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Importants declaracions del Capitá general Una extensa conferència telefemica amb
Les cb uarnicion de
el Rei d'Espanya
Adhesions 1 felicitacions
Burgos Saragossa :: Els sometents de Barcelona :: L'actitud del Govern de Madrid
r

EL

DEM! DE POLITICi

Hi ha, sembla, a Espanya Gavera nou. Hi ha a Catalunya
&taz de guerra. Hi ha a Barcelona previa censura per a la
premsa. En aquestes condicions, la nostra ploma de defensora
d'un ideal patriòtic queda aturada. Preferim el silenci a l'atenuació de la pròpia veu. Més ens estimem transformar el caràcter dels nostres editorials que aprimar llur sentit per tal que
poguessin passar a través dels sedassos.
Un gran periòdic com LA PUBLICITAT té múltiples objectius. Corn a missió primordial ha de sostenir una causa patrietica. Després, ha de posar el comentari ràpid a l'actualitat
variable. Ha d'estar atent al moviment d'idees i a la florida de
tetes les activitats espirituals. Ha de donar, per fi, l'ampla informad() de tots els fets d'interès públic que se succeeixen en
la ràpida desfilada dels dies.
Alguns d'aquests objectius, no podrien ésser atesos com cal
en les presents circumstàncies. Renunciem temporalment a omplir-los. Més val la paraula no dita que la paraula incompleta.
Els nostrea lectors, els nostres amics, els nostres companya
d'idees i els nostres germans de pàtria, pensaran com nosaltres. Per segur ho tenim. La paraula que no escriurem nosaltres, ells també l'endevinaran, perquè surt d'un batee del cor,
i aquest batee es el mateix .en tots els patriotes catalans.
A teta demanem una serenitat perfecta, una d'ara visió del
'le gre forçós paper d'espectadiar. a atenta davant els esdevenimente histórice,raue presenciern; que als ulls 'losares ~bien
usi& Taziica_llunyaüs. - Eis 'ZitiPestirrieii Un ideal patriòtic, veuen des
d'un lloc alt el curs deis fets, el bellugueig dels bornes i de les
generacions nacionals en els llargs camins de la història; . ì així
Se (Inflen als epiiiedis cap välua definitiva.
bin dels qui no limiten el camp de la producció periodística a la propaganda política i al comentari de les coses actuals.
Sempre havem cregat fútils els pretextos d'aquella, periodistes
que, en temps de censura, es planyen de no poder parlar de res,
de no poder emolir les columnes del periòdic, o que amb un
cola d'humorisme vulgar insereixen oracions, o un tros de san
toral, o un fragment del Quixot, o les taules de les operacions
aritmètiques.
El nostre poble, com deia el manifest-convocatòria de la
Conferencia Nacional Catalana, sap delunar de politice. Nosaltres farem ara aquest dejuni en • l'espai frontal de ele nostra
fulla. I no ens mancaran ternes d'interès, situats mes enllà de
les eontingències polítiques.
Ens guardarem prou de prendre un posat ferreny, o inquiet, o tràgic. El millor senyal de la maturitat cívica ele l'opiajó catalana ha de consistir en un posat de natural expectació.
No ens agradarien pas els escarafalls i els averanys. Si les fases
successives de la nova situad() espanyola es descabdellen amb
normalitat externa, poden constituir tina interessantíssima lliçó
d'història contemporània, davant la qual ens escau la quieta
atenció.
Per part nostra, no sentirern cap recama, pel canvi de
temes. No hem vinculat les nostres feines a la política, i sentim
l'atraed& d'altres activitats de l'esperit. Els homes de partit
són esclaus d'una obsessió limitadora. Els horneo de patria esa
ten n l'esguard per tots els caires de la vida nacional.
Per damunt dels episodis de la política, passa la vida dels
latees, rica i complexa. El po/itic de professió pot trobar que la
claror del món s'apaga quan les vicissituds polítiques Ii són
contraries. Nosaltres, si avui deixem al marge l'apostolat politic, ens resten les vaatata zones en les quals continua plenament
la vida del poble i l'iteiVitat de l'esperit /turna. Tot dejunant de
p olítica, tindrem el Vdn nodriment de les altres branques del
f uncionalisme nacional. Ben portat, un dejuni as encara saludable i purificador.
"4n1n1n11111•11~1~111nImumgm3

Les primeres noticies

invariablement, que Ics 'líales
estaven avariadea; cal reconei-

de la nit del dimecres

ser que lla incomunioació durà
escassament una hora. Uns be-

Des de les dotze ' tnit
estaven aquarterades les
tropes.
quatre a eine del metí
s ertiren els escamots do soldats a les ordres proCedint a qcupar la Central de
T elafons,
PAdministració
C orreas, la Delegació d'Hisenda
i alguna altres edificis de ca-

legramos de caractor comercial
toreo admesos sonso dificultat
pel personal de telagrafs.
En canvi per a uns altres do•
Premsa dirigits a- l'estranger,
l'aprovaciú de la censu-

räeterSembla que fa ches que el mov imeat es venia preparant, prov oieat-se tols els detalls.

dispensada d'aquesta disposi_
cid, tota vegarla que la majona deils diaria estaven quasi
ennfeccionals.quan es va rebre
la plena confirmació deis feta.

ra militar, nue des d'aquella moments eomeneava do funcio-

nar.

La Premsa

local, però,

arribaren ahir terriblement cen,
surats, impossibilitant fer-so
una idea do la situació a la ca -.

pital d'Esganya.
Les conferències telefòniques
estigneren alternativament suspeses o permeses diverses vegafes.
alguns corresponsals
diaria de Madrid els resulta

praeticarnent impossible comunicar Ilurs informacions; altres,
pel contrarij no trobaren cap
di fieultat.
Alguns repórters es queixaren al Capitä General sobre
aquest pracedir, manifestantlos aqueste autoritat que confiava que aviat quedaria tot
arranjat.
EL CATALA A TELEFONS
Un periodista que trametia
la saya informarla telefònica
en catalä a un (liara de Cata-

lunya fati alije conminat a ferho PD espanvol, sota pena d'es-

ser-li ttilla n in la conitinionehi.
UNA AL.LOCUCIO DEL CAPITA
GENERAL, AL PAIS t AL
EXEROIT
A primeres?..hores de la matinada
alguns diaris recolliren a Capitania una
alloeueió del,tapPit _general. de „la
Cuarta Regó dirigida al país i a l'exércit. Eis nnstres llegidors la trobaran a la pimina,
LA DECLARACIO DE L'ESTAT
DE GUERRA
A lee cine d'aquest metí foil
fixat als carrers de la ciulat el
ban declarant l'estat de g,um•ra.
EL BAN DE CAPITANIA
S'ha fet públio el seg,lient.
San:
BANDO
Don Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, marques de Estella,
capitan general . de la cuarta
región
Ordeno y mando
Queda declarado el estado do
guerra en Cl territorio de esta
Región militar y confiado et
loando civil de las provincias do
Barcelona, Lérida, Gerona y
Tarragona a los respectivos gobernadores militares, los que
dictaran las órdenes precisas
para el mantenimiento del orden público y la seguridad del
régimen proclamado por mi
nifiesto del 00N) de septiembre
dirigido "Al País y al Ejército.'
En los Gobiernos y Comandancias militareS, sQ ejercería
la previa censura da la prensa

y do toda clase de escritos impresos.
Las Diputaciones, Ayuntamientos y dornäs Corporaciones
civiles contiimarän su normal
funcionamiento, pero las Autoridades militares .diclarän respecto a ellas, las medidas que
aconsejen las circunstancias.
Esporo quia tollo buen ciudadano cooperara con su prudencia y sensatez a la consolidaCió!' de un regimen quo era anhelado unänimemente, aunque
por el momento se originen molestias y se suspendan algunos

•
derechos.
De la cordura do todos pendo
la pronta Vuelta a la normalidad.

Este bando surtirá. Sus cine.
' partir do su publicación.
tos a

Barcelona, 13 do Septiembre
de 1923.

Miguel Prime' din JtIvera.

Prop de dos quarts de tres
FULLA VOLANT"
et metí els cape i oftcialitat
Ha estat repartida la seaflent tulla
El jutjat rnilifar ne prosentä
de l'exkreit ocupaven eia ia1O-sense cap segell gue racrediti,
Vais. telafenS i estació radio- a la ineremla de "Solidaridad volant,
Obrera, orrionant que fdssin encapçalada itub el membret de la Calicabna.
General. Din aixi:
Aixa quasi passä totalment suprirnits alquile artieles en ele pitana
watts oel parlava de la situació , "Cosi un sol horne i amh una verides apercebut, pui. en aquellas
actual d'una manera que foti kable disciplina (aquesta sí que es dish P r es de repàs són poca 013 que
'ereguda ineonvenicni. L'esmen- ciplina!), la de l'amor a la Patria, la,
f i de d'aquests serveis.
tat periädie aparegue, • dones, que sondeja en la consciéncia fins que'
Er personal daiqueala redactroba el' veritable deure per
blanc.
oid
P og uó observar que a les arnb alguna espata en
tot: vida, auréola, pau, famipproAvEw..1114EFONIO
,arlan es den-mueva copalde Madrid' lia... haveu respost a l'ordre que us:
" 'vacua, la senyorata responia . Ele telegrames,
e
I

vaig donar, quan esta,va Segur que rom
a noble i com a exèrcit sentieu nasa de socórrer la 'liare Espanya...
Den i la Patria us ho pagaran...
No admeto, ni per un sol moment,
la hipòtesi que el (me fou Govern
(que ara ja no ho' és per nosaltreel
pretengui Ilanztor en_ defensa dels scus
llocs', encara que vulgui encobrir-ho
amb la defensa de la dignitat del Poder públic (la dignitat per exercir-la
forces d'altres regions contra nosa
tres; ni elles vindrien, ni encara que
vinguessin tindrien la moral que nosaltres tenim per rebre-les.
No hi ha. dones, mes remei que esperar i resiStir fine veure assolit el
bé que anhelem i caigui sobre del Goveril la responsabilitat del que porti
la seva tossuderia de defensar rindefensable.
Per la nieva part. Pkefereixo que els
mena fills hereclin- una g uer r e r a testa
foradada per les bales, com Eui Didac
de León, que una lloreia, signe de servifisme als que enfonsaren la meya
Patria.
He de Ter, almenyte, una excepció:
L'ex-ministre de la Guerra, el tinent
general En Lluís Aizpuru, soldat esforçat i sense màcula en el seu honor,
ente* que en el lloc que ocupa el seu
deure és el que estal.„complint. Tinpenen, per , aquest
nostres judicis, la consideració merescuda.
Us saluda, orgullós i satisfet, el
yostre general,
Miguel Primo de Ribera."
EL COP D'ESTAT HA ESTAT
POTAT A TOT CATALUNYA
Segons.noticies rehudes a Capitania geneal, a totes les
principals poblacions catalanes
l'autoritat militar arengad aliir
possessió del -comandament civil, acaso que ocorreguessin ac-

eidents.
EL COP D'ESTAT I LA BORSA
En començar ahir metí les
sessions del Bolsita" i influen-

ciats per la gravetat de les noticies publicades-Per la premsa,
els canvis sofeiren la natural
flexió ciniì oscil•lit segons eis valore i divises entro vint centhus
i un enter1 migdia reareinnä l'esperit
dels borsistes. iniciant-se una

pet ii ii tlÇ-ít en Tes cotitzacions.
Per la Borsa circulä ahir el
rumor d'haver estat detingut
la frontera el senyor Alba.
L'AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS
Segons sentírem dir ahir vespre
Capitania general, l'Ajuntament de
Granollers ha quedat sota cl control
de l'autoritat militar.
Aquest Set, que fott objecte de molts
comentaris, s'atribuí a les concomitaneles entre els scn yors Torras, ex-diputat pel districte, i l'Alba.

Declarecions . del general Primo de
leen
"El Día Grafico'", en una fulla extraordinaria apareguda a primeres hores de la tarda, publica una intervin
amb el general Primo de Rivera feta
a les tres de la =tinada. Segons, el
diari, el capita general digné:
—Encara que amb el temor de pecar de prolixes, tenis donat al nostre
manifest una extensió que ens eximeix d'ampliacions, però no está ds
mes que vostes säpignen que . el nostres primers propòsits són de dissoldre
les Cambres sotmetent-les a un regira d'economia interna que estalvii
un parell de milions ; deixar ccssants
el gran nombre d'eiripkais suposats
que figuren mimes en les nätnincs
i mal posaren els peus a les °llenes,
i altres mesures reorieniació i caen-

plaritat semblants.•
—Ni ha calgut imitar el Feix ni la
gran figura de Mussolini, encara que
Ira seves actuacions han estat
nyament de profit per tots. Però a Espatult _kakis el eometent beta - Ungut a Prim, admirable figura militar i política.
—Ea dissoldre test Corts recollirem

d'elles tot l'activat respecte de les responsabilitats i sense Inés indagaciorts,
que tot ha d'estar ja indagat a aquestes hores, ho sotmetrem a sentencia
rapida de magistrats prestigiosos que
no hagin intervingut co la lluita politica i de passions que fa temer ja
fins dc la rectitud i imparcialitat dele
Junges. Esperen] que aviat sera satisfeta l'ansia de justicia, no de persecució, de ropinió pública.
—D'Africa no els diré a vostès ni
una paraula, ni permetrem que se'n
escrigui ni quasi que sea parli. Problema que li han de cercar resolució
les armes i la diplomacia juntes, res
no guanya en essen Ilitirat al públie.
Però estiguin segurs que dadives i
moxaines Per a l'enemic no les eónsentirem. perquè aquest sistema, que
ve pract'eant-se, es el mes car, el mes
retardatari, el mes ineficaz i cl mes
indigne; encara que potser hagi estat
el Inés profitós per als que l'han Un,.
plantat o quan menys desenrotllat en
gran escala, perque a això abans es
dedicaven un parell de milions l'any,
i encara menys; però en els . dos darrers, les despeses sense justificar posseo de vint-i-un tnilions, i ja veuen
vostés -el que s'ha progressat en el
canal de la patt.
—Quina barbaritat propósito d'afusellar no en tenim, però que si els
tribunal; sentencien aquesta pena,
s'executarà, no ho dubteu, i si algti es rebela contra el nostre régirn
ho pagara prompte i car, es natural
conseqüència del nostre amor a ell
que ens fara defensar-lo per tots
els rnitjans.
- Farem una nova divisió admi—
nistrativa, grivernativa, judicial i
fins possiblentent militar d'Espanya,
treball que encarregaren a bornes
doctes en geogra fia, història, adnzinistració i art militar, tendent a crear
la regló robusta i amb mitjans propis, estalviant oficines i personal i
delegant l'Estat importants serveis
que descarregaran radministraciä
central; perä acuse que els Bazos
patris es relaxin ni tan sois es discuteixin. Bandera, una per tota Espanya: l'espanyola, i en quant als
idiomes regionale no els perseguiperque tenen tradiciä, amor i
bellesa; però incrementaren] el concixement i ni de la llengua castellana en be dels nascuts a totes les
region3, que sense aquest instrulitem veurien molt reduïts els horizons d'activitat i a aiste, no es podría
oposar ni. resistir mes que a títol de
malvolenea a Espanya, que no es
pot consentir mes que ami, la debilitat i manea de dignitat amb que
sita vingut exercint el poder ptiblic, que transigia amb tot el que
representava idealisme, a cal/vi de
no deixar altar la presa del que li
interessava grollerament.
Cataltznya no liana de doldre's
gens del nostre adveniment al poder. Ara, el morbós sentiment catala d'hostilitat a Espanyn, que tan
abandontit i criminalment han vingut deixant desenrotllar en l'escola i en el pnlpit i en la catedra els
abominables politice de l'antic reaquest sentiment procuraren
desterrar-lo pel match: mitja que
l'ha creat, es a dir, per la predicació, i quan les seres manifestacions
signa nolt intencionades o rebels,
aleshores les ofegarem també per
la forza.
Encara som tolo, catalans ì castellans, a temps de- salvar el concepte i l'amor d'espanyolisme, premisa de convicéncia eficaz i cordial,
i per la meva part he agafat tal
Amor a Catalunya que el que 1:11é3
desitjo es servir-la i tenir reciprocitat de sentiments i espero .qties. ho
•
aeonseguire totalment.

La oda

mal

Durant tot ahir corregueren rumo.rs—i anaren creixent a
hora que passava—d'immediats esdeveniments sensacionals. Tots coincidien' en que s'anava --a la instauració d'un nou
regim, al capdavant del qual es posava el Capità General de
Catalunya.
Cap a la una de la matinada arribà per tel?.., graf de Madrid
la confirmació dels fets anunciats, encara que no en - forma prou
concreta per poder-ne afirmar l'absoluta exactitud la
cació i l'abast del moviment.
Poc després, sabíem que el general Primo de Rivera havia
fet a mans d'alguns periodistes Pallocució en la qual es proclama y a el regim nou. Malgrat els esforços klels nostres redactora
de nit, fott impossible d'aconseguir cap exemplar d'aquest manifest, com fou impossible de comunicar telefònicament per haver estat interrompudes les línies. Per altra banda, l'hora en
qua fou comunicada a la premsa,l'esmentada al -locució, feia dificil de conèixer-la, així com s'ignorava si calia dur les galerades a la censura.
Visitant les redaccions d'alguns col-legues, els rumors ame
ven prenent una magnitud extraordinària. Peis carrera de la,
ciutat, sota una aparent tranquillitat, es notava una ambient dé°
profunda inquietud.
Davant tot aixe, s'acordit suspendre la publicaciA del rulMero, que esteva a punt d'en ar a.1111;otatrva.
-Preguententaiamatreav
4
--aaaa
de l'edició estnentadta
Restem agraïts a les inoltíssimes persones que s'han inte
ressat per les causes d'aquesta anormalitat i desitgem que la
comunicació diària amb els nostres Regidora no sigui mal mea
interrompuda.

fflamsaean ,

•
EL QUE FEU DECIDIR EL, COP
D'ESTAT
Si bé cal creure que el, generals que
sisan posat davant del moviment ha
tenien tot estudiat i comptaven amb
radhesió dels seus companys de la
Península sembla que horn cerca tots
els mitjans per tal d'evitar que el moviment s'exterioritzés.
Suposant sempre que sdn certes les
nostres informaciotis, sembla que slauria assabentat al Govern del marques
d'Allincemas que amb. la seca actuació en laten del Marroc no feia sitió
augmentar el divorci Ente ha d'existir
entre el poble i l'Exéreit.
A més a més es feien gravíssimes
acusacions contra el tninistre d'Estat,
que no mereixeren una satisfacció del
Govern.
Fou llavors, dimecres, a la tarda,
Misa s'avi's à el . capita general de Madrid de l'actitud que esteva disposada
a prendre la guarnicióde Catalunya;
sembla, pub, que aixä transcendí a
les esteres governamentals i d'aquí vius
gue el precipitat Consell de ministres,.
els acords del qual semblaven serien
d'oposar - se a l'acció del capitä 'general, senyor Primo de Rivera, que arcilla la direcció del moviment.
Aquesta actitud d'En Garcia Prieto
foil la cansa de que s'avancés el moviment de protesta, car a les dues de
la matinada, que des de Madrid parlaven de la substitució del dit Capita
general, aquest feia públic cl seu manifest el qual j a coneixen els nostres lectors.
Hom pot assegttrar que en aquell
monten es desconeixia l'actitud que
prendria la guarnició a Madrid, i que;
per tant, la iniciativa del moviment
1-unida de píe sobre .aquesta guarnició atril el seta capitä general :al cap.
L'AVENO DEL MOMENT FIXAT
A les (Mes do la matirtada fomi/ intorronunnies los comuniencimas telegridiques i telefóniques anda Madrid.

'A Capitania General

es

dota

que aistä _no era res d'estrany,

ja filie al inovinumt lutv'a hagut. d'adelantar-se duna llores,
j)ui la fixtuin pel cap d'Estat
,eron les quatro ein la malteada.
Pregunlat sobre les causes
—Ni una paraula rnés per avui,
d'aquest atniw, dot;larä que
que denla els podré dir moltes coabeja a que a primeras herns
ses. Que la prensa, aquest noble i da la matinarla havia rebut
desinteressat instrument d'opinjä,
ministeri do lis iauerra una inEspanya mes sentimental i emotiva dicació porque es,poada
que en cap altra banda, ajudi la
ron telefbnie. El general Aul;
tasca d'uns limites que In tener'
mal li pregunta qua " poni asper
sertot
tot i he comprometeren
va la guarnieló de Bareolovir el seu país. Bona Mi, vinguin
na" i et marquas d'Estalla, pea
aquestes inane i t somniar amb la no ongaayar-lo, Ii ho emita tot
grandesa.d'Espaitya..
,(gegueix a la plan5.);
•

Pa de

dietari
QUE PASSA?

Sc5c . a . fora, en vacances.

En lleve

tard porqué aquest fet és el que &uta
el to d'unes vacances per a un borne
que generalment es lleva d'hara, Al
costat ' del desdejuni. desplego eis eliaPassa ? Al tiren voltant hi
ha una quietud! Hom hi percep el vol
d'una mosca, el trontoll d'un carro en
el camí llunya; el sospir de la Mar
que tot just es belluga. Aleshores,
costa d'encomanar-se aquesta angúnia
que els diaris tracten de reilectir en
llurs darreres noticies. A Vinatero-.
gant, en lletres molt negres, entre commovedors espais blanes: QUE PAS-.
SA? utt .horn se sent inclitutt respondré: No res. Que volea QUC .Passi
El cacau—prenc cacau, per desdeju,
nat-ruc, tuv me et'ainaeo—tenrcja
tarnent' sobre la tanta. La mar seguein
sospirant amb el mateix ritme aseos..
scgat. Una moka escadussera volia2
les inarguerides emmetzinades; acabara per suïcidar-se. Pecó, no és pas
del suïcidi d'aquesta mosca, fet vulgar que es repeteix milers de vega.
des al din, del tele veden parlar els'
diaris? No. Els diaria voten parlar de
canvis, si fa no fa, sobtats en ea v.vernatnen d'Espanya. Això, evitientrnent; cdii figues d'un abre paner.
sense cap esforç em puc convencer
que la mosca acabarn per suieidarsse.

Aza, pel que fa a una revoluela dins
aquest país que, ha comportat tantes
bretolades, no sabría que dir-vos.
En un, Estat normal, la lectura de'
les darreres noticies' cm' persuadida
que som l einnencament de la fi. Po-'
drfem, soase. errar-nos de gaire, anunciar els trämits d'una veritable revolució: d'aqai vuit dita eunstitudó
d'un Govern presidit 'pel senyor X;
d'aquí den dies el senyor A passära
la frontera per salvar la pell; Caqui
tres mesas cl senyor 13 s'embarca amb

rumb a Augtaterra; d'aquí quatre mensa el ezeien,k, espanyol ea suplantat pci Lettin espanyolt d'aquí mas
mesas, teniptatives contrarewlacien.'
ries dc diferent carác ter, sepas l'ittdtet cii. eedalen... Etcateca.
Nvò afta en Reluce país extraerdinarl, qui sosa d'anunciar un ordre?
3 0 , stmenvs,

gosek Prene el mete

asma matan, contemplo el sukidi de
>reata ella efectivament
la mosca
s'ha escolto la miau remar
de les entes 1 cm tanco en una arta
deat reserva,

~es
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_ Bona de Papis

AY

Interior eep.: anterior, 204;

corrent, 197.
Bann Espanyol: anterior, 534
-correal, 536.
Alacant: anterior, 793.
A. Andalueoa: anterior, 615.
Obs. Andalueue primera.: anterior, 250.
Obs. Andalusos segona: anterior, 56.
Obs. Caceres ver.: anterior,. 63
Accions Nord: anterior, 770.
Idem- (den' primera: ante-,
rior: 778.
Pamplona prime.ra: anterior, 763; correal., 760.
Barcelona primera: anterior, 746'50.
Astúries primera: anterior,

/dem segona: anterior, 75760
Tabacs Filipines: anterior,
anterior, 2710; correrte, 2635.
Riotinto: anterior, 2785; Cor:out, ' 2635.
Renda francesa 3 per 100:
anterior,• 57'95; corrent, 57'90.
Diem- ídem 5 per 100: anterior. 74'80; -corrent, 73'20.
Nord segona särie: anterior,
.
753'60.

SL -SI 151111

-

maritim

Moviment
Vaixells entrats
Rey JaiVapor espanyol
Me h. - , de ruana ,and, rarrega
general i ptv,batge. 4-14darr1it
/don ne lee urassanes. L'unsig-

na.an, Gympanyla .Transweu.t e. tanta.
Vapor . norueg "Ilektur",
Marsella, de: träneit. Ania rrat
utoil .1 Espanya Ert. Consigna>,
iuri, hutuirez 1 De.EadU. Vapor aiemany "seatri", de
Llaht rg, 111140 earrega.geaeral.
Awarrat n'ola du 'Sala ueltreut.
Gonrignatan "forraimetei/a.
Vapor espanyul "t,ain
. .1 La
Piara", de carnal:dar, ame eitrrega general. Amarrat, moll del
Rens,x. Gutisignutan Ibarra

Companynt.

Vapor espanyo .I "Tintoró", de
Alacant, ama carrega general i
passaige, Amarrat moil irEepa..aiar, Companria Transmediterrania. .
Vapor espanyol "canalejas",
de Vaomma, amb earrega geIdeal tercera -serie: anterior,
neral 1 lusa s ge. Amarra,. moll
737.
1dern Quarta serie: anterior, d'Espatiya NE. Consignatari
Companyia . Trairsrueditecuari i a.
741'50.
Goleta italiana '"Sandritia",
hiera einquena serie: anterice-, 7,39:
de Gagi:..,o, ata') carbó, Lleyties:' anterier: 77.4-61;15."Aramiragleo
Vapor
Astllries terrera: anterior:. go", ainly sorra franca.
"leuveia.d'Aorta",
730.'
Vapor N'aria
Prierat: anterior, 762. •
Oenova, amb carrega genePamplona esp.: anterior
ral. Amarrat mol' de Gareelo746'55.
na E. Consignatari lt 1(11 a -Aniò'Valencia Utiel: anterior, 734.
rica.
.,11aeant segona: anterior, 822.
Vaixells despatxats
Triem terrera: anterior, 838.
Vapor espaoyol "Cabo. La
--sea :gag ` JotJaluu :saqopuo3
•
Plata".
rent, 689.
Velar Haba "Luciano", en
' Andalusos primera variables:
anterior, 310; eorrent, 360.
llast, cap a Gamo 1:
•Meta segona id.: anterior. 222.
Veler Ralla -Gitä. di S0liSS0",
ídem 1917 3 per 100: anteen hast.
rior. 555 .
I3ada jc-i: anterior, 117'50;
Vaixella sortits
corrent, 11'21.
arnerica
"West ChataVapor
anteargentines:
Cèdules
la", de träairit cap a Vali•ticia.
rior, 257'25; corrent, 252.

Lues C,,, S. en Gt1.
baltuA, CANVI, VALOR3 1
hambla dei Centre, num. 6
..a

Obsequi

la

s,

de

Societat

i "Nestle"

Conira remesa de 25 etiquetes de les que van enganzarles en el pot de .1a
FariCa Lacteada Neet.:ä. es
regalara una preciosa nina
I un bón numerat per al
sorteig d'una mina 29 gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuara entre cada cent

Vapor espanytd .-Annazura",
amb carrega general, cap a Vi.
Liaren; i Castetiö.
Vapor cepanyol, -"Mahón",
general,
cap a
amb carrega
Sia hó.
Vapor alemany "M à lag-a.",
tränsit...
Vapo r espanyol "Peña Iba", en
•
litirIt, ea p Gijói.
Vapor espanyol 'C. López y
López", amb Arroga general
tränsit, cap a Gializ.
Vapor espanyoi "V. La-Roda",
amb carrega general, tt. ap a Valencia.

. 1Airli
dgallina. Mi-

G

1110111 ondreo0 N:7 a ¡Wr,o11,delleades. , E. 1Bartignolr., Escu

dellers, 10

B AH BE BARCELONA
e--

.Arfuest Rane, a ia seva Central 1 a la
Stiettrs:ii 11(1111VI'D 1,

continua r • ralit.z • int

ILS

(hiherachons de Cohn I hra h 1/t'II la de Valor-A,
142novaclon ,,, Conv,,rsi-)as, ChaVk, r-\;_h.re.,a( . 1(') de Fuile-A tío ettiwns 1 Ilevi.-Aib de ¡lis- .,
II tes d-antorIthz.lctons.
I Adnieten diAsits 1 tota menta de Nralors
.1111-X.011101141•41113ESSIBRIIIMILT18111~1file

Dr. FALGULR.AS

t

FALGUERAS

METGE OENTI,gTA
medicina i cirurgia de iri boca honda :Sutil Pero, 15, pcimer.
! ,•nials e ase paladar, eto.L.i -i
ti.

D 1.-. . sueira

Ir isuIIar.0
FuNTANt.LLA, 1

i. A \Ven-be r•g

Ili
ChiC./1..5 1 dISS Ibtes, ‚ir

3

a 5.

Análisis -

Balmes ,

1-1 c •'‘

EL hl
1.1iEUl1 gl

I fr. ('or) -o.
/Mis, 14114, repula. Antmtion nos. l'alai, 5, pral

MUSEIS $;EiX I

1 )11Gt.111T DE Canivl ISORSA

i PASCEIG DE GRACIA, 17
---I
Complunentació d'u •dr,:, 1
Ecu-na
en
5a.Ure i.1 mm/.. )
/la
i
i lat 1 en Molo-4120 4s11'aliges reb , liiiez/venriO di eomrsie- I7
tes eurtiercnds i p':,stees o
el ,- r'jsr ;e s. anitie::.;r"a! splec liOn'tt5s a
u
prg allts. ."10., etc.

;

litstaitt Dr. Xitru

1.1 L

..-.........,..........-

de Mi-r

mancipa!, primera.

n

eea
li - ?

Dtreceía temar aft,''MARUENTE''
Telèfons: 445 A. I 413 A.

encaixar
coneixereu a un
home
Si estreny les tnans en&g,lca I
expressivament, concediu-li confiança; se la mereix. Observcreu que sempre is correcte
na al seu bon port la deguda importancia. Si es presenta afeitat,

014M1V . : VALOrsd : CUI-U.1...1
Rambla dei Centre, 16

fils de E.

Wai Sarda

,

n

Continueu aleshores la vostra
informació i descobrireu que
es tracta d'un eniuslasia
asidu consumidor del

1.4

.• CallYi ' ialors-InO13;2
20, Rambla dcl Contra, 20
--O-

per a la barba

Teléion.1430 A. .

301311113611336630eirovriun333
encarregar-se

del despa:v.
Dr. B 1-Z E Ni O N RA1OS.X. De 5 a 2/4 de set. Bruch,
n.- 46

G RAI BALNEiR1 TCHY CATALA

CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GIIIONA)
EmpORADA: do primer de Alas a 30 d'octubre
inaiaftioe del aparell dIgeatiu,- Artritiame en eta múltioles
Manifuetacione. - Diabetle . - Glucosürla
Estabinnent de primer ordre. %011a1 de frondosos pires. tiabitaclons grans, cötimilits i venliladee. Menhislors i catd. grandiosos, Salons espleridds i elegants, Per a Testes i airarelons.
Capella mal formo:3a. 11.1iiiiiinarió eléctrica. Carrip per a teni &tres deporte . Garálge. Teli . fon.
• ..
•ADMINISTRACIO: 1121,111tLA isi LLS FLORS, 18, ENTRES:0T.

Mikkailffli*Le101.1.41•13.M.

Ahlir va morir a l'HoSp ,- ta: Clinic, a conseaüèucia de les lesions
relmdes en 1 11 topada del tramvia
amb el tren, a l'Avini-4uda
Ett Josep Srldeeila Mauri, de 52
anys.

..,O )90:115'

Ahir, a dos Quarts de 5 de la tarda, U-u auxi'iat al dispensan dl-lostatrancs Fulgenci Mostales Gacela, dc
anys, e eczric sta, de ferides ene es
produi treballant del seu oiici ' a t'Exposiein del Moblc.
En grell estat bou conduit a l'Hospital Clinic.

ADO

g allCa

ha tornai.

1

El 11,1111. ,a4.[...113
C.dartOloca oE PONTRUBI

Fou auxiliat si d spensari de Set
Andreu losen Vilaseca i Brutaus. de
89 anys, viatjant, habitant al nrin
de Montserrat, núm. 2, tenda, d'c.
e, 'teRIOCIÓ visca,-al de pronòstic ref./.
val, prnduida per hacer caigut 14
pont de can Dragó, a la Unta del Nnrc',
rrop de Sant Änereit,
Després
ira al dispensari Ice
traslladat amb «nxe de'rambulancial
l'Ilospital
.
•

RESTAURANT ROYAL
. Saló de To
cada dia.. te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dmar a l'americana, de
9 a 11.

KONELL GERMANS

presentar-se a les ()Ciernes
de la SOCIETAT NE-TLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.

3AQ.,CS

I

Centra: rie Barcelona 7.t54.71,-, peSxbn
1 a les aucursals 631 4 .8e 2 pesseies,
En 31 8 agost la C.'aixa - do Perisir„U
por a /a 5'. leso i d • Estalvis tenia vtg,11Ib 266.290 1 ibretes amb un saldo
a/ sets favor de 164.581,43 0 pessetes,
dtstribuides per provincias en la
guent forma t Provincia de flarcelp.
na, t21.697.752 pessetes; provincia de
Girola,. 17.810,177 nesseies; provine
de Lleyda, tEt7o.o88 pessetes; Oral-incae da Tarragma, 9348.955 pesarles,
provincia de Ba'ears, 354,458 peSseet.

El tren descendent de Manresa,
de la linia del Nord. ea arribar a
l'encreuament de la via anib, el carrer de P011S i Gallarza, ha agatat
una dona. la qual. un col) recollida i
porta di , a la casa de socors de la
barriada de Sant Andreu, ntetge
ha diagnosticat que tenia contusiono
al cap, conimoció cerebral intensa i
amputació tratimatica de la cama
dreta, de pronòstic greu.
Degut al seu estat no pode declarar.
Fou trasllada anda el cotxe-ambulancia

ho estarà irreproIxablernent.

partic:pants.
Les etiquetes poden

EN LA IMPOSSIBILITAT DE
REPART:Ft L'EDICIO D'AHIR
VEG-PRE ALS NOSTRES SUBSCZIPTORS DE BARCELONA I
DE FORA, A CONSEQUENCIA
DEL RETARD QUE REPRESENTA L 9ORTAR LES GALERADES A LA CENSUFIA 1 ESPERAR
RIGOROS TO7N, REPRODUINI
LA PA:1T IYIES m-rndssilrirr
DE LA NOSTRA INFORMACIO
DEL COP D ESTAT, 7,4121JE ELS NOSTK., 5 SUBSC1tPTORS PUGUIN SEGUIR ANIS
• OIS ELE DETALLS LA NIARXA DELS ESDEVENIMENTS.

es el aljibe pape" de fumar.

En

Barra : V50
a tota Espanya

Porma a l'acte una escuma abundanttssima que no s'asseca a la cara SudVilZb la pell i estovo en un miau) la
barba mes dura, te,cilitani el pas suau de
la fulla No irrita, 1. per tant, ea innecessari usar dcsinfectants despr j s d'afeltar-se.
Una barreta dura mis de 1-Mg any usan>
ia diariament.

Ha esta) candida a l'Hospital Cli•
ale, ingressant a la sa a de parts, Doion; Mata Canms. de 22 anys. sene
micili, solera. la qual presentava
snuptomes davortament.
Podeu compisr calçat comMetament da franc. Esplèndid Bazar. 71, Salmeren,,71
Durant el passat mes d'agost la
Caixa de Pensions per a 'a Vellesa
3'Estalv's Ita rebut per imposicions la
quantitat de 13.09.58c pessetes, i na
pagat per reintegres d'estalvis, termes
namsuals de pensió i capita 5 diferits
reservats 11868697 pesSetes, havem
obert 2.182 llibretes aoves. De les imposielons han correSpoSt a rOfic na

AYES

A Nti I.UN13.6

Atar', rlivendres, a dos Quarts
dues.
Loe 3 l'Hotel Rita
ofert a la premsa dAria per la Cnir.:sió organitzadora del Coigrés late.
na‘ menta lBarcelona "de la Secie2
de Químico e1 ,2 a Indústria del c
A l'AUTOMOTIIL SALO. Pfact
de Calatunya, 18. hi h expeiát
till magnifie colxe MINERVA
II•P., 6 cilindres. moda' .1J2.4.,
anUa frens a lotes cuatr ». codas.
i Carrnsserla.

conTruida

als ,. e,ians

ta-

Deis de la mateaxa fabrica, que
esta cridant foriament l'ate:tejó
per la seva elegancia de Bajes i
perfecta •acabament.
Al cl - spensar del carrer de
veda 1 , ren anxil / ats a la una de la
tarda d'ahir tres cstadants - es Sume i dues dones - del Qarrer de FIt'
ridah'anca, mir.. 125. nral., segnna,
ferides i contusions que es prodttiren
en barallar-se davant de Ilur
cili.
RESTRENVIMENT

rs

mira smh Pe 5M 11 s1d/1 , 5 *1

EL

MADROÑO

reteei unraei postre emillSs19
Pe venda a la*, ‚'In e011113(hiti " - Og-unct,s. D1p5 s 11: 7111651 25111 1 F• ^nada Sello. comerç, :/s. Floree;
-•••

Dem5, disabte, a les deu
la
vetad, En Marian .5113 donan/ 'sa
c
cou'arencia a l'Atztleu
Po; ...lar (carrer
Cartee, tú 30)
•ohre, " El XV CIngrés Univers::
Xeperruno" celebrat darreramem
reinherg, amb P 0 5 .151 400 i 0 de 3.(-.
pez-amistas de Iota els Pahos,
l'hm/elige yor
dia 16, Se r
r9 l'excursió de cnnsuetud.
gris e' Rrild. T'.

...•
flor'

nola, S. J. a Breda.
Sortida m/r
de Frany.
el ti t'Al de les 7.30 del mati.

)111112111311113/01161EINIM33/1161121/116N/N3N132E3/211116660i3111
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Banque pour l 'Etranger et les Co!oni es

2
o

Sucursal de Barcelona
Fle.a. de Cate.Iunya, 20

Perfumeria Gal-Madrid
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LA PIIBLICIT.nT

goe

ITALIA I_GRACIA
Comissié d'Amilaindors

PLANTEJAMENT DE LA POLITICA MUNE' ell el barquel is peritidiSDE LIQUIDACIO

Oild911

llll llo‘ta pi 3 Grécil

• LES PROMESES D'ITALIA
Roma, 1 2. — "La Tribuna"
din que Mussolini ha declarat
eficialment i solemnement. que
l'ocupació militar de Corrí], ces:ara aixi que les sancions
' el:des per la Conferencia d'Ambaixadors hagin estat- plena-

-ment. executades.
Tal is la promesa feta per
afegeix "La Tribuna", i
_aerit mantinguda escrupulosament perque Itälia compleix
sempre les seves promeses.
Perú Hila no pot, ésser enga• yada. Coneixem massa la mentalitat e certs paisos i nobles
orientals, per no ignorar que és
prudent conservar les garanties
.fins que les obligacions per litt
integre i lleialment-Ita
escrutadas. — Radio.
EL

"NIESSAGIERO" 1 L OCUPACIo DE cORFU

Roma, 13.—El "Messagcro", rete-'
iint-se a Corfú diu que en l'actuali2t tot depen de la voluntat del Govern grec, puix romped/3 de resmenlada illa és solament una garantia
Texecució de les reparacions exigides
a Grecia pele assassinats de Janina.
Grecia, afegeix el diari, s'hi ha sotmes i cha compromès a portar-les a
cap, però fina ara . no ha començat
d'exe.cutar-les.
Segueix dient que els procediments
grecs sólo massa equívocs per .poder
denar credit a Ilurs paraules, i la gatentia moral dels aliats no és sufident per . Itàlia.. la qual continuarà
ecupant la illa de Corfú, fins que siguM *satisfetes per complet les seres
r,c:amacions.—Havas.

NAVILIS FRANCESOS
AL

PIREU

Toquio. 13. — Dos navilis
gu e rra de l'esquadra del Medilarrani, el "Lorraine" i el "Jean
Er', han rebut ordre d'estar
préparats per marxar. Es creu
que aquest vaixells formaran
part de les forces navals de les
raeions alindes que han d'esser
pre.-ents a la cerimònia del Pir e -. en la qual Grecia tributar).
11-a -rs als navilis italiano. —

En el moment que Stresemann es va fer cärrec del govern, tinguerem l'honor d'escriure en aquestes columnes

1'17

--

EL CORONEL

BOTZAR1S NO

ESTA DETINGUT

e

-7-2¡;:s, 13.--Es desment la
segons la qual havia esingut el coronel grec
,ris, a Alones.
Htinua oberta la informae descobrir els culpables
aa..sinat i en ells hi ha
elements grecs. —

EL GOVERN -ANGLES 1 L'EVACUACIO DE CORFU

pus exacto que
y erro angles hagi proposat una
és

que ros trobis-sena en els inieis
de la liquidad() de la resistencia alemanya i que el problema
de 1,-0 reparacions, que és un
probeema que es poeta comparar ' a una liosa de plom posada
sobre Europa, entrarla -en la seva fase resolutiva. La profecia
era massa fäcil perquè la realitat la vingués a negar. Stresemano sonó—si els alemanys tenen la capacitat de comprendre
que hornos com el canceller actual passen rars i neixen cada
50 suyo — el liquidador de
la resistencia i, per tant,- el salvador de la unitat política ale-

data determinada per a l'evacuació de
Cor fú.
Es prolzble que la fixació d'aquesta
data es deixi a l'arbitri del Govern
italiä.—Havas.
LA CONFERENCIA D'AMBAIXADORS 1 L'OPTIMISME EN
'LES RELACIONS
París, 13. — la Conferencia d'ambaixadors ha adoptas una resolució per
tal de liquidar la situació creada entre Italia i Grecia.
L'esmentat text va. ésser trames de
seguida a Atenes i a Ginebra.
Els aliats sisan posar d'acord conoplerament sobre la red:sedó de les instruccions que s'han de donar a j 'enquesta, aixi cono eis go que es refereix
a les condicione en que s'efectuarà l'evacuació de Corfú.
Heno assegura que les qüestions
pendents han quedas arranjwdes a satisfaccio de Grecia i d'Itälia.—Havas.
OTIMISME E/t1 LA QUESTIO DE

FIUME
ELS ALIAT S LLIUREN ALS
TURCS LLUR8 FORTIFICACIONS

Londres, 13. — Als cercles ben informats no es con:panela pas la impressió de pessimisme referent a l'ascumple de Fiume. esperant-se que s'arrbi aviat a la seva reglameatació. —
Hayas.
Paria, 53. — Al Pctit Parisien
telegrafien dc Constantinoble que els
:late Filtraren als suares, a Tranak,
Hure f ortificacions.—Havas.
APLICACIO DE DECISNAS
París, 13.—La Conferencia

ença. Si els alemanys no han
compres encara que tener' finalment el potaje que necessiten, és que estan incapacitats
per tota mena de comprensió.
Si no l'ajuden, és que aquest
poble ha perdut el timó, la brUixola, la carta de navegad& i
tots els instruments que es necessiten per viure en aquest
nl &I.
Stresemann, del dia que s'ha
fol chrrec del govern fina avui,
• no ha fet, mes que posar les bases de la política de liquidació

ITALIA FA NOVES PROPOSICIONS A JUGOSLAVIA
Roma. 1- 1 . — En la reunió
del Censen de Ministres, Mussolini referint-se a l a . qüestió
de Fiume ha declarat que e/ Govern italià ha fet noves arenosicions a IugoSlävia. L'esmerilada nació* no ha contestat encara a les mateixes. Museslini te
la convicció que Tu g oeslävia desitja sincerament arribar a un
acord serise necessitat d'haver
de recórrer a l'arbiLratge.— Radio.

TERRA-

TREMOL
París, 13.—El eonsulat del
Japó en aquesta capital ha rebut un despatx oficial en el qual
es din que el nombre de Tuertas
conseqüència del recent cataclisme passa de seixanta mil
i el nombre de ferits ascendeix
a uns cinc cents mill..
Les víctimes de Yokohama es
calculen en unes cent deu

persones.—Ifavas.
LES

VICTINIES DE TOQUI0

Nona. York, 13. — Entre les vícti-

mes que el recete terratrèmol causà
a Toquio s'hi compten setenta bornes
que esteren pregant en una esg:és'a.
—Hayas.
XDC D'UN CUlleil gS/tT INDrD-

AMERICA I UN ALTFIE VAIXELL
San Francisco de Califòrnia, 13A la punta de Saut Pere el cuirassat amcricä "Texas" sofrí una topada amb un vaixell, el qual continua
cl seu camí, amb tot i la via d'aigua
oberta per la topada—Hayas.

SOMNIS

Ai que ís curta la nostra nit!
El Baku no tindra temps
de devorar els nostres somnis.
(Vella cançó d'antor japonesa.)

B tkti V.om les sup osava dotades
(141 mateix poder benefie quo
l' Original. sobre aquest ds. el
Th en antic-' libre canta la lleRenda següent:
E a.zeiatat en -el. "Shosei Ro-.
54 .4

ku", que Kotei, capar t al llarg
de la -costa oriental. encontró
un dia un Baku que tenia cos
perú que parlava con]
un liome. Kotie, digne: "Ja que
el món es tranquil i en pan,
quina necessitat teniu ja de veure se - 1's fantästics? Si tal entara un Baku per destruir els
mals esperas, es preferible que
sigui sola forma d'.irnatges . Suspeses a les paret de- les cases.
1 des d'aleshores. si algun prodigi nefast es ¡n'ocluir).
Ve de seguida una 'larga Ilieta dels prodigio nefastos i dels
senyals pele quals es manifesta
llur presencia.
Quan la gallina pon SS Os 01011aS,
nom del dimoni . es Tal fu.
Quan .101S serprets es ti/nanas entreflaeate, el non del dimoni es jinzu.
Quast cls gossos. portee les orelles

Cl

a± s...a • e

horno convençut que alla mes
intellieent que pot fer Aleman y a es pagar a costa dels sarda
ficis que siguin . No solament es
la cosa mes intelligent que pot
pensar un alemanv, això. sind
que _es la mes häbil. 1 és la mes
häbil pesqu è de seguida que es
vogi . por part d'Alemanya, una
voltinfat decidirla de pagar,
Franca .haurlade .definir clarasisen! la seva política i hanrä de
dir el que vol. Hi ha gent ene
aren que el que Fraaca &sitia
es cine Alemanya, no pagui per,
d'aquost a manera. mantenir en_
ces el caos interior (raques!,
país. En el supost que aquesta
sigui realment la política de
Poineare. el gest de pagar. ataca frontalment la política francesa. T en el supon que França
neu vul g ui res més que el conopliment del tractat, la llena voluntat alemanya, As camí
do l'acord leint persistentment
somniat. De manera (1 1 1 0 estudiis del canld ene es vulgui , l'orienta-ció de Stresernann resulta
una bona, Eúnica orientad()

possible.
La deserineió que Strp.sernann
ita fet de la realitat alemanya,
es una fotografia fidelíssima.
Alemanya s'esth jugant. en el
cas que la resistencia continuï.
el tot pel tot . La unitat política, fruit d'un segle afortunat
i gloriós, es poi_ remare. La
possibillitat d'amensta ruptura
l'ha vista Stresernann 'arnb una
a g.udesa Unica. "Ha arribat l'hora __ ha (lit a Salda-ar t de
saber si Alemanya es roalment
una morid." Es per ni-ah duo, segons Stresemann, la feina mes
ur g ent do cedir la sinuosa material que sigul necessària, per
mirar de salvar la mes gran ni-

Taiy6.

(Nimia jpolles pr 'J'oh Ilearn)

El seu nom és "Baku" o "Shire kinatsukani i la seva func,iú
e l o euial és de menjar els sotarfu- Se'l teprésenta 1 se'l descriu de moltes maneres. Un anbe 'libre que jo tinc afirma que
el Pakts mascle te ros de cavan,
Car a de ileóa trompa i marfil
tr elefant, tofa frontal de rino1 erant, cita de vaca i peus de tig re. LOS formes del Baku ferne Il a . (fifereixe.n molt de les del
Tr asel 5 . pel que tinten, Perb.bürn
re explica clarament en que
co nsisteix aquesta diferencia.
En el temps de !'antiga cultura xinesa. hom solia penjar
les cases japoneses imatges del

del problema d'e les reparacions. Finalment, ba sortit un

girarles cerera, el nest del (temes,: es

de contes estrangers
Antologia
_

EL DEVORADOR DE

quesa del Inmeri, que es la unitat espiritual i moral. 1
De l'armistici ençä, no cree
pas que hi hagi hagut cap polític. alemany que hagi parlat tan
dar. Posat a concretar, Stresemann ha concretat am -li un
realisme impressionant. França
— ha dit Stresernann — din

manya.
Stresernanni s'ha col-local.,
d'un salt, a la primera fila dels
estadistes mundials. Estera davant d'un homo extraordinäria/am rt interes'sant, de primer orore, d'una habilitat prodigiosa.
Els seus discursos, principalment els del banquet dele inclustrials i comerciante que ja
hern comenta!. i el pronunciat a
Stutgart, són del millor que s'ha
dit. el mes 'lar i categbrie ques'ha pogut Ilegir cle l'armistici

d'Ambaixadors estä 'estudiant
les condicions amb que puguin
ésser aplicados les decisions
per ella adoptades el dia 7 de

LES • VICTINIES DEL

les nubla il FOICHN

( IDed raostra riviat espacial)

ITALIA CONTINUARA OCUPANT LA ILLA DE
COR FU PER TAL DE GARANTIR L'INTEGRA EXECUCIO DE LES REPARACIONS EXIGIDIS4 A
GRECIA
Pa. 1 3.—Sembla que la Conferencia .rAmbaixadors ha ellaborat
projcez e de nota destinada a Grecia.
Es !non probable que aquesta nota
trobarà alguna dificultar en el que es
_refe reix a l'evacuació de Corfú.
Sembla que Italia ha reiterat respecte aquest particular les seves afirmad:nos formal; que Focupació de Corfoi no ha d'ésser definitiva i ha reclamas garanties serioses de cästig
deis assassins.
Ses,, ons aquestes noticies, la Graço
Bretanya hauria insistir per la seva
part per tal que es fixi immediataalee : la data de l'esmentada evacua-

LES REPARACIONS

LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

's aa,

Quan la guilles parla sich vea Intmana, el nom del dimoni da Gwaishú.
Quan hom vea sang als vestits deis
honres, el 7iMn del dirime es Yúki.
Qllass l'oda d'arrds parla anib tina
vea liontaria, el 1201S del dimoni es

Kanjó.
Qzian el sonnzi de la nit es un mal
somni_ el nom del dimoni es Ringetsu.

I l'ataje Ihihne. afegeix:
que es produeix una
--Cada ,
7 egada

d'aquestes funestes meravelles, que el
nom del Baku sigui invocat i cl mal
esperit davallara immediatament a tres
Mis sola farra.
Ved./ jo no Sö r• quí, per par-

larvos deis, prodigis nefastos:
pertanyen al domini esfereicfor
i inexorable, de la demonologia
:vinosa i , en veritat, no tenen
gaire relac,i() amb el Baku japones.
El Baku japonès és sobretot
cone.gut en la seva qualitat de
devorador de somnis. El detall
mes rernareable del culta que li
reben era el costum, general-

ment seguit, de pintar en traeos.
d'or el caräeter xinès encresponent al sol nom, sobre els coixins de fusta lacada dels senyors 1 del's príneeps. Per la m irtia i el poder d'aquest signe,
el dorment era protegit contra
ele

malssomnis.
Es, força
. .

(.4 5 4

's.ra

A

'

hunda. que hem de demostrar
que Alemanya As alguna cosa."
Stresemann, per altra part,
sembla haver vist mol!, ciar la
impoetäneia enorme que Uncirá-

el poder vèncer els obstaeles de
la política interior, tota vega-

que vol, sobre A1E:n'aura, l'establiment de hipoteques productivos. I be. Alemanya estä
clisposada a hipotecar, no fils
ferrocarrils de. la conca del
Rtihr, sind tots els ferrocarrils

del país; no la indústria del

Rin, sitió que tata la indUstria

aten) nava. La volunt at die liquidaci;i de la P olític a de les
reparacions, el desig, per part
d'Alemanya, (l'arribar a un
acord. coma sentida evident, despres d'annestes paraMps.
La maitor prova que alsa entrat en la fas resolutiva. és que.
el prestigi de Stresemann.
retornat a Berlin la importimtia diplomittica i política que
hala perdut. Alemanya, en

aquests clarrers temps, havia
estat, en el .joe de fort-es internaciinaha un simple objecte.
Ara, ha passat a essen s-ubjecte, i de primer reviro. Ele diSelleS03 cte Stresemann han fet
a Alemanya una impressió extraordinhria i sobre el nom del
canceller. Rs premsa anglesa no
(M'el' que es pugui posar el problema deles-garanties de la pasante donada. A França, per altre part, el nom de Stresemann
és un nom ple d'esperances i
d'optirnismes, i tota la premsa,
no ja solament la de resquerra,
losa davant d'el canceller un altre tractament.
Si es volgués situar bisthricarnent la posició de Siseanmann, s'hatirin de dir que els
teraps actuals són por Alemariya una replica de la posició
ent que Pe t. e0bh Von Stein
F(tchte (Discursos a la nació
alemanyn) desnres de la ba t alla de Tilstit. Perdutla la batalla. el nom de Napoleon senyorejant sobre quasi tetes les tetres d'Europa. el famós Von
Stein comeneh la política que
raerusi s'anornena ' deis saerifieis.
Pagar, complir el tractat, sotmetro el- pata a" t'eta in néessia.
per tornar a començar. Una difrreneia lii ha. pprCu . entre

política de Von Stein i la de
SI resemann, perquè si Ven
Stein podé a la base de la seva
política deis sacrificis, la possibilitat rIo gnanyar la guerra
do revenja contra Franila. Stresamann din, al @entran que
Alomanya s'ha de sacrificar. no
per fer la guerra. sind per arribar a una intelligencia amb
nació de l'altre banda (lel Rin.
Ara seria hora de preguntar,
pere, fina a quin punt porlrh.
res i stir Alemanya una Política
de sacrificis en gran o r a-ala . No
s'ha d'oh/idas ene la g uerra fa
cine anys nue s'ha acabat i queaquest_ noble no tingue una idea
clara dur la derrot a . fins que
Stresemann inicih el canvi de
decoració i la política fiscal del
.canceller tallh eurt la vida regalada de la inddstria alemana.
Quinzo dios do mava política fiscal nan porfia el nombre dels
obrers desorupats a xifres improssinnants. Avni, quatre
selemhse. hi batir(' la a Berlin
90.0en ohrers acose feina. -Stresemann. ha nartat molt ciar,
crannesta nestia al pelele alemanv, a Stut g ard: "Cantar el
"T)entehes Deutches Teber Alles"
orlan a Al emanva othorn vivía
be, no tenia cap mera. Es ara,
que hem començat de viure ma-

tfoil en els nostres dies de trobar encara d'aquests coixins;
les imatges mateixes del Baku
(o Ilakutaku, com se l'anomana
de vegades), han esdevingut
molt rares. Perú en el Ilenguatge corrent la vella invocació
Baku ha sobreviscut: "Baku
Kurael Baku Kurael" Devora,
oh Baku, devora el meu mal
somnif... Quan hom surt dun
pesombre o d'algun somni de

mal averany, cal repetir aquest a invocació ràpidament tres
vegades. El Beku devorara el
somni i eanviarh la mala fortuna i el terror en bona fortuna i en joia.

La (farrera vegada que vaig
veure el Baku, ion a l'epoca dle

DESPRES D'OFERIR GARANTIES REALS, EX.
PRESSA EL DESIG DEL POBLE ALEMANY DE
TREBALLAR HARMONICAMENT AMB LA RESTA.

da que ha dit, resumint el seu
pensamente "La millor política
internacional que avui pot te-.
mir Alentanya és una forta po lítica interior."
Ara es començaran a sentir,

Alemanya els efectes de la
derrota. Fin:3' fa quinze dies, tot
han estat flore i violes . D'ara

endavant slauria de viure mes
malament, perque no hi haurä
mes reinei que sotmetre's a una
politice impopular. Si els naeio-

nalistes no l'asse,ssinen, o si
les dreumstäncies fan que

aquests cinc anys passats
puguin recuperar. Stresemann
serä el salvador d'aquest país.

D'EUROPA
Berlin, 13. — En el banquet
dels periodistes berlinesos pronuncià anit passada el canceller
Stresemann el seu anunciat e iscurs contestant el darrer pronunciat per M . Poincaró a Dan-.
Els punta principals del discurs del eancellor sán, en quan
a la Ruhr, l'afirmació que cessarä la resistencia passiva i.
reprendrä e,1 treball si s'obté
seguretat que el territori de la
Ruhr i el Rhin recobraran la llibertat i la sobirania alemanyes.
'l'el que fa a les reparacions,

Josep Pla.
Berlin, Setembre.
LA SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, 1 3—L'Assemble a ha continuar discutint l'informe del Consell.
El delegat senyor Kalkoff ha exposat la difícil situació de Bulgària
i el seu desig de complir les obligadone imposades pele tractats.
El delegat grec, senyor Politis, ha
expressat la gratitud de Grecia pel
concurs de la Societat de Nacions
als repatriare grecs. Ha afegit que
les relacions entre Grecia i Bulgária enero molt mes cordials.
El delegat lituà, sen-vor Sidzikauskas, tractant del conflicte polonestibia, ha criticas parcialment l'obra
del Consell de la Societat de Nacions. Ha acabar sollicitant una nova intervenció.
El senyor Murray, delegat de l'Africa del Sud, ha tractat de la qüestió de les minories nacionals.
La discussió continuará. demà.—
Hayas.
Ginebra, 53. — L'Assemblea de la
Societat de les Nacions ha continuas
la discussió general respecte de la labor realitzada pel Consell de la dita
societat, abstenint-se de sota allusió reladra al conflicte italo-grec.
El senyor Politis. en un extens disenes, dona les gräcies al Consell per
l'ajut donat aquests darrers temps amb
motin de la situació calamitosa dele
refugiats a Grecia, fent ressaltar la
magnitud del servei prestas per la
Societat, mitjançant la const:rució d'una comissió greco-búlgara, encarregada de dirigir els intercanvis de les
poblacions i declarant finalment que la
Societat de Nacions d'sfruta en tot
l'Orient d'un gran prestigi.
El delegas de Litnänia diu que, alhora, espera que el Comen de la Societat de les Nacions intervindrà en el
conflicte lituano-polac, i que Polònia
renunciarà a la política inspirada per
la forca.—Havas.

COMISSIO DEL DESARMAMENT 1 EL PROJECTE DE GARANTIA MUTUA

LA

Ginebra, 13.—La Cornissió del desarmament ha arre.'al -i rreäfela:
l'article primer del projecte de garantia mútila. en el qual s'especifica que
les altes parte contratante afirmes la guerra d'a g ressió constitueix un
crin de caràcter internacional, comprometent-se solemnemeat a no incórrer en la responsabilitat d'aquest crim.
—Hayas.

RESTARLIMEN T DF umnRA
NORMAL A ANGLATERRA
Londres, /3.—A Anglaterra es
restablirä l'hora normal durant la
nit del 15 al 16 del corrent.—Havas.

projectava cap ombra. I allh, damunt ,un. Hit de ferro, flehe vis',
estes jo inateix, mora De quina
manera era jo mort i en quin
moment?- jo no pocha recordar-

mea". Unes dones seien al costal. /re' nueu Hit, sis o set., unes

dones que jo no coneixia . No
eren ni joves ni volles i
vestidures oren negres.111'lle da,

que oren les enearregades de,
vetllar-me. Seien immebils i silencioses: no eS t'eta oir cap soroll i, jo mo su cona jo se/ala
que era tard,
mateix•moment., he cene, gut que una Cosa sense nom sura y a dins l'atmósfera efe la carabra, una feixugor que pesava
sobre la meva Voluntad-, un po-

eslava dret, en una gran

eretnavonl/huties.Perh sobre da
torra d'aquesta 'cambra jo no

guardianes havien fugit gairebe
immediatament, despees Cha,

gratis calors i una nit
singularment abrandada. Jo
acahava tic d'espertar-me en an-

gúnia: era l'hora del bou. El
Baku enträ per la finestra i ema
preguntà:

--Teniu per mi res per unen-

jan?
Je vaig

respondre amb gratitud:
—Ben segur! Escolta, bon

Baku, el meu somni.
,To

cambra d'e parets blanques, en

• +11

1.42

guanya . terreny a RecklinghaU-;
sen. --:. llevas.
ATAC A UN LLOC DE GUARDIA
INCAGTACIO DE MARCA

villiers.

informe . i invisible que crei,
xia lentament. I les guardianes
Iran començat de mirar-se l'una
l'altra de cua d'un. 1 he sabut,
que estaven csferaides. Sense
temor, l'una d'elles s'lla aixecal
i . ha senil tic la cambra. Una
altra ha seguit, &sures -urat altra. I aixf, una a una; Hougeres
come unes ombres, han g entil toles, I jo he romhs sol amb el
aten propi cos.
Les llames de les 11Zinties
eren sernpre dares, per?, el te-

les mes

ratistes han celebrat una im-s
portant reunió. El moviment

der

rror s'espesseïa dins l'aire. Les

ofereixi a Franca i als altres

DusseltlOrf, 13. — A canse-,

atacat furt
Hoe de guardia amb graetatles
de ma, aquest. mati s'ha
tun!, una expedicid a Bark, pos
blaeiä d'Alemanya no ocupada.
Han estat imanteta 35 milidilidas de marca. — Hayas.
LA PREMSA FRANCESA I BU
DISCURS DE STRESEMANIV

creditors d'Alemanya, garanties reals, eonstitaides p er hipoteca de l'agricultura, de la indústria i del comerç, de l'import
de les quals podrà França anar
disposant dels capitals que necessiti per la reconstrucció de
les regions devastades.
Acaba el caneeller fent pro-testes dels desigs del noble alemany cte treballar en pau i en
harmonia amb tetes les nacions
europees. — Radio.
Berlín, H.- ,Digué, a més a més,
Stressemail:

La qüestió dominant per al Co-

y erro és, peró la de mantenir la so-

birania d'Alemanya a la Rular i l'alliberament de les provincies rhenenes, per a la qual cosa—din—estem disposats a subrninistrar a Franca garanties reials. Considera equivocat el concepte que sustenta el
president Poincaré i cliu que ell,
Stresemannn, proposà posar a contribució directa la propietat priva-,
da, segons garantice que a la seva
manera de veme superaven les estieulades en el tractat de Versalles.
No oferim les estipulades en el traetat perquè són irrealitzables, mentre que les que podriem oferir s'ajusten a la capacitat económica d'Alemanya i són -superiors a aquelles.
Aquesta prestació, mitjançant la
qual França entraria en possessió
d'importants ostatges, exigeig de tetes maneres que Alemanya disposi
de la conca de la Ruhr i recobri la
sobirania sobre els paisos rhenans.
La qiiesti6 de les reparacions, acaba diem, podria resoldre's si tinguessino la seguretat que, a base d'un
acorcl sobre la evacuada') de la Ruhr,
els aliare prescindissin de tot dret
sobre els paisos hoenans, deixant a
Alernanya en plena sobirania dels
mateixos.—Havas.

(atienda d'haver estat

París, 1 3.—La Prems,

riera! , creu que 'el diecurs
pronunciat pel, canceller Strese-Tnarin constitueix un . progrés
arnb relació al pronunciat darif e»
rament a Stuttgart, pérti titetea
a les fosques massa-punta»Vaig
modificar sensiblement la lettua.-

ció.
Els diaris es planyen de
comprovar que el canceller Stresomanta el mateix que els seits
predecesors persisteix en subordinar les seves oferteaa
vacuació prèvia de la Ruhr, la
qual cosa, segons recorda "Le
Matin", no es portara a efeete
sinó_ a mesura que Alemanya
faci efectius els pagaments que
Ii corresponen. — Havas.
S'EMETRA UN EMPRESTIT INTERNACIONAL SI SE SOLUCIONA LA QUESTIO DE LA RUHR

EL QUE EN DIU LA PREMSA
París, 14. — El Figuro opina que el
d'ecurs de Stressemann constitueix una
lamentable continuació de l'eterna caneó de les proposicions alemanyes.
Le i Le Petit Journal opinen
que el discurs de Stressemann conotitue!x un sensible avenç amb relació
al pronuncias darrerament pel caneeIler a Stutgardt.
Franca, afegeix Le Matia no evacuarä la Ruhr Inés que a mesura que vagin realitzant-se els pagaments de les
reparacions.
L'Ora-are registra amb satisfacció
que Alernanya ha renuncias a mantenir
la seca actitud de vana protesta i ha
compres la necess'tat fe reprendre
discussió sobre l'essencial proclama de
les reparacions.
L'Homme Libre insisteix per- tal
que Alemanya reconeixi formalment el
dret de Franca a les reparadoras.. —

Radio
D n, isburg, 1 — Malgra. t Paetitud dels comunistes, els sepaver - se'n adonat. Jo he diegut

que tenia temes encara d'escapar-me i que podia sense perill romandre un moment mes.
Una curiositat monstruosa em

forçava a restar: volia veure el

aten cadàver, exztminar-lo do la
vora... M'he atansat, l'he ntirat.
1 he restat atònit, porque rn'ha
semblat que allargat,
d'una Hargäria sobrenatural...
Després m'he imaginat que
una parpella s'estrernia. PeeN
flama d'una lläntia, en vacil.lar,
podía ésser causa d'aquestiti
aparença de movirnent. ene inelinat per examinar llargament
i amb molla cura, perqUe temia
por die rls aleas ulls - no neo-

bessin ohrint-se.
— Sdajo fnateix — be pensat,

inelinanU-me. — I amb tot això
esdeve ben estrany... — La fi-.
gura semblava allargar-se encara.
—No, no 55 S53 pas jol m'he
dit de nou. — I amb tot no pot
esset' ningd mes!... I la nieva
por ha crescut, ha osdevingut
lnexpressable... la por do retire
obrirse els
s'han °l'en! S'han obert
horribletnent.I la cosa s'és Hanemla del 1111, cap a mi, se
()l' y apada, udoMM.,

m'A

batent de berros, atralentitmel Ola! .Amb quina follia do terror he Iluitatl

Nova York, 13 (de procedencia anglesa).—En-cas que s arribes • zt una solució respecte _la

qüestió de la Ruhr, sembla. que
s'anida. a -Vernissid. d'un olnprestit internacional de mit milions de ddlars sota el control
de la Societat de Nacions,
l'objecte' de-restaurar el erdit
d'Alernanya .—Hav a s.
UNA CONJURA A LISBOA' :
S'INTENTAVA ASSASSINAR El..
CAP DEL GOVERN
Londres, 13. -- Telegrafien
de Lisboa al "Times" que -un
grup de set o vuits extremistes
s'havia reunit el . dilluns
la nit a l'entrada del ministert
de l'interior, es presurn que.anila
l'intorteió d'aseassinar el presi„
dent del Govern portugués, l'auto del qual era davant do la
.
porta.
Un agent de seguretat, que
reconegue entre els del grup un
perillós agitador, els féu detenir
teto. Alguns dels conjurats tIR-

soliren escapar, però foren de-.
tinguts novament més tard: A
tots els foren oempats revòlvers

carregats. — Radio.

EL

COMUNISME A BULGARIA

Sofia, 13. — Amb motiu dele maneigs subversius que porta a cap el
partit . comuMsta amb el fi de preparar una acció armada dirigida contra
la seguretat de l'Estar, la pedida ha'
procedit a la detenció d'un cert nombre de líder; del (lit partit i ordenat la clausura dels citaos' comunistes.
—liaras.

Moscou, 13. — El Sant Sita:de de
l'Església ruma ha tlesposseit dele erais
càrrecs a Vareuehisbe Eulogis de Paris i al bisbe %ion deis Esta& Units
d'Amèrica.—Havas.
Perú, els ulls de la cosa, els
seus gemees, el seu contacte...
el con em defallia. Tot el meu
esser semblava dissoldre's en un
frenesí d'horror quan — jo
trobat sota in
se com —
meya m'a una destral. 1 he colpit, he ferit, he esquinça,
destralejät l'udolador fins 'que
lisa caigut als neus pelas, masita
sense forma, fastigosa, fume,
jant — la ruina abominable du
ltai matejx.
. —z.Baku 1s:eran! Bakii iztieäo t
Baku Kurae! Devora, Babe, de,
yora el somni!
— respongue el. BAkt14
— Jo no devoro els somnis feliços, i aquest és un somni fe-,
li i:, nun Somni deis mes afortunal s... La destral; si, la deatral . '
la fuianle
p eoa rtaq
t'il
l e Il..ae.IB
B oankau Lsloe ri.tfp
destrult el monstre del Tu. Et
millor' dels semejo! Ami° mee, i3otifi tichoai 'ett l'ensonyament del
co

ira. To vaig segthr-lo amb ele
ulls vaig veure'l allunyar -'s9
por damunt de milers i
de tentados esblanqualides per
la Huna, saltant de pinyö 'en
pinyó, anah uns estranys bote.
silenciosos, igual cine un - gas
Usa...
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Quema adit se sabe que els ministres
ens as,nostre regirn4 ens •portara. ; ; al mis lLb als anhels
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i
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en
conpi:Mario; 'Lluís Eschiola, .Jdah panyrd, avei-la..' :•la'-'eva-q marques d'Alhucemas,
cultura i sentern•:.lay,veMialile
Cantpraa ny i Gorn te .(.16.-Mitnter, l'adthiracider'»
ço que es Prepaxer: ' ;kfavetat
la_de,gtida al;:eilsfre
'1Ea,`SeveS
CM'ce:orlas iGl distrietMde-da
raya' ale-ir
111111 tossut amor patri, i
, . .
ni
crefein4tegetii
es.
Ust
tat•
S'asegura quo ; a atfuesteS. hoces
ofilidé
l'exée-:
4
ellotier.
tire.praoticar'ardor''P',:1)441:1:
(Continmació de la prlmera plana)
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EL
diles ho
abir vespre els periodistas que,
(fina agnéli'exèi2eii lia-gicoin•- trari, l'espera de- sacrificji..,te,
•
laya que les restants guarnicions d'EsA, un ("pian 'd'una la,tarda es cc5Rdit: Degut a aizosn , aquesta ha
A MADRID fan inrormar,id al Goerri
en
hiere les ordres rehudes (alié-nim la maxirda antoritat..,• l'ésser adola rifada.
pauya s'identiiicarien amb l'actitud de
unirlen él :c1spratte &1- CáltiMi 'género'
Ahir l al vespre, a Capitania que li havia est at conntnicat
a; tuviese movitneid .qtie • fins
TananovamSni, • -V1sca
la d'aquí.
cls ' üneralx Dahätt, CáValeatill,'eéGeneral no Pf havia pires feo-- pele re'speetius!:empresarni.-rpi6 ;absolut
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A preguntes• d'un company, manii• -,visea -el
renguer' (Ericideric", 't Sarö. ' .
tfc.ieS. Anth tot su . sabia que el els fetal-ros Polinraina;'llybli
TICIA A LES ALTRES GUARque
esräugusta
missió
dels
voll
"
,.den
torbar
i
,trits ia enrataaletacó
festé que . ignorava si continuava ha:Poi deipse-s arribaren el general
NICIONS
rei havia arrilmi a Madrid: .
itomea,obririen: llurs portes derenemic), cerearem
front
que
us,deinana
vcnt-hi Govern a Madrid, si be per
d'engiityi‘rs Montèrö;' • el d'artillería
sOldat,
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o
ma,:
dissabte,
arrib
perSon
.n
que
-els-"MiliisS'assegurava
El general Primo, de Rivera, ells ja no existia.
.al_prii:bletna del Marroc solució rd.caialleria Cabanellis,,i
na i poi.) fraternal • Pil horie.dpls Adía, iel
:
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Cobres
'de
utilitzat.
Itssocial..
•
havien
tre
.
segons manifestacions seves,
.pia,di.gba sensata.
Afirmé que no sabia res de la sucl 'Wover'ria.dOr:teta
, lies que Pa con-Marta. aula vos,- Inés ,
ja
htofu:l'Eli
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passada
no
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per.
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aban : de les tres dé la
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altros -la vida miltlar.-en pau. 1, orimif
••
posada lugida de F.Alba.
ritie.
.vo parlar
o
i s'bavied reunit-al'despatx del dorado.
da bavia comunicad per telefort
.resriOnSabillilats, sing eri guerra i que . .demana al po-.
meLa conferèneia se iuspengué
senyor • Gareiii. zPrietO.'
A CAPITANIA GENERAL
amb cinc eapitáls, -les .guii.rnique
axigit
prottipsgbe
blit,espanyol contianca d ordre, mear a un quart de -dues.
del
REI
TELEGRAMA
AL
cious de les quals, comprome.justarnerif.,
Laixt,
Po
edrarte :1-Des de les pritneres llores s'ha oben noto dels-,,dosvetllaments .a
•A .aquesta hora: 'nonti 'de la rairibra
D'ESPANYA
regárern. sense "imitar:id
huseva•prosperital dedicats,. es- el gene :ral Muitoz Cebos,martifeStant
ses a • secundar el moviment, servat molt träfec de visites, actes
general
•-La g,uarnicid . de Barcelona
trilrunals d'autoritat pecialment d'aque-st en -qué ho als 'ajudants : als periodistesique 'de
ha\ien d.onat la noticia d'have.r- eradhesió, etc.; 'la impressió de . tots
trames un ,telegr'arna . al Rei
,A la, Capitania .s'h,a
-desapassionals de
els caps i oficials de l'Exércit era per
se iliPiU aquest.
ho -aventura- tot per trobaven allí, que fins: a les', tres de
la ''Pl'e•'.011sa.: .quanü dea..eminetzinat fins-lara ofereix
.5,..rgi . despres que havia te- demés satisfactòria assegurant-se que d'Espanya pregant-li que no - Segileat . manifest
'
servir-lo.
la tarda no necessitava els serveis' 4's'
manting,iii
al
costat
seu-era
Pe"Al país i a l'exercit;i - . I
la nolit-leaio l'ambieid. La restota Espanya se solidaritzaria amb
lefj at al g,oyernador
'di:masía
'
quells i que a aquella hora
Miguel
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de
Rivera
é'
i
perniciosos
tajes
nefasles
_
,
ponsabilitat cid-lectiva deis -Pardr ''-aragossa l e-acarree-de Ira- rectitud de la guarMció d'aquí.
informació a la Premsa i tMe, tornesde
la
quarta
:
generad
Capith
'.
la
piltria.
Signa
et
telegrarna
el
' D'a arribar per noSaltres ,e1 tits.p.obitics la sanclonern amb
, al governador civil ('aA propòsit de les anunciades detensin . novament al despatx.Piiiál.•
regid
'
d'Estella.
momear més tepnit que espe-• aquest. apartarnent total a qué
gua capital Fordre de conan- cions que contra determinats ,sectors margoet•
de setembre
NOTICIES
-Bareielona,
DIFERENTS
rat.
(p.erque
hauriem
'vnlgut
NEUTRALITAT CONDI.•
els
condemnem.
fins
recorielconsiderava
al ministre de Foment
de l'opiniú pública algo
•
•
El Capita General. Sr. Primo ‘iure..sempre eh „la legalitat
vent en justicia que alguns:dels de 1923."
CIONADA
der1si g.. deis militare pregant -1i imminents-i fins un diari del migde Rivera, es retira a descansar
regísserise interimp- _sens homes , dedicaren. al noble
que
(Fa donava com a segnres-sembla que
quo torneS a Madrid.
En l'entrevista celebrada ahir amb
a
les
sis
del
mati.
Més
taró'
se
li
lació
la
vida
espanyola)
(le
reseus
llS
manquen
de
fonament.
puta
que
FEa
que
havia
f
arty.-cl
0.31.e
rPtatt,e
D' gue lamb
els generals indicats, aconsegui el
doné .,compte de les incautacions coll'ir
änsieS, d'atendre el " lente i les seves , activitats, perg
amb l'anteriorital neces- xercit, ens digueren. no ha d'alterar
general Muñoz Cobos que, de moi ocupacions efectuades per la
elarnords requeriment do tots no sáber'en' . b, ;no , :,oleren mai
Sim'a. trenta exemplars del ma- en res la vida normal. a no ésser una
ment, es mantingués en actitud neuDE MADRID
•
.
forca pública.
els que, estimant, patria, no purificar' i donar dignitat all
a un general resident a contravenció de les disposicions que
•
tral la guarnició • de Madrid.;
Barcelona
eslava
incomuniveuen per ella altra salvacid mifjiì;en qui,. han a iscut. Nosilla:H(1,. de reeonegut prestigi. conté el ball' declarant l'estat de guerAixò es va comunicar al Govern,
en
aquella
hora,
amb
cada,
que alliherar-la deis professio- altre,s,:sf, volem. porque creiem
rer,-(n q aquest els fes arribar -a ra a tot Cataltinya.
assabentant-lo que qualsevol resolues
donaven
copanya.
Tampoc
nals
de
la
politice,
dels
homes
que és . el nostre deure, i da.
MILITH ció que s'adoptes per reprimir el
PARLA EL IVIARQUES
•
Im desti...
C
municacions telefòniques dintre
que en una artra rad cns ore: vaht toba -denúncia de prevarimoviment seria contraproduent, peEs- deia si el general alludit
D'ESTELLA la eintat.
reixen
quadro
de2lles
rli-ssorts
cad&
soben
o
immoralitat
de\
d.> .ja avui els eitats generals...••.era el general
El capità general. en rebre els pe--El general Losada comunique eomencaren
immnralitats
gin-lamer/U
fonamentacla.
obririodistes els prometé tenir-los al corMANIFESTACIONS DEL CAca a primera hora d'avui a les l'any 1898 i ampnaern Espanya rem 'irreees que : castrgui implarent dé tot el que vagi esdevenint.
auloritals el canvi de situació amb un pröxim fi trägic deS- cablenierit els .que, -delinquin
PITA GENERAL DE MADRID
a
la
tarda
comencaren
Ditnecres
31"711S31
Creié inútil er fer noves declaiacions,
política.- hoorAs. La tupida xarxa de da. colará
Pittria,n corrompent- d'escampar,-. se. rumojs de quia n'apropa-A lea' ires de la tarda, el tapité•
puix tot el seu programa esté coudenGenei
—Per ordre del Cenit
'
política de concupiscencies.ba la'i
vea greus esdeveitiments politics. regeneral de Madrid ha rebut els peral clic establert la pr"evia censat en el manifest llançat a ropinió.
seves
Gärantim la niés absoluta relacionant-ho amb el disgust que pro- riodistes.
agafat amb
Finalment comunicà que havia :'rebut
sura per a la premsa.
segrestanl-la. fins la Noluntal í'eserva per . als denunciants,
ELS GENERALS SANJURJO 1
relement.. militar- ractuació del
---Nrenim, generar-1i -han
al nratí un telegrama signat del capisembla
reja). Amb
en'eara . cleinsigUin'edntra bis de Gov¿m a Madrid.
veure si ens poden facilitar alguna
MOLTO
ta general de Castella i altres quatre
que
chata, eneademanar que governin
nostra ,proiessi g
Es deia que aquest disgust anava noca.
Segons not Mies rebudes
general de guarnició a Madrid, asse- La
u siguin contra :.-nosaltres augmentant • gradualment i que era a
-No Ii Ira res. La guarnició de
ells (buen que no cleisen goyer:- ra-ne
Capitania general ele grnerals gurant-li liar ajut Inés decidit, si bé
COIVIBINACIONS DE CAPS
que
han'
estar
'
que'
hi
acusanar; alludint alls
Madrid acata les nieves ordres i jo
la.guarnició de Barcelona on era més
- mateixos,
San urjo 1 Molió. de Saragos- ajornant la resolució a prendre, fins
bbnorenr
El
proces
MILITARS
el
sou
Unir,
'encara
que
espero la resolució del rei per obeirr:lar:1s q ue ,
prof und.
sa i Burgos respectivament. se- que el Rei arribi allí.
colara .En - Jauma .,Aiba queda
Els valors espanyol- a Borsa, a dar- la i acatar-la.
Se'ns assegura que el general fre. i .portaren a lqs.11eis
eunilen amb el maior' PlItIlSiasRidel
mayor
Primo
de
L'aspecte
-Perú, está. 'identificada?...
Martinez Anido sera - designat itirns la ' poca Mica' sana.: la des d'ara ,obert. ,- que: a•.aquest. rera llora. feien un moviment quelme la guarnielil .ele Barcelona.
vera era de malta tranquillitat i conde moral i equi- el- denuncia la vau • usibtrime del com significatiu, que semblaven de-Repeteixo que la guarnició de
A darrera lora de la tarda PS fianc,a. Algú féu : t'entercar el fet que per a la Capitania 'General del llougera ombra
la pais. i queda :tainbé prochsat. mostrar una certa nerviosuat.Madrid acata les nieves ordres.
.
ranfirmava que la -guarnició, rebé tetes les visites vestit de paisä. Nord; el general Cavaleenti per lar que encara te; perb fen
-ebn- el ane, essent , cap el Go)ein
-Saben quan vindr à el rei?
a la de Madrid; el general Prirealital s'Intmen,
Però..slavia vingut parlant tantes
diTenrient de la Capitania ge-Cree que arribaré aquesta nit.
re P artimenr 11. havrent eseultat de:perSones
vegades, de' la possibilitat d una mandral de Burgos secunda el mo- "RES NO ENS ESPANTA I RES Me de Rivera seguira a la de tenis, al to rn
entre olls mateixos designen
Després, a preguntes dele pedoveras i • iM.; esticies d'aut.Oritat nifestació selfiblant, que en general no
Gut alunya.
vinient.' cosa que 'ha eomu rliDIU
EL
ENS
DETLIPA",
'
El general Weyler s'enearre- succesSid..
les més dures' actisacions cOM, es presté gaire crèdit a tots els ru- distes, ha dit el capità general que
• . ';
cal el general Saajurjo des de NO
ard M'era a reCa- tra el sou de•pravat i cfnie Mi- metes, els. quals, no obstant, unes ho- avui • no havia celebrat cap confeMARQUES D'ESTELLA
garla de la direcció de la earn.D'ones
Saragossa. ja que serveix ii innistro. i fins
A un quart de non del vespre panya del Marroc.
res,,deSprés• teníen plena • confirmació. rencia amb el Govern.
abarg.:-, otóptreisia:rlesn' ti.rsesiptorners'sabtiillhilpantlsel
terinediari.
contiEl
general'
Aguilera
-Es diu Q ue aquest niati el gesucumba a la seva influencia
ELS MILITARS DE MADRID
el capità general, senyor Primo
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rivils
de Rivera, robé una :repreeiitiii
altra veA darrera hora de la tarda la im- qne
MINISTRES •
prem, el qual enlendrit en el
le' ter :ni vil-tul, per .perseguir'-(16,
sernes...
dc' eftina• Pröu
moral
pressió. general a Capitania era que gada els periodistes.
-No té res de particular, per ésa ' gar . lo '
Assegut (-farrera la so ya tau- prewAs per les responsabilitats manses rebeldios que sense Po- ni tan sols
reda:MinisItes,
eis militars de • Madrid es Carien
n
sell
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aquesla forta i viril a la . q-nal manifest. La nostralabor serä litars,de Tjárcelonit, se:siispen-. ré jo.
res O ben poe
. . tenia que cornu- sió parlamentaria.
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'•Continuen . rebent-se a Capi- da que esperl en nn recé- sen-‘,
viirnacidel Sege-ht...despat;:,
per: mitjä de la Preinsa
nifestat...
ha
declara!,
passada
isst
riikert
Disoosinva
-..
'—'
ivaisJa
tania general divera.es adhesions se pertorbar,'eVs , d ies Pons oue
"
-Per cualre del Capita- gerierai;-'
El sots-secretari del tninisteri
' Acabo d'arribar de l'esté-tejó
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LA REUNIO DE MINISTRES
comissions, entre les quals
riòdics.
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S'ocuparan
ers
llocs
inis
indil'orca
si
-els
promotors
de
la
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CONFERENCIA
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un sol punt a favor del Gayera, de nota En tel. - el demés es curaEls ministres acördaren,' finalment.
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cierro- per fi. ahils
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elS - sots-secretan
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EL GENERAL LOSADA ES FA
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En rebre ahir a dos quarts de vuit
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que les o1r-.
gura :1 patriótica que :se'ns :pool en laxar 11,1a-Cost
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. Corporacions públi- Madrid. IteSpondes-del'orden
. les
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teri-eap' informació per part del
Govern.- A- la pregunta 'de si havien

hotteies .de l'arribada del rei,
toontestä -que no en sabia res.
UN MISSATGE
'
quarts de dotze arribà
a • domicili d'En enreja Prieto

arribaren. —
El senyor marques d'Aleta,
nom de la d'Un de Ilareelona i parlan! en català declaré oberta l'Exposició del Moble, posant de 'Tilda la imporläncia i transcendencia que
agites' certamen representa.
!legrada a la Mancomunitat
i a les associacions estrangeres
pel decidit alut que han
prestat per al mejor èxit de
l'Exposieid del Moble.
En llengua espanyola es dirigeix al caen- general, percute
trameti al Monarca l'agrähnent
de la eiutat 1 de la Junta de
PExposield per l'entusiasme
que Sempre ha demnstrat en
aquesta obra.
Et marques d'Est el la respon
ele 'tindrà un gran place en
tramerre al Rei l'encareee de
l'al caldo
Mai eolia molestat a mi el
sentir parlar en eatalä quan aixb era retlexii sentiment. lo
1 'boote; demés, aprecio totes les
molte bellestss ' literaries que
possecixen els idiomes regioHale.. En canvi. sí que rebullo

iiiia,motocieleta militar del Miniateri de la Guerra. amb un
plec urgen]
A rnigrfia sortí
L'ACTUACIO DELS OBRERS •
A casa cl; En Pau Iglesies, s'ha re
¡mit 'aquest metí el Conté nacional
del partit socialista i el Comité executin de la Unió General *de. TrebaBadors.
Es diu -que els reunits tenien redacta-da tina nota . ofireibsa, que no han
publicat en. 'vista de qué els esdeveniments s'agreujaven, indicant el

triomf
CRIDA A L'AGUILERA
Es din que-el general Aguilera ha
estat assabmitat pel Ministeri . de Guerra ' del moviment militar, i cine denle
arribare a Madrid.
•

PRECAUCIONS
.Als Bancs i a tots els centres oficials Ola establert una extraordinaria
vigilancia per fauces de la guardia civil armades de rnausers.
UN QUE S'ASSABENTA
Aquest matí hä arribat a Madrid el
scnyor López Muiloz, ministre 'de
Grecia i Justicia, el qual ha confefenciat amb En Salvatella que l'asSabentat de tot el que passava.
EL GOVERN RESTA INCOMU-

l'ús d'aquests quan és fet amb
i amb manimires
feste inteneid tic rebaixar
untlat rspanyola.
Felicito la Junta de l'Exposieid per l'Exposició per l'èxit
sconseguit i celebro que la inatiguracid d'aquest gran certamen
coincideixi amb una data que
probablement nuirearit el ressorgiment. d'Espanya.
'Asd seguit els invitals recorregueren les esplèndides inetanaCiOnS.

NICAT
Es diu que guantes vegades des del
Tninisteri de la Governació el Govern
vol posar-se en comunicació amb alguna provincia, es iroba amb el capita general o el governador respectiu,.
per la qual cosa el . Govern desisteix
dc imbre noticies i de comunicar or.
dres.
ANDALUSIA NC) SECUNDA EL
PRONUNCIAMENT
Córdoba no s'ha exterioritzat el
/-irnent militar,
ni s'In declarat
de guerra.
creu que cota que aquella procia depèn de la Capitania .general
lndalusia, que ocupa lief ant Cars annest espera ordres del Rei.
'A'Madrid es crea que aquest és el
motiu perquè s'han abstingut a Ancialusia de secundar el moviment mihuir.
. -RUMORS
De Sant Sebasii à es din que a les
euatre de la tarda encara no hacia
sortit el Rd.
També s'ha telegrafiat d'allí que el
senvor Alba hacia dimitit la cartera
d'Estat. Hora din que l'Alba ha estat detingut en voler passar la frontera.
DECLARACIONS -DEL SOTSSECRETARI DE LA GUERRA
Ei general Bermúdez de Castro
ha rebut els periodistes. als quals ha
dit que el capit à general de Madrid
ii responia de l'ordre i de la disciplina de la guarnició, la qual senaMe acatarla les ordres de dita autoritat.
Ha manifestat que el general Aizpnru hacia eonferenciat amb el marqués d'Estella, el qual ratifica la actitud presa enfront del Govern, dient
que restara en el sen lloc i en aquesta actitud tisis que el rei, que li doné
ets poders, els 111 tregui.
El sots-secretari llagué paraules
laudatóries per al marques
remas i el duc d'Almodóvar del Valle, i altres- de molt dures contra
cert sector del Govern.
Es diu que al malestar del Govern
hi contribueix l'actuació militaritzaa
cl que s'ha conferit al senyor Silvela al Marroc.
Ha desmentit que slagués detinkut el general Cavdcanti i que el
senyor Alba ho fos al passar la frontera.
Ha anunciat que el rei ha sortit
de Sant Sebastià a les dotze del
matí.
LES GUARNICIONS DE MADRI DI SARAGOSSA SOLIDARITZADES
•El ministre de la Guerra ha dit
als.periodistes que les guarnicions
de Madrid i Saragossa s'Inicien
solidaritzat amb el moviment militar.

En arribar a les sales dele

marcar el ilion beneficiosos que
resulten aquests artes.
L'alcalde ho agraí en brees
paraules d'afecte per ala expri-

sitors francesos.

Acabada la visita. l'element
oficial' desfilé. donant-se entrada al M'Odie, que envaí materialment els dos Palaus de l'Exposició de Noble.
De les diferents installatiene d • aquesta, ens en ocuparem en successives edicions.
EL BANO:U.ET D'ANIT
Anil se i'elehre al l'alai/ d'Ad

Moderri de Monljuit • Ii. el han-

(n'AL que els organitzadors
l'Exposiclil del Molde dedicaren
a les antoritals, eXPOSUO VS . Personal tcni g i Prenisa, arnb moI in de la inauguració d'armes!,
cerl amen.
esplendirlament servit per la rasa Costa. transcorregué placidanient, reeoneixent-se l'exii, que forçosament
l'aura de lenir l'Exposició i que
no fa més que eorrespondre
als molts esforços dele orga-

nilzadors.
La Mula de la Presidencia esteva formada per l'alcalde. Sr.
rriarques d'Alella: el president
de la Maneruminitat, senyor
Puig i Cadefalch; el diputat a
Corte senyor Pere Rebota; l'actual governador. general Losada: el senyor Ibarra. comandant de Marina; el senyor Barco, en nom de la Premsa; doctor Nerke, delegat de la República Txecoslowaca; regidor
senyor Nadal; En Joan Pli311 i
Pon; regidor senyor -Maynes;
el president de la Diputació,
senyor Vallés i Pujals; En Manuel Luengo, .comissari regt
d'ensenyança; el senador N'Emili Junoy, i el general senyor

EL MARQUES D'ESTELLA NO
ASSISTI AL BANQUET
El marques d • Estella no asSiett al banquet. Durant Papat
es deia que no bi baria pogut,
anar perquè esteva a Capitania en una extensa conferenda
telefónica amb el Re: ii u.d
1 tIt

A l'acte hi he assistit només
la representació p rieta] i els delegats de corporacions i entitate.
En entrar les autoritats, entre les guate hi baria el Capita:
General Primo de Rivera, s'han
sentit aplaudiments. No hi hagut. però crits ni vfctors.
BAjuniam
ent ha anat corporativament a inaugurar la primera demostració de les projectades en els jardins tic l'Expo-

Presidia i anava
acompanyat deis regidora seinyors Maynes, Nonell, Matons,
Blajot, Esedlä, Sabater, Palau,
Vilaseea, Trine; Capdevila °abarró, Visa, Junyent , 1 r1 sacretaxi aceidental senyor Vidal i
Guardiola.

.També hi havia ei presicient
de la Mancomunitat, senyor
Puig 1 Cadafalch; el de la Di, putació, senyor Valles i Pujals,
i altres diputats de la MancoDiunitat, cota també els indivt-

12....1

NYOR PERE RAROLA
Per tal de fer mes intelligiible la resposta del senyor Gareta Prieto, reproduïm de .primer el telegrama de protesta
que li fou trames pel diputat
senyor Pere Rebota:
"Senyor President del Consell de ministres.—Madrid_
En sortir avui de casa nieva
rn'he vist sorprés per una multitud que fitg,ia espaordida davant una carrega brutal de la
guärdia de seguretat. Immediatament m'he adreçat als qui
guarda-ven les - corones dipositades en el monument de Casanova, per investigar el motin
la furiosa .escomesa; i ,mentre
em donaren explicacions ha estat arbitràriament detingut per
un policia, vestit de paisä i pistola en mä, un jove que hi baria allí.
En vista de l'ocorregut he decida de visitar el delegat
policia del carear d'Ortig,osa,
un oficial, acompanyat d'alguna
agents, m'Ito ha impedit, malgrat d'expliear-li el raen propòsit i exhibir el carnet de di-

A les tenles restante hi velére ist moltes personalitats de la
inilústria i del comerç.
No bi hagueren brindis; Pacte amiba prop de initla

EL CAPITA
GENERAL
S'ha inaugurat aquesta tarda, a l'hora anunciada, l'Exposició del Moble.

•,,

EL CAP DEL GOVERN DE MADRID CONTESTA EL TELEGRAMA DEL DIPUTAT SE-

Pereyra.

HI ASSISTEIX

-

després d'ordenar que dos guàrdies
de. Seguretat m'agafessin pels braeos,
s'esbravaren dirigint-ric els mes baiaos i denigrants . insults. Si hagués
tingut les mans Unes' hunda castigat
allí mateix aquella innoble agressió,
tense tenir en cornpte ulteriors i greus.
conseqüències, puix qualsevol sap
valenties quc contra un home sol handen estad capaços aquella colla de "tipus" que tenien , a: la me una pistola i a la butxaca uta credencial de.:
policia, que eIs donava patent d'impunitat.
No cal que Ii digni que ion inútil,
que jo invoqués la . Meva condició • de
repórter, bo i mostrant el mear carnet d'identidat. Per va faltar perquè
rne Testripessine afegint-hi 'que si parlava més m'apallissarien, parqué "ya
de
estaban cabreados de esos m
periodistas". I perdoni, 'senyor president. la transcripció • literal 'd'aquesta.
frase,
Sense perdre el . domini de mi mateja, cosa certament dificil en aque.-.
Iles eircumstimeies, vaig Itançar-los
a la cara el reten nota de català honrat, demanant que ella fessin el mateix. Fou debacles mon .prec, puix.els qui cometeren la valentia d'apaIlissar dones i canalla. no tingueren
el coratge de donar, ni en catalä, ni
en castellà, el nom o el motiu amb
qué són coneguts.
M'Ite cregut en el deure, senyor
president, d'assabentar-lo de quant
acabo de relatar. Slia volgut, de la
manera sitúa covarda i grollera, inferir un greuge al rneu honor de cavaller i a la meya dignitat prolessionai i aixi lintel,: a la de la collectivitat periodistica; jo espero trobar
empar i aint en les entitats representatives nostres per acouseguir
que les extralimitacions cometes
pcls innominats agents, tinguin per
part ile Ilurs superiors autoritats la
merescuda sanció.
Quedo a les seves ordres i molt
atent s. q. e. s. m.,
Miguel Agell Nadal
Barcelona, t.: S etembre (le 1923."

expositors francesos, M.
president de l'Assoeiació
France-espanyola, ha fet un
parlament. ne el qual 1m palosal ele eordials set-die-lente d'afecte que existeixen entre les
dure nacions reines i fent re-

Inaugural de l'ExpiciU del
Molde

.

tc.'•

n

Els 811CCUSO3 du l'Ouze de SelEruhrg d'uguully

Aixä palesa que . els agents
del Govern, obeint una secreta
consigna, estan dieposai a no
respe.clar a Catalunya ela drets
dele ciutadans ni la consideració deguda als seus representante ileg,itinis.
Només em permeto recordar
a V. E. que el general Prim va
dir un dia que els eatalans
som de la conducid del gos, que
llepa la mä del que Ii pega.—
Pene Rebota, (lipidia a Corte."
Hl presiclent del Consell
Madrid ili contesta de la següent manera:
"Relsut el seu telegrama, demano informes a Governació de.
l'oeorregut personolment a
%mete.
Els crits subversius u eis
atacs a la for ça pública dels
manifestante no eón drets de

DECLARACIONS DEL CAP
DEL GOVERN
Madrid, 12, 2 tarda
.—Ja coneixen vostes---ha coibeneat dient agiten matt el cap
del Govern — la noticia deis ineidentii desenrolliats a Bareelona amb motiu de Pacte, davant l'estàtua d'En Casanova.
Dones els nostres informes coincideixen amb ele 40 la premSU.

Per cert que m'ha sorprès
la lectura d'un periódie en el
qual, es diu que les chrregues
donados per la -forca pública
sois foren porque - es donaren
alguna monis a Espanya i

ciutadania sind delictes.

Castella.

La frase del general Prim
que em recorda en el seu telegrama ' és aplicable a teta ele
pobles .d'Espanya, que tampoo

I no Puc Menys de preguntar:
— Qué més rolla aquest periä-

die que ocorregués?
TaMbe he re»Ilt el lelegrezna

n

r.•

.•

.• ,

`o:

•

•

,E1-senyor Josep-"Marra de Sa-:, ,•;114--.:Els dos fascicles,
garra, interromput amb fortes
s!adjudica.
V.—Elogi de l'arbre
° yac/0ns moltes vegades durant
Accèssit.--.:Fantasia.
el sea parlament, en acabar fou
Hargament ovacionat.
sonets.
VI.—"Si la eiutat de Barcee
El senyor Sane i Rossell regralona
prenguéreu"
(sonet),
cié, en nom de Iles.entitats or, Aceessit.— "Fou feta per Nj..1
ganitzadotes, l'assistencia i de.
manà -que tothom, a peu dret,, codernus".
majus pietatis, eta.
elioreg,is ."Els Segadors".
s'adjudica,.
IX.—In honorificentia, eta,
X.—Elogi fefaent.
X1.—No s'adjudica.
XII—Catalans 1 aragonesos,
Accèssit.—Vigilia de dolor.
EL MARQUES D'ESTELLA
XIII.—,Als de rostre cotral,
CRIDAT A MADRID
XW."Pitjor que estrange4
,A primera bor ade la metí- ria..."
XV.—A Balaguer (sonet).
#atia la situació seguia eSsent
La festa seré el . dia 16 da
lar mateixa, guardant-se gran
l'eSerea'sobra IeS adheaionS que seimebre, a les tres de la tar4
s'heizign an4nciat 'd'algunes da.
Jurat qualificador. — Valen
PupitOkic s,
' perú, ;que , sembla Serra Boldú, mantenedor; Joark
que fins araMo :Imideiicat: tras- Hergós, president; Pompeu,
Huir quina getifad ‘ prendrà es -Creuet, Josep Milläs Raurell,
Felip soie, Joen. Roig Esc. P,
Les Mostres noticies sén -les secretari.
que tot seguit que el Rei ha
arribat a -Madrid ha conferenciat amb els generals que semblen ésser ele caps del moviment a aquella capital, corn
larrib4 havia mantingut una
Ilar e• a. conferencia telefònica
SANT CUGAT I SAN
amb' el marqués d'Estella.
QUIRICO.
Sembla que la presimcia del
Sr. Director:
capitä general de Catalunya ha
Seria potser convenient fer ur oree
estat requerida a Madrid,

ven' enduts" per _cap : fe rrione -,.2,
quica, Sitié per Ca-mor a les
bertats pätries.
Catalunya, -és veritat —
va jura.r fidelitat a Garles d'Austria i aquest -en juri
Catalunya, per() auártcfou 1111 -.^
menat Emperador d'Aleimanyi'ja.
no es recordä mes dels.
Aleshores, ion convOcada •
Gran Junta de Braços a Catalanya. I per lié que els Bracos
Eclesiàstic i Militar, de primer
entuvi, es decaMaren per la pan
amb Felip V, el Conseller en cap
de Barcelona, Manuel Flix, en
norn del Braç Reial o pripulár,,
assoli que .s'acordes continue.e.
la guerra. I aleshores els -catalans ja no defensav-en _Caries
d'Austria, sind les illibertats .de:
la. Pétria.
. •
Qitis n'Ira derivat de l'once de
setembre? Echa V, havent
duit, Gatalunya per la fore.ile.
les armes, la Iligis i Ii preitet
l'engrana de Ilibcrtat que df;rAs,"
tava.
lii ha catalana que parlen- de
l'acció directa, mentre Catalu-•nya esté • encara per renacionalitzar, mentre molts que es
diuen nacionalistes rnenyspreen
en la practica la llengua pròpia
Al.ludeix tambii,els catalans que
siin partidaria de la política de
concòrdia i acaba excitant-los a
tanía general..
tots a -complir amb elle deures
EL QUE DIU EL GOVERNADOR
patriOl ms,

4 e P rotesta de l . se rl Yor Rahola, toleren. Insúlts -41epant
que publica la premsa.
dele que els profereix. '
Avui sembla que bi ha trenquillitat. Aixf m'ho ha dit.-1-el LA PROTESTA DE L'ALCALDE
El senyor alcalde *visitä
duo , d'Almodärer aqueSt metí
din-tarta, a la larda, el seiiyor
en visitar-me.
g,overnadoe civil, per presentar.li una enérgica protesta Pels
UNA CARTA DEL PERIODISTA
procediments emprats pe r. la
SENYOR AGELL
durant els 'esHa estat adreeacht la carta,
següent al senyor president de deveniments • del metí i dels
l'Associació de la Premsa Diä- quals resultaren-lesionades nom
broces persones, entre elles seria :
.
nyoretes i nens.
"Senyor:
El senyor alcalde estigué rea"Abur metí. mentre, junt
monument d'En Casanova es litzant abir -tarda i continué
desenrotllaven ele vergonyosos avui diverses gestions per
fets que coneix tolhom, en ser- aconseguir,siggin posats en llivei d'informació per a "El Cor- bertats ele- detinguts .pels esreo Catalitn", ala'rerlacció del
menta tŠ suêcesS Os.
qual pertanyo, vaig
SOLDAT SUMARIAT
meva.dortiii.
la
donant a coneixer
Dimarts, des de, ia. 1/2.1egació
cid de periodista, a mi comis---.
sari de polieia, -demanant-,If de Poiida d'Ortigosa foufra s
la .guardia
-liadr'e.
m'expliques l'origen:deis.
•
de la casc e na de les Drasmental-des ineidents, i pregande
del
reginient
sanes,
el
soldat
tant-li quin denote havien CoBailén . Eduard Pla Querol, el
mes les senyoretes i eriatures,
goal Ton detingunt, com diguéa les quals, encara en aquells
moments esteren apallissant rem, en remetre. una corona a
la Comissió organitzadora de
ele guàrdies le Seguretat i ele
l'homenatge -a En Casanova.
agents de policia.
Es coneix que les meves preguntes
Vesmentat sOldat, que es
tingueren la virtut dc fer sortir de
troba amb permís en aquesta
pollaguera, no tan sola l'abans dit co- -plaga: isa estat , Sürnariat, quemissari, sitió també uns subjectes que
dad-1U a ilispoOició:sl'un dels-jutl'acompanyaven, en forma tal, que,
ges instructora d'aquesta Capi-

deis que formen la, Junta de

l'Expesield, els guate, en companyia de l'alcalde de Ja
tat. feien els honora als que

,
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Darrera hora

El lector diu...

a la Companyia dels F. C. de Catas
lunya. S. A.
A la linia que va a Sabadell hoz
sap que abans darf-bar a la dita ciatat troba l'estació de Sant Quirze
de Terrassa, petit poblet d'escaient
nie i simpatic.
L'esmentada Companyia del ferro.
carril, en acabar l'estació del roble
del
senyor
Josep
DalPremi
X.
BABUJA
alludit. va i el bateja amb el non de
. .EI,governatior va contestarCarles lin objecte d'art. A la miSant Quirko. Ara dic jp, no és
.Diumenge• passat, a la tar- mau
los 'que , tr a nieitei:a-- p rotesta
llor
poesia
festiva.
vergcmya per als catalans l'haver d'aal - GOVernji que es feria un ex- da, hi va haver en aquesl.a
del
"Centre
CatalanisPremi
XI.
guantar encara aquestes anomalies?
un partit de futbol entre el pri- ta". 50 pessetes. Tema 'lime.
' pedient per.depurar-els fets.
Per qué ens motegen aquell noble pomer equip de Tona, reforçat
de
l'Ateneu
de
Girona.
Premi
XII.
sant - li "San Quirico" ert lloc del ve.,
amb alguns, jugadors de la eoL'ONZE
0 pessetes. A una prosa. tema
.
5
..„. DE SETEMBRE
ruche
Sant Quirze?
i el primer d'e
A BALAGUER 'Ruda estiuenea,
XIII. Premi del perMdic nacioI dones jo pregunto: Perquè a l'esa
Manlleu, goanyant els de. Tona nalista
Te"El Gironils". 23 pessetes.
AqUest,anys. l'homenatge als després d'un parlit fort i intetaCió de Sala Cugat, no hi posaven la
ma lliure.
cornplet i es- ressant. per 5 a 2 gols,
inscripció de "San Cueufate"?
de
la
Joventut
Nacio.
XIV. Premi
• rarieatimic,ninres benaurades gint-se
pé
Per no fer dure, oi? Dones quina
pels locals En Lluís Be- nalista.
pessetes.
Tema
Iliure.
'2.5
• al,déAtiuraiturnt.
diferenc'a pot guardar la Companvia
tut i en Josep Franch A la Mt.
n'asiente
Temes
Es Eoçt,Iš , de Joventut
per al noble de Sant Cugat. donant-li
se celebraré al local del Casino
XV. Premi de N'Agustí Riera i
celebrar una del Pare an Iluit cotillon -als
el nom de la sevä estació en català, sosenador
del
regne
i
pres'clent
de
Pan;
misätrel'S'arittiiiitdel S'ara Grial,' acorde d'un quintet i sola la
bre el de Sant Quince de Terrassa se-'
de
Girona
ion
pessetes
la
Diputació
els
i
tots•
ki
en»Massaassigtintn
gellant la seca estació amb la marca
presidencia de Na Concepció a les dues millors melodies per a cant
_
de
'Ayer/tul,
1-,represen•
Poinells
de l'esclau?
Rius i d'En Josep Moratilla. Hi i piano, en forma de lied.
Recordo que quan l'aplec comarcal
tacions de totes.les--ealgars.
nsSistiren la majoria de les
XVI. Prenti de la revista musical de Ripoll el nostre Rovira i Virgili es
,El poble ofetia boll aspecte • mirlos forasteres, entre les que
ítala lands.
recordem ele Srs. Llusä, Guär- Scherranclo. Una reproducció de la ca- queixava també que a Sant Quirse de
La bandera barrada era bis- dia. BaIcells. „Moreno, Pérez, sa Renard, a una me'odia per a cant Besora se li rotulés l'estac:ó amb elmol de "Quirko"..
cada a l'Ajuntament en home- Clavell, Garcia, Brau, Conti, i piano en forma de lied.
Es veu que les Cettipanyies de ferronatge i adhesió a la fasta i aixi Pormanyer, Bilis, Martí. Roca, - XVII. Premi de la "Colla del Pensil".
Un
objecte
d'art.
a
una
melodia
carrils tenen una certa debilitat per
mateix la del-Centre , Naciona- Franch, Llucti Gelabert Codina,
per
a
cant
i
piano,
en
forma
de
lied.
canviar alguns 110MS a les estacions
lista Catada i Joventut, NacionaRodé, Camprabf Noguera, SuAdvertiments. — Totes les compo- cont ara el de "Qpirieo", per cas.
lista.
birana, Cervole, Sala, -Cierno; sicions
i
eshauran
d'ésser
Medites
No es podria fer alguna gestió per
A la nit es hallaren sardanes Fissas. MitiantS, Bonastre, Soa la placa 1 a les deu tingué
ler, Salas, Torruella, -Pelen i al- crites en eatala. i seran trameses a tal d'aconseguir el canvi de retolació
de l'estació de Sant Quirze. per par
aatriötica tres. A les farndlesQe.retorrnM-_, l'estatge del secretad, En Ramon
Monegal, plaea del marqués de . de la Com•panyia, f;'ntilli.:1-cure el ria la Joventut
Barcelona Se les '<ibselriliraiiilg'! Camps.
En finir Paste es cantaren
un espliindit "lunch". No Cal dir d'ecitere.núm. to, per tot el dia 15 dice] i moteta que és per aquells viaranys aquel] nom tan lleig i antipàtic?
.
que tothom sortí contentissun
"Ele Segadora".
Els treballs litcraris premiats que- • Que hi diuen a - això els nacionalisLa sala rebossant de gent el e, la t'esta.
den de propietat del Consistori.
tes craquesta brasca del Valles?
ävida de la permita catalana. El
Totes les composWons musicals hauJosep Carner i Germä
.secretari de l'entil.at dóna per
CASTELLO DE LA PLANA
pròpies
ran
d'ésser
per
a
cant
de
soobert l'acte i seguidament reSINDICALISTA DETINGUT
LES CONVERSES FILOHa estat detingut per una parella
cita una patriótica poesia En
Pran.
Tots cls autors premiats cenen oblila guardia civil. que prestava servei de
LOGIQUES
Daniel Torruella,. que li val
gats a assistir a la Festa. De no fervigilancia de carreteres. un individu
forte aplaudiments.
ho aixf; s'entendrè que es renuncia al
Sr. Director:
que es declara sindical i sta d'acció i al
En E. Borras en recita una
premi a favor del Consistori, a ncb EsEntre les secciona quotidianm de
altra, essent igualment aplau- qual perseguia la policia corn autor ser que s una forza major per
PUBLICITAT, la titulada "Cond'un atemptat comès al carrer de l'Hosdit..
Ponmen Patina, mril
excusar l'assistència. Segu zdament es
pital, de Barcelona.
El senyor Salvador Bonet,
publicare un Cartell complementad, en
verses FilolZigiques", que sign a En
amb la seva característica eruel qual es fara. públic el Jurad i es
rompen Fahra. mereix la me ya espeGIRONA
dic i ó ene diu les paraules de la
donare coarpte d'antes valuosos prechal simpatia. No pasta un sol dia que
— Sita commemorat en aquesta
catalana terra, parlament que
mis.
no negeixi les assenyades normes linfe sovintment tallat pels forts ciutat l'ir de setembre amb una MisPel consistori: Nareis Rourc, pregilistiques del gran Íil5trg que amb tase
sa a Sant Pere de Galligans. La
aplaudiment s.
sident ; Joaquim de Camps i Arboix,
dalit treballa per a la depuració de la
Acte seguit l'orquestra Macia Premsa nacionalista ha dedicad vi- tresorer; Sebastià Pla i Ignaci Ro- nostra gloriosa parla.
brants articles a aquella data.
toca una gaia sardana.
dríguez, vocals, i Ramon Riera MoProra palesa de l'amor que serro
— El periòdic "Sol Ixent". de CaEn J. Pinós pronuncia una
negal, \secretad.
envere aquestes prosee curtes que bra
eloqüentíssima disertació his- daqués. ha publicat un número extra1 t-lemdapo surel
Girona, 6 setembre 1923.
türieo-patriätica, valent-li una ordinari, amb caluosissima collaboraque una volta llegides no pite resistir
ció,
que
fa
honor
a
aquella
formosa
formidable ovació.
SANTA COLOMA DE FARNÉS la temptaciG de retallar-les i guardar.
Ante. seguit en R. Balcells ene vila. Hem • de remarcar que gairebé
-les con/ dote IleunT, freturis de gustarLa festa major.--Altre's noves
tots
els
collaboradors
reten
espontàdetecta amb el seu inimitable
les novament al cap d'una temporada.
.- Durant els (lies 23. 24. 25 1 26
niament
un
fervorós
homenatge
a
la
recitar.
Jo no se si tots o la mojarla dota
de l'actual celebrara aquesta ciutat
RaFrederic
gran
patrici
del
mea/brin
Sauret
i
Clogué lacte en J.
lectors d'aquest diari nostre, arlue>z
la seca testa major, havent-se orhola
i
Tremols,
que
tant
va
estimar
al
les
gräcies
Garcia, donant
tros de la nostra butma, acallen atub
ganitzat importants divertiments.
triumvirat Universitat Literatu- la seca terra.
ide'ntica sitnpatia les erJniques grama.
Hi llame funciona religioses; aura i Treball per Paportactó digticals de. l'illustre fiEteg, pile afirmar,
dicions
de
sardanes,
passades,
balls
GIRONA
na que elle seus filie havien doperi), que integren una grossa legiG el
de societat, funcions de teatre, vaJocs Florals
nombre deis admiradors.
nat a la vetllada.
rietats, cinema. etc.
"Els Segadors" foren choreANY XXII
Pera per la mateisa cosa que som
Se celebraran quatre partits de
molts aquells que voldrtein que la re,jets amb molt entusiasme.
Lletra dc convit que cl Consistori
futbol al camp del Farnés Deea natriMica (le la publicació de Yes:
portiu Orion entre els primers equipe
dels Jocs Florals de Girona adreça
mentada seeeiä assolts una major conVILAFRANCA DEL PENEDES
a tots el s . amants de les lletres catacomplets dcl Farnés Deportiu Orion,
LA CONFERENCIA D'EN SATerrassa F. C.. Grecia Esport Club sistènela, en nona de nombrosos amies
lanes que - vulguin honorar la gaia tesGARRA
ta, que com és de consuctud, tindrid
i Esporting-,Crub de Sans, dispu- i en el men. itropi eta prene la llit4rLa commemoraci6 de il'once- celebració el dia 5 de novembre, diada tant-se unes 'boniques copes d'ar- tat de demanar si seria possible
de setenibre ha assolit, eingiiany de Tots Sants, al Teatre Principal gent, drena de l'Ajuntament. del convenient que una volta slaguessin
inserid en el diuri les expressades con--diputat a Corts senyor Ventosa i
força exit. La sala d'ames. del d'aquesta ciutat.
M-8(.8 'l cciitessin per trimestres o per
Déu us dord inspiració per enaltir Calvell, ele la casa de comerç "El
Niu d'Art. fea la Alti' de! mimad s.
anys en forma de llihre, cosa que faBarat" i la copa Carmen.
amb els vostres cants, l'augusta trieslava atapeïda- de gent que
eilitaria (comptant ami, un index al—La Biblioteca i Pare del Bon
acudia per- assodiar-se a 1 no- logia que governa les nostres festes;
fab¡tie) la consulta dels CASOs dubtoMot, que la Caixa de Pensions posmenaLge organi t zat per le.:3 en- la Fe, la Patria i l'Amor.
, sovint indiSponsable, majorment
seeix en aquesta ciutat restaran oberMata patribtiqueS de la lila.
CARTELL
tes al públic durant les, properes
per als :llaves miren:.
Amb En Josep Maria de Sa.
Preinis ordinaris:
festes, 23 i 24. d'Ir a del mati.
Lluís G. Bover
garra s'ass .egue4n a la presiT. Flor Natural. Premi d'honor i
Durara el proppassat mes la Caldencia els senyors Aní6s Sans
cortesia. A la millor poesia que es
D,U
xa de Pensions Va cobrar 293,051'11
Rossell, Antoni Martorell i An- prcsenti a córtenles.
pessetes, pagant-ne 188,347'78 pesI
NERTSG.°:\rr.-1
LENIC.•V
Gallerní.
toni
II. Premi del Consistori. roo pessetes, deixant obcrtes 23 llibretes
- . Gbeí Vade En Sane, expli- setes a la millor prosa, tema !lime.
Senyor Director:
aoves.
p an'. amb brens paraules, la
Premis extraordinaris:
Fa poca dies que en tots els diasignificar-tú de la. diada.
ris sIm pogut Ilegir les diferents miTIC Premi d'En Narcís Pla i DeBALAGUER
nores que es proposa ter en el (lisEri Gallera( censura els fels nle!, diputat a Corts per Girarla goo
Jocs florals : : Veredicte
esdevinguts a Barcelona en oca- pessetes a una novella. Arnb prefer;éntricte VII, en prendre possessió, el
nou tinent d'alcalde.
si6 de. l'anyal homenatge, a ,11a-. cia de costuras gironins.
Premis ordinaris
Efectivament, actii, al carrer
fel Casanova, ¡meditan:lit nlés'i'
IV. Premi dels senyors regidors
Flor natural.--Lema: Amor
mes el •patriolisme cataläi
Floridablanca entre Borren i Urnacionalistes de l'Ajuntament de Gi- hinuil,
S'4ixcea,
gen, slatt establert uns nous enEl poeta Segura rolla roo pessetes. Tema Iliure.
Accessit.—Cançci.
parlar en mig ä'uari:Iiardor•osa
cants de mobles %elle, ocupara totes
V. Premi de l'Excia. Sr. marAceAssit.—Flors cordis.
Drispres
d'uns
breas
Ire aceres de parqueries, amb la inovaeitS.
rar:Es de Camps, senador del regne.
Accèssit..—Bogeries.
dignació justissima del veinat.
de salutacin.
50 pessetes. Tema Bistre.
Englantina.—Mort de Rei.
I precisament en cl tres de carece
Ens eetinirri per commemorar
Viola.— ;Visita al Sant Crist
VI. Pican de l'Excm. Sr. Lluis
iuCs ben r ir,e,og dlact, . amb case a de
Ferrer i Vidal, Senador del imane. so de Balaguer.
la dala de l'onze de .setembre
Accessit.---iFides tua salvum
de 1714. Jo aria que aquest pessetes. Terna Iliure.
• Per higiene, i sitió per evitar un
VII. Prend del senyor Josep En- etc.
onze de seteMbre do té any, pernon fastigós embrutiment de carrers,
Premia extraordinaria
que es igual dir-, ne ,de 1714 que cesa, so pessetes. Tenia lliure.
Premi
exaltatus fue- dels molts que ja patim a Barcel o i
VIII. Premi de la Societat Anóde 1923.
Kulria ter, senyor director -na,es
Explica - d'una --guisa ben in- nima Grober. 50 pessetes. Tema Rime. ro. etc.
11.—La salut del nostre po- senyors regidors d'Acció Catalana,
PeSderingut eh la
IX. Plena del senyor Salvador
queleout per treurels?
'
Gispert-Sauch. 50 pessetcs. Tema . 114uguerra de Successió, i dio -que
Josep Jorba
AccesslL—A grans mats, etc.
els ,,eatalans. do 411.4 no .1luita-, re.

-Preguntat el governador ahir
vespre sobre la visita ,que li havien fet eis parlamentaria, es
limité a die. amb un to de mal
humor, • que fet patent
llur protesta pele successos de
(limarle, afegint que fins admetent -el delicte, trobaren injustifiCades les repressälies.
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Pormqe STUDEBAKER es construir per les fährignes rn8s
importants del !din en cotxes de O cilindres i la seva gran
producció permet prens incomprensibles per a cotxes de priliera
categoria, que abans de rernetre's al client són sotmesQ$ a más
de - 9.500 inspeccions
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Agència

té cabells blancs.
cabells `clanes, sigui com sigui; son considerats corn
uadici de vellesa. Sou encara ¡o y es i aquzsts quants cabells
blanca, us envellebcen.
Teaiu l dret I el. ricura de rebelar-vos contra aquesta
injusticia. Acudítr a l'Uníc rernei afea.; 1 aconseilable; tenyiu-vos ara Ateurt
Mi:esta Es la darre-a conquesta cientiDca en aquest
:erreny. 'rintu:a progressiva, absolutament ino-ensiva
sense cap princip ibxic o noc;u, sense ni ombra de nitral le
Oetz. No os tarà perjudici a l'epidermis, r.o us :ara malbe 'la caWla, sin6 que al. er,9- 5• • ", ademes de varnar los al
flur CODS' rin sua,rleza:h oncltAAr3.ticient los la
Caspa i evitant-los
Amb poca rnl'auts us en fa .eu una aplizacie, sense tacar-vos, sense ole! cíes:.gradable.:

voste

50 1- tes. parell
Tipus de luxe a preus barrt;ssims. Eslardenyes ami) so- FA
la da goma, des de 2'60 ¡misales paren.

121.

Tels als de la su y a reculazi) Ii del)131

Per excessos mentals, per penes, per inquietuts, per
mai.g l ides... No importa res la causa — La questiCh es que
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Desgasta: Tallere, 72
Telififon A 5090
Fabrica: Carrer Benavent (Pro
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Dr.

Grall liquidar:O de Sana tes. Son Sr propaganda. Per a senyors,
senyores i nens. Sandáli p s i sahn tili es. Colloquern mit ges soles i
talo»s de goma. Vei3iu 11 VA In. Rambla del Centre, 25. Tamtni
fern bona cara si no o,rnpren .avul VIIIper pocs dies.

DWZAN, O • ul sta

dele Honp n tala de Parla, Viena. Bu-

nreemt, Basilna. Fribur u nerlIn.
Floren da coneuita: to(A els
d'II a 5. I a la tarda, le 4 a 5. ele
din , Inn, limen:ea 1 (Lveniree.
Renda de la Unlveraltat, Vt,
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personalment, dnrant, el cure, p is treballs deis deixebles i
atorgarà ele rorresponents diplomes.
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GAST ROIMOL ROSSELL
De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les f..rmäcies
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DOS NOUS QUADROS
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OLD DANCES RECORD
i

LAAGENCIA
:
DE FLAQUrre.

1 DEBUT de
PEP MARQUES
11
i PERLA ANTILLANA
62 v. . espectaale de gran éxit
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artistas espanyoles i estrangeres. ENTRADA LLIURE. a
n
:e
NOTA.—A la tarda NO HI HA FUNGID, per donar .11oc a MI
e
E l'assaig general deis nous quacIros.
• u

wrift4peepeia44+Hea44444•44.
Saló Catalunya
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GRAN CINEMA DE-MODA
Avui, divendres, moda, tot estrenes: I01 Use inmune (Programa
Murta), per /reme castie; L'herbriola de la mare, sentintental; L'horoo fiera; Na Terratrèmol, comedia. •
Diumenge, nit, inaugurac16. ele les
i grane exclusives: L'andad (Art19tes Assoclats), darrera creacle de
Charles Ray.• Dillune, reaparlci0 de
Tomas«. Aviar, el mes gran -ende-

El

e

-TATRES-'

-grama monstre a preus popu-

Teatre Catalá Romea

.444444444444044+•44444444

lars. Yegint-se varfelle.)

TEATRE COMIC

Den óniques i extraordinhPies funcions per la companyia
italiana
MOLASSO
Grandiosos espectacles de
BALL I MINIICA
Debut, dissabte, 15 de setembre. Details per cartells i pro-

i

TEATRE NOVETATS

e44 re..+444.4qr.
.,'-24+0444+1144.44444-~4.4-04

TEATRE TIVOLI

Extraordinàries representa-

MONJO NEGRE

1144+646.444.4.4

Teatre Poliorama

Companyia de Comedias
Derna, dissabte, dia 15
lile setembre, a les deu de
la nit. inauguració de la
temporada arnb l'obra en
repudre actas deis germans

divendr p s: La casa. de
dIspeses, La història d'un mocador de puntos, Nanuck l'esquimal, Robinson Crusoe, llevé
i &vial episodis; La reina deis
gitanos, valle i nove. •

n44+.•14444441444444441444 6

d

re

I A iNam,10; , O ipvreonsArr e g, , st a r cicau, l; ,n,
lt t, a ir,aetr, -,
La xamosa comedia L'ootranya
aventura; el clnedrama Furor pat..
slonal; la peNlcula minitca Vida de
cama; la interessant Histeria d'un

-.-~».44,
-,94-oewv-~,-

"chantags'", I X I ilitim cpisodt

.44+44.44+4~6e6.~

Teatre Barcelona

de

Hotel llealaaraat Vernal«, •
Oben dtdi • fiti ro cinc '
del matt
.
a . mtus ate
Sarval do coto«. I Si la carta
Colear.. do Tbdt. Ata. «diva«
4L.-tetnporades
••
per liabai• clons
breas 'en/Mulles
• Algua del Mal , Gunabau
•alai eopecial per a aillOMODIU

Telefon 7 H

rrepteterfi.Joan CO (do -rinue
VERSAILLES)

4.6.4+4+~.444444494.44.
.,

Kilo, 4. Restaurant — Atriscolon.
400 metres altitud. Programa encisador. Temperatura deliclosa.
liabllaciOnS Gran confort pal• a tamal«. Servel pertnaneM Mantocars
des de la placa de Leasepa (Jose•
Pel e ). del mIgella per aurua. Te-

G RAN SALO DE MODA

ALBA-- BONAFE

AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
Revela/ de plaquee 1 peLlIcules
I tot treball de laboratort. Es remet a lee
Cerrar da Santa Anna, 4.
(Pe« Rambla)
I.444.44.1144444+44,>0++.14,-.

[12

..+444-e44444+4444 ;(-4444-tip
-44444444444+14-1144.11444444.

ELI)01IADO

.

La flor de
Córdoba
1.444-6444444,44+.4+1

1-l-bee«
-

Dentn, dissabdia 15, nit, i
inif2 EoN te,
diumenge, dia
16. tarda i nit,
actuara el Gran Raymond. Pro.

.‘chantage" • ' •

1

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA

Teléfon 1371
Avui. divendres programa
monstre. La • reina deis gitanos, taail6 i novC, episodis, de
gran sensaciú; El diamant blau,
preciosa comédia dramatiea
ereació • do -la- gran artiSta ; KaD'orine Mac Donald..instint ma-

EL NIÑO DE ORO
nl II quadro flan:ene:
Germanas Gazpachas i
Germans Hidalgo.

7350 Pessetes

Gran Hotel d'irspanya
DE MIQUEL MARTÍ
Confort modern. Cambres do bunt-, •

Nombroses I espaioses habllacions,
servet.acuraatastm. bines ae primer ordre.

AUTO AMERICAN SALON

Per ene/ateas 1 detalla al propiatart de Pliotel, a la "Splendide
Pension", earrer de Palay°, 8.
BARCELONA.
•

DEPENDENT per a correspondencia, ainb
iet recte ednoixement del' frances. Din i
giu . vos, per escrit, al earrer lt Liarla
9, despatx. (Indiquen per:m.310115.r

Passeig de Grecia, 1 CO

FONDA SlitION

BARCELONA

MENJARS A LA CATALANA
r.SPAllTERIA. 6-VIDRIERIA, 12
Telefon 137$ A.

TApInnOli Bailete. La cana Mes Impar.

Espectalltat en sacie..
re 11510405 ExposteM permanent da
cuadros a Pon gravats oleogratles etc.
Fabricad/S de Marca 1 molllures. NO
eompreu acuse vlsttar a q u ea l a casa.
E., Montfalcon Lotera. 4 /tala) Portalost MEspanya.
500

Cinema Princesa

Avui. divendres, tarda, a
les cine. -Nit, a les deu. La
celebrada obra en tres actea. de Josep St, Granada

Sal!

•

GRAME 'S SELECTES
Aval, divencires, tarda I nit, programes selectes. Quatre estrenes! la
formosa comedia L'entran)a aventura; el cmedrania Furor ocasional;
la divertida pellicula Vida -camperole, I la Interessant Histeria d'un

lnauguració, 21 de setembre

ii

S ROBES

CASA CASELLA*

PRO

Estrena de

larda G20 4 G. -

!++.4+6.4.444441444~4,4444.

La reina dele enanos

i..**•0+44.1*~~~1444~19
•••11.11.+4144444444).44444444+.
Palace Cine

Temporada de Tardor
Gran companyia de comèdia

EMILI OIAZ

Ntés d'un quart de milió -de cotxes `Chevrolet" han
estat produïts venuts en el primer semestre de 1923.
Aquesta tremenda quantitat ha estat necessària per-a
correspondre a la demanda mundial d'un cotxe econòmic,
ràpid, segur, reunint la més ampla especificació de quaa un preu, fins avui, no aconseguit.
litat presentació
•

LES PLANES

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

LOS GALEOTES
Diumenge, tarda, a- dos
. quarts de cinc, secció especial, i nit, a les deu;
LOS GALEOTES

ANTONIA PLANA

_

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou

Quintero

dia

Debut, dissabte, 15, vespre

Excelsior

<444.44444.4111.44+4444+04.,

Empresa Francesc Delgado
Gra i companyia de Comé-

. ''' 44-114111.44404444,1444
04$44t

.LA.',RABASADA

-Avui: La reina deis gitanos,
.11'`rim: Sena. pletat¡ Histórla
d'un chantage, primera; Funcid de gala, Passeig aeri.

LA DIDA

1

'

"F.

JAUME BORRAS

EL

not, (ea matra. de N' 2. liad- 6W-

Diana-Argentina

cions de

CIFIC EQUESTRE
Gran companyia internacional acrobanca, eqüestre, cómica i muntCal. Director: Mr. Ventura Gannau.

Aval, dtvendes, Aventar.. .O BoNailon
bino«, XI L XII 4
l'esquimal; II A« 'montea; L'automedid) roig; Tomes« detectiu.
manga, las, estrenes: Aventar« de
Robinton, Nill I XIV; Masa« Jä-

ventment CinematogratIC .

panyia de

4444444444114-24444.44445441

'

_
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Grans funclons per la com-

grames.

Avni, divendres, nit. ii /es den: Exit
sorotiós de teja la compariyia
Lee 4 Barrettaa
poutpourri acrobatic.
Les Robbins
domador de bicieletes.
Tronos Titte Rif
Set formidables salladors,
›eguelk CeNit de Fred Silvester
Cia.; del'. inimitables 4 Uessems;
Les Mandos, soi • prencni, t i ' !, II .
tourbillon" de la morl, E. P. Lee,
succés veritable, original. link: C.
Fontana, Strakay, The Arquee, etc.:
Mar:Mes e:migues pels nion aplaudits clowns Germana Ferroni, Navas i Gerome, Silva i Kodak.
Deink, larda, a dos quarts de cine,
matinée especial. Nit, a les den.
Diumenge, tarda I nit, extraordinarica (1/m'ion v. Tots els dlihms, dilona i dissabtes, mandé:, a dos
qUarts de cinc. Dijous primer altres
3 famosos debuts, 3

Dissabte, 15, i diumenge,
16 de setembre de 1923

Walkyrli
4 slsodle;

cdELoitit.
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sibrach
tradueolólAiici;
;se ;Maria J'orar-
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QUIN AUTOMOB1L TROBAREU
I
QUE COMPETER' AMB EL

estrena del drama en

de

10

. .directOr;

.

Burlo dim6nez ' .

ten,' Fan.ilinv-,Eieíitriep ental inlnretat'pb1 'gran artista £th e I
Barrimore, Ull ami> . 01'40124.
coMéditt en dues parts. La ea«
db.d3MMitier gran brcina, Diuineuge„ nit, estrena 4.1el. tfäaint
'episodi de La reina- ,delsAttaF08.

.2,l
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tenises).

DE TIARA, a O I GO pta. litre, posat a
dOMICill; c011Ita pròpia. J. A. Jordana.

'CORVA UNICA DISPESA, dletlrigida f a1111115 catalana acceptaria tote o scliY0r.
Vida conl en familia. Lloc centric. Urgen, 82, fer., dna. (entre Colla Catalanes I -Diputaeló).
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Cinematografía u
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L1 i^Orquestrina Suint .—Saló de reunió de familias distingides.
a

O Densa, dissabte, 15, inaugurara', de la temporada, amb ¡'es- •
• trena de la super-joia LniverSal E5P0aes frívol os (e x - a
El
q elusiva d'aquesta empreSa). pel gran a n dor •Von Strolleim, :
N i la comèdia dramittica Furor passional, per l'artista Do- NI
id saldina; Sonant el ouiro o El boxador aristocrittio, 5 round, 11
atEl pel pugilista Reginald Denny; Passeig aeri, còmica, i les :
U Aotualitats Gaument. Nota: dissable, 15, de 6 a 8, i diu- N
.
• menge, en la 'sessió matinal, de 11 a 1, es despatxaran bu- III
0 taguas numeradas per a la sessió especial de les sis del diu- i
11 menge.—Dilluns estrena de l'alta cdmédia Viatge al Parada, III
uti pel la gentil artista Elan Lytell.
.- •
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Guariment natural de
l'Artritisme, Càlculs, Eczemes, Estrenyiment

(Barcelona)

nomoinemonminunnwm~annuan Sant Pol de Mar

.92mairaszumammenummuumnesumumniullII•Inouilme
ril Coincidint amb la innugura.ciú de la -temporada d'hivern, II
(lema s'estrenar à en l'elegant Saló KURSAAL la SUPER- Ill
N
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N
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( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar i roig.
COBERTS - ( Xapee onduladas Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 250 x 114 cm.

REVESTIMENTS

TURBIA per

DE

[ME
AGENTS:

Xapeg "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetres.

a »hadas d'algua, de diferente diestras

DIPOS1TS per a aigua, (l itera* cabudes

6arattc - Bruc, 166.

54.61•nn••--

Uralita, 5. A

•

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILILA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Oficines centralS : Plapd, López, 15, Telefons 1644 A 1 848*

ALNE

"luí] Comercial Espuieli, S. A.
Rambla Santa Mónica, T.

BARCELONA

.1"61n111M..101,

1 Ferrä. -Pise : tignfatii I
I Sal Cominge del Cali, 4 . îel.43151
ANUNCIS, ROTULE, FAQANEE
MIRES t-e TREBALLA 17,111111.
imemmoommoneremomen11~0

LLFOGONA

itigües clorurado - stditio sulfatades, varietat bromo ledurada, altament radioactivas. TemparadaUflOal: de l'1
.jelt al to de setembre. Gran Hotel-Restaurant, Xalcts. Parre, Besaos, Església, Telefon, Garatgc, diversiona
t ‘ rrsea. — Iniormes: "Zoicerie Centra le", Ramilla de sant jobep- 1 3, nareeiona; Oorreagond enela: Admiriistrador del Belnisari '(per Thrrega).

•
Funda' hay 1871

saixiii.,. #
Idi

((menee. Gima:, roneglaaa,
Illure.) Externa - Interne'.

3:11111114MMillalt

de Cent, 340.
31E331.3EILX41= Conseil
I ROGER DE LLURIA,
DIRECTOR;

LIIcenatt

MANCif

