandms drama !Irle en
LAS GOLONDRINAS

actes

que vulguin dedicar-se a lae!
nernatografia,
es dirigea
g in per eserit, aque
Carlos
Zambo.
ni, Hotel Ranzini.

PUBLIGITAT, núm. 5001.

Fábrica de Froductg s Cerá fnics

0444414.11.44444~~4.14

Bajeles de Valencia artieles de eonstrucció

LES PLANES
Ho tel Restaurant Versailles
(Mera del cle les cinc
del man a mirla nIt
narre) de voten 1 a ta carta
Coberts de 7 E0 pta. endavant
Habltaclons per a temporadas a
preus econbmice
Algun del Mas Gtilmben
Cual espe7c arami ropner 7 a Hautumetts
Prop letarly: ElitossAnmas(i de l'asil o

1 Restaurent Elèctric

LES PLANES
Totes les nits sopars americans
JAll-BAND
Coberts a 10 pies., i carta
Tretas cada 20 minuta.
fins -a 11'1,10.

44444-9.444-4444444-5-04-e4-84-e.
.4444414.44.244,14.0.3+344444.

LA RABASSADA

Cashiiîî

ViC3113

Despatx: Tallers, 72

Tolteca A. 5050
Fäbrica: Carrer Benavent (pró
Stirn a la Travessera de Sans)

Hotel

COLISEIT DE V_AFLIETATS •

I
un magnific establiment situat
a la Rambla del Centre.
Rae:
Segura, Unió, 73, entresol.
léfon 4730 A.

BARCELONA
ven,

IN XES

I A "T'ANA 1
Gran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 7'50 pessetes.
Carrer de la Placa, 34.
44.

Auto
Eicola de .sofers. Fundana l'any 1910.
Matricula 1 tito!, Sab pta. 297, Consell
de cept, 957.

:

etsadoes. Temperatura denctosa.
Habltactons Gran confort per a famil l as. Servei permanent d'autocars
des de la plage de Lesseps (.1 osepets), del migala per amunt. Talaron 62bi G.

ELDORADO

•

Les Cantiles cusUngides no eis
frenen perque usen AKANTROL, el m.
llor exterminador de slrixes del eik
Premiat a totes les Exposicions
nene, Es ven a les prInclpals drOgUertel
a prova. 51 despatt. Diputernd,
entre aribau 1 Muntaner.

101112ISEMEDL11211111121E8/21883231EMS3291211181332EBBISESIIIIS

Restaurant — Atracclone
400 meres altitud. Programa en-

teO-fro+2.1.j.gee.3-4-0.94-04.3.3444-OJ

fmmillcrabte interpretacld

nutaques de p rimera Masse, a VIS.I
rio segona, 1'50; tranques les
altres lottaittats
:al, a dos guarra de des: I. El salnet Tres eran tres o padres ;su
tenéle hijas; la L'aplaudida opereta en un acta La M'a p iana; 111
La revista de gr an éxits
BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER FORA I 111 2R DINS

SENYORETES

JOVES desItgert casa de familia Per
a rot estar. case arillo. Escrture a LA

'DOS

MOTOCICLETA,
44.4+444444-4"4
4.44+44."4 D
44"3~1'44444
MIOpTu OtaCcli óC, 22. segg oini ,Pp" rimnaevrad. es

alfilefleteeeeegeet+44+4444.44444+0444,44

TEATRE

DINER
a l'arto sobre autos, teims l nitres
mercaderms. Pan: Rambla do tes
I Flora. 24, Primer»

RESTAURANTS
1

amb els seus ovacionats quadros Foxtromania, Las majas de

—TEATRES--

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALA
ESPARTERIA. 8-V1BRIEIBA'
Telefon 1378 A,

massa~1.11MIIIIMMIlli

e

VARIETES - CONCERT - DAN NG
Nit, a les deu, l'ARIETES 1 18 REPRESENTACIONS

•
Divendres

VI DE TIARA, a 0'00 pis. litre, rosal a
donnetr.; contra propia. 1. A. Joidan2.

CALÇATS SIMON
Liquido a la fábrica mateix les mostres
calcats amb tares que no poden'
lliurar als comerciants

As-ui, d'ancores, tarda, a dos
iht.tteeeees+ee‘94eeee+eeeeeha
quarts de cinca. N a les
vincia s'ha publicat una circular del
:4•42.err-4.--.›,,,,,re-tecee-re--1~-ee-cc444-bete
governador civil interi, encarregant la
deu, Projecció de petlicules.
AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
més severa viciancia als agents de
Gran quadro d'atraccions.
lleve/al de plague, t pelitcules
l'anaoritat perquè procurin reprimir h.
I tot trelas/1 de 'abaratar!. Es :bVitali
1
Oribe,
acròbates;
DiJous, estrena de t'opereta en un
atel a lea
lalasfamia i les paraules indecoroscs
Pilar Ilion, bailarina; els
acre
5 HORES
considerades com a tals.
Ge calçat: —
célebres Bartros, equilibris— L'eminent violinista lleydatá En
EL DOCTOR MAXIMO
CASA CASELLAS
Carrer de Santa Ann
Ricard Vinyes Roda ha estat agraciat
tes; Els 'Pite% excatries,
404-4444+1.8444.44.-4-Se4O+3-0..s.
(Prop
Rambla)
(d a rr e ra el Parc)
4'
pel Govern de la República francesa
? i grandicts èxit do la nataamb la Gran Creu de Cavaller de
oci2CEirdi lliCE5PiAz fi crzruszcznammaimmeiromuctzacsag
bilissima
conconista
la Legió d'Honor.
TEATRE NOVETATS
ATLET!nfiill
— Dilluns, en un tren especial. i a
Gran ew pcárncy M e
°ARDIDA SUAREZ
t zi axioma! ,• ab
La Secció atlética de • la U. E. de
les cinc del metí, marxaren cap a MeSans organitza, per al diumenge que
mt.4.0-3.o.iri~e-e-e--(xpeó4•04+.1
lilla, uns dos cents reclutes del recenve, uns campionats de marxa atlética I Inauguració
placament de 1922. per tal de cobrir
de la temporai cursa a peu, que pel nombre de corles l'Oxea que en aquestes Ultimes
d .
a Dissabi
r, 25 agtast, deredars
inscrito será disputadissima.
7 — C r•s:' F. NI
operacions, han sofert els batallons
bid dcds artisies: C. FontaHi Iran destinats un gran nombre de
experlicionaris de l'Albue.ra i Navarra.
nas Chassino,
premis, i entre ells dues formoses CoA l'estació acudí una gran gentaLes 3 t3e.rotta, Pdr. Rapidet. 1::
Passeig da S a nt Joan, 30. -- Et.D.RCELONA
Diana-Argentina
da, que enrplenä els anderes, i tributà pes, douatiu de /a societat organitza• TARIANiATO ROTOSCHT
tiara
per
a
les
entitats
millor
classifials expedicionaais ini corniat frei, com
LES 4 MARYLAND
cedes.
Excelsior
AMIANTS - GOMES - EMPAQUETADURES - FU_ ° PLANXi-S
a protesta de l'anada al Rif de la joet• TRE GREAT MAULETE
En una de les properes edicions doESTOPAID ES- TRENA- VALVULES-JUNTES- CARTRO - ARANventut desgraciada.
10111EYAS
Avui, dineeeres, 5 i dli im 'libre
DELES - MANGANESITA - Fie 3 A
Molt viat marxaran els soldats da narem compte detaltat dels inscrits i
de L'aviador emmascarat, El seu
TUBS
C.e.QUILLOS
deis premis.
quota del mateix reemplaçament.
KLINGERiT - MANGUERES - GRAFIT
-3 PuMmtra Condbills 59
mes gran saorifici, Llum que
Els comentaris no són favorables
mata,
La
feminista, Eis casats
pr r, sentats per Torkat i
Són ja nombroses les inscripcions per
als governants d'Espanya.
de nou,
lüs!allaciürn umplebs d'Atan -- Tpb3 .tla cri8iall espacials per a nivells de Calderas, etc. dic. i','ai'liciieu *pm
DA lira,
rel Campionat ciclista de Sants que, or.
ganitzat
per
la
Secció
ciclista
de
la
Fred Silvester y Cia.
VALLS
Unió Esportiva de Sane, co correrá
El Centre de Lectura.--Tifus a Vallt
BIESHE4g4titt811111111111111eillitliMillIM
Les 4 Uessems
Saló Catalunya
diumenge que ve. Entre elles figuren
moll.—La Comissió d'Educació Ge- els noms dels nostres mes afamats corNovena meravella del món
El local mea mese de garcetona.
neral de la Mancornunitat
redore, i esperem que es batrà el reEntrados. ebtinques pols
Avul, ME:aceres, estrena del Procord de Sans-CnbelleS-Sans.
Domar el mes de juliol passat han
mota graciosos i aplaudas
grama Murta: g ola del tot, Per Pea
concorregut a la Biblioteca Popular
L'ex-regidor En Pene Balara ha conclowns
rol/1y Sieh; El triore de la a la
731 llegidors: 333 bornes. S3 dones i
cedit una farinosa Copa que será atorPompoff, Thcdy i Emig
315 infants. Slan cons-eiltet 951 obres.
gada al primer corredor classificat, i
(treta; Una dona p erfecta, per
els magat g erns La Catalana n'han cerlit
Del servei de préstec 'hon gaudit 184
constaneo TalMildge; Qui Linguae
una altra que será per al que resulti
bees+0.2.044~~444,04,444
persones.
un Ford, «mica. Reina, una altra
— El caporal del Someteut de Valle,
campió de Sana.
estrena Paramounti L'orgull den- t
senyor Rafel Mart6, ha estat oropos/t
CERCLE SANS
tronat, per %Vallare Reld I atar,
DE
per a la crea del Merit 'militar, cota a
FESTA IVIAJOR DE 1923
3furray
MATA RO
prtmi als valuosos serveis prestais al
U. S. DE SANS o — 1L1_1120 S. C. 2
Inauguració
del teatre'com— Ln aelmana paseada bis trobat
Devane d'un públic forca nombrós
pletament restaurat.
ene g ver del pastor Josep Pu re I Mas.
Iluitaren els esmentats equipe. Els nois
Teatres Triomf i Marina
Divendres,
dia
24 agost, nit,
▪ a tan gore pròxim a la (out del Catde Sans jugaren amb molta fe, per?,
a les deu, l'Opera del mestre
Seuabla que el dissortat torne es
no passaren d'aquí. La primera pare
i Cinema Nou
Pahissa
ficä a l'aigua per bany-ar-se i s'indisporesuhá. rnolt nroguda, mirrant En
Avui, ditneeres, Esposa model,
s a sobtadament.
Pons, de !lituo, un gol pe j al seu
MARIANELA
•
Ei diabli al CO9, Un viatge me— En el reí poble de Vallmoll noequip. Després del descans i reprès
per
ravellós,
L'avlador emmascarat,
, les tiples Mercé. Puje'
tualinent lii ha passa de tifus. Es cosa
novament el joc, els ilurencs agafaren
episodi, i
i 11 de El fill del
de tothom coueguda q ue l a ca usa t'en
i Assiimpeib Velázquez .i
el inc per fer broma, cosa que no
pirata.
els artistes cantants Josep
en les sigues sie pou, de les quals se'n
estä gens be, puls han de pensar que
Farras, Ricard Fusté, Joan
fa un gran cansare.
el que vol vettre el pliblic es loc. Lleoseeerfflee-15.04444,49444444
Gil-Rey, Fortuni Bonanova,
'a Fa aproximadament un any que una
nart passa , a mig centre i Bentanachs a
chor,
cos
epidemia semblant també féu de les
de
ball,
50
profesmig esquerra. Des d'aquest meinent el
Gran Teatre Comtal 1
sors d'orquestrá, dirigida
seres a la Tila.
joc pren una mica més de seriositat,
Els seas disortats habitante seo 'efeper l'autor de l'obra En
podent-se observar una serie de boniGran Cinema Bohemia
, Jaume Pahissa. II. Prolimen de la petita politice de les auto- ques jugadas que proporcionä el mig
:tes locals, que no tenen temas ni
/ sentació de la xamosa cancentre Lleonart. Després En Pons. que
›; çonetista
esma per estudiar el problema de les
Ilenci unes guantes pilotes al gol del
Aval. ainiecres. Tarda 1 olt: El eine.
..
alpes. Cal remarcar q ue a Poca disSans, passi a Huesca, el qual, d'un
drama La 11um que mata; les p ernGOTITA
Macla de Vallmoll bi ha una mina nnah
cap, enträ el segon i últim gol per a
eares C0 MIQUe3 Els caseta de nou 1
.1'
131Etta abundant que amb una mica desin.
Acte de concert per l'e. ,
Ele presenta d'En Ruil; X 1 X1 epil'Iluro. El partit acaba moments des.
sodio del colossal fllm El AH del
(sec 1 bona voluntat es faria arribar
preis
1 minent tenor eatala
pirata; la grandiosa t'elimina El
al pob/e.
L'arbitre, que era del Collegi, actuä
seu
N 'EMILI.VENDRELL
M08 g ran sacrifica PCI celebre arMolla por fa. pera, que les autoritats
be per a tots.
tista
William
Fumar/
curia mes de prendre la pilota a l'equip
L'equip de klluro era: Florença,
amb piano i amb orquestra. .
de febo l local i entrebanear-li els seus
Salas, Puig, Verdur, Lleonart, BenMest re , director: l'erran
3.94~444.4.3.,~4.3.0.e,c4444
perrita, que trobar una bona solueié
tanachs, Clos, Piqué, Huesca, Pons i
Obraclors. Despatx a tala salubritat de les sigiles.
Felisart.
es'›eseet-e-34e0.91.344-3
quilla i al Centre de localiPerquè STUDEBAKER es construit per les
rnbs
— A la eiutat de Saragossa ha leasL'equip de la U. E. de Sana era
tats, placa Catalunya.—
importants
del món en cotxes de 6 cilindres i
eat a millor vida el respectable senyor uit reserva.
Monumental - Pedró
seva gran
Dies 25, 26 i 27 d'agost i
Jaurne Montserrat 1 Grau, fill de la
A les fines de Muro hi velen) E/1
1 i 2 de setembre, Grandiopermet preus incomprensibles per a cotxes de primera
nostra chitar i oncle del diputat de la
sos balls de societat. QueSalas, brau jugador, que resta alluWalkyria
que abans de remetre's al client són sounesos a més
Maneomunitat En Josep Montserrat
den
nyat de nosaltres i que. aprofitant
invitacies los Societats
.Quadrada.
Tavinentesa d'una permissió ha pogut
aliades.—Illota: Sorteig de
Avut,
de 9.500 inspeccions
Mixtures:
El
All del pirata,
— En els vetas pobles de Vilahella,
reaparèixer al seu equip; desitgcm
localitats als senyors socas
X 1 g l e p lsodis; Abeeduald;
Lea
Puigpelat, fas MasO i Rodonyà salan que molt aviat pugui tornar i ja per
per a la fun g ió, avui, dimekg.
duos dones del duce de Porta; L'udnnat"conferencies, organitzades per la
sempre entre nosaltres.
eres, a les deu de la vetlla.
aur p anor: El 001mal Illuminat. DeComissió d'Educada General de la
rnä, dijous, estrenes: EI nu del pI.
SITGES
Maneomunitat de Catalutiya.
rata, XII 1 alma). No aempre triOnt.
.4•44444.1.44444444194+~
Per a diumenge vinent, tercer dia
A cada noble el senyor Surinyac ha
fa l'amar; La POS« del rastro I
de Festa Mejor, hi ha anunciat un
/.23111
parlat d'higiene i el aeiayor Girat so- interessant partit
altres
Temporada
poentre el C. D. Sitgebre cultura general i de l'obra de ta
( pulan d'Opera.—
tä i el F. C. T ä r reg a, en a l qual
Mancomunitat.
Avui, din-meros,
b44.44.1444444.4.4.6.4.4*
disputarà una magnifica copa cedida
— A. Vilarrodona Iramort sobradaEl
dia 22. ESCIPVepel catalanissim Ajuntament d'aqueoCinema Princesa
nimni en honor del malaguameta el eoneg,ut 1 atabalat propletari ta. vila.
En' Llorenc R.aße i Comes.
reyat i eminent pintor valencia
Regna
Gran via Layotana
expectattó per presen— D'ssabte, rs la in 'tinada, Mari/ ciar el ditgran
Joaquina Sorolla, oaanitzada
encorare, ma j orment girar. .per
Telefon 1371 A.
l'Ateneu
l'anima a Deu a la elfuka del doctor ,podetn avançar
Regional Valencia.
Aquest local chsposa d'una
C IA {611
que els das equipe es
I. La grandiosa ópera en quatre
Ibera, de Reus, el malaguauy.d jove
temperatura agradable per la
presentaran a la palestra ben completa
actes, de Verdi, II Trovatore, seca
ea
vallene En Joan Farre, víctima d'un
gran renovació d'aire.
i amb un gran entusiasme per endurpel colossal tenor (loramatic Mi- Avui, dimecres,
accident automobilista oeorregut en
se'n victenkfa i amb ella el formós guel
programa exAdmita
'leerle d'aquelld ciutat ti dia 5 del cor.
i
els
celebrats
artraordinari; sempre les millors
trofeu.
t istes senyoretes (Imitad Rosds, produccions:
test.
Abans d'aquest enconen: sein celeAmor fatal, inte— Diurneage al camp de t'Atletic
i senyors Valls, Fionti, Serretti tessant film drarnatie
bra rà un altre entre l'equip infantil
i de gran •
i Oviedo. Chor. Comparseria, et- argument,
N'aliene 'es jugä un partit de futbol
per
la formosa ardel Sitgetä "Els Estrellats" i una se- cétera.. EI.
entre el seu primer egulp i una soleeCançons espanyoles, tista Gladio Bitockwell, la qual
lecció infantil del Barcelona, dispu- pele
famosos tenors Artelli, que
la t'Ornare obrera de Vilatfora. tant-se
obté un Veritable hit. El vulte
lambe. una Copa.
cantarà
la
ota "La alegría del
•
•
•
no mentir, grandiosa comedia
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