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BARCELONA, DIVENDRES, S D'OCTUBRE 1923

AV'? XLV—NUM. 15,524—PREU: 10 CENTEMS

1111 ANTECEDENT IIISTOBIC

Eureldebed "

Un di de's ailégees (e

NO podent comentar, amb l'amplitud que voldríem, la des• Itució dele Ajuntaments constitucionals, i en particular la des-

?o 011a

itució de l'Ajuntament de Barcelona, ene limitarem avui a re-reure un fet històric, encara que només sigui per demostrar
eue, en efecte, sota el sol no hi ha res nou, o alm,nys compleeament nou.
A les darreries del segle XV, sota el regnat de Ferran el
ifatólic, va produir-se en el regim municipal de Barcelona un
ros trasbala. Com tantee altres vegad_s, entre el rei i el Can- ell de Cent se suscita un fort conf'icte. I és curias d'assenyalar
'analogia entre el cas d'ara i el cas de cinc-cents i tants anys
Juera. Existeixcn antecedente més moderns; pera trobem que
.írt mes suggestius els antecedente antics.
S'acostava el dia de Sant Andreu, en el mes de novembre,
¿;senyalat per a la designació dele nous oficie municipals del
Censen barceloní. I el din abans hi hagué una forte sorpresa.
Per manament del rei s'havia d'impedir la designació de notes
insellere. I per privar els consellers sortints de realitzar les operacione de substitució, se'ls va detenir, taneant-los l'accés a
la Casa de la Ciutat. Mentrestant, el rei nomenava els censellerS nous per a la anyada municipal, i anureiava la modificad()
del regim de la ciutat.
Els harcelonins, colpits per la novetat, no tingueren esma
per protestar-ne. Pels carrete.- silenctoses de la ciutat pasearen
eis consellers sortints custodiats per oficials reials. I algun historiador català ha remarcat que aquesta actitud passiva i resignada deis catalans, tal com fou passiva i resignada Ilur actitud davant l'altre Ferran, el primer, el d'Antequera, demostra
que la sesCeptibilitat die nostres avantpassats del segle XV
no era tan viva ni tan activa com podria suposar-se. Tan bescantats com eón, per part de mote dele nostres historiadors,
els catalans del segle XVII i comeneament del XVIII, considerats com flf le d'un periode de decadencia, i els fets ens diuen
que no estaven pas per damunt d'elle , en aquest aspecte, els catalans del segle XV.
Tornem, pera, a la interrompuda narrada' cinccentista
Els motius a/•egats pel rei Ferran per justificar el seu cop contra el regim municipal barceloni eren, si fa o no fa, els mateixos que allega el Directori en cl preambul del reial decret pel
qual han estat dissolts els Ajuntaments de tot l'Estat, amb lu
diferencia que Fcrran II concretava a Barcelona allò que el DIrector ha dit d'una manera general.
El desenllaç de: conflicte de finals del segle XV fou la
suilstitució del regim d'elecció dele cene-diere municipals pel
re,eim de sorteig. Fou Ferran el Catòlic, en efecte, qui establí
el procediment de la insaculació, anàleg al di "bombo" que
iserveLrc avui per designar els vecale associat d'entre tote ele
que paguen contribució directa a l'Estat, no—com se'ns feia dir
•
per error---d'entre els mejora contribuents.
Aquest regim de la insaculacia dura mol! de temps, fin g a
:1 de les intit:tucions autònomes (1-2 Catalunya. La histbria
d'u que no donà resultat excellent. En algunes ocasione calgas recórrer a les vulgars trampee per posar en els alte Hoce.
de la ciutat homes adequats, puix que la sort capritxosa es
complevia maese sovint a posar-hi hornee curte o mancats de
vocació. 1 el nou sistema no tingua l'avantatge de fer pujar el
promedi de la moralitat municipal.

l'un de dietari
L.4 CA.VÇO DE L'E.VFADOS
P:b! a Suissa fa hi 5an. E. Gansea
després d'examinar un infnrs 'are eh últUas incidents que s'han
.•:ir a Lugano entre feixistes i soha prohibit l'ús de la camisa
. reir el territori de la C-iníe. Perqui no hi hagi cap dubte
. - -ast d'aquest &termal', ha
l anat que no solament seran
els que la duguin sense arnoii sine, es que, prusulguin dissimular sota lar-
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cap s:mpatia per la cant ;a
-.mino que el fet 1'haver-11
na a sfmbol d'una idea no és
de ben . gust ni d'alai-ir a la
Ta camisa.. en bena doctrina
Ha, ha disser h'anca o de
cer delatar de seeierura Una camisa negra
dies dies encastada al cos
ira crirlanar i gesticuladnr
els
hi p lagiaba descobrir
umpreimetednra. Per decla:ra, cal esterar Tadvertiment
Reenn-miem que anaesta
f.A suficient per abs teenricedir cap valnr simbólica
-sa negra.
:acate de banda annestes ronexe'lls ivam em blaininues i
no pealen, anllad l - cap es 'mi e/s simbel .; fai,asta 5, No
aadir-la. perent;- enns.derem
- c n n'ta els sienhnh Ls reti a ir/ta s tar; fugitives,
feria ral lichr it I c ha de• aricij) de les rOirices
.A horrt d'ara ja rimen
-.set Al fon; del; armahaurft un parell de raent costat a en, calce---i'eles, pubc nuei,n mnsaa
1/1,5 sernirretes ;mperiahles.
aSn massa estretes.. Alee,
^orad el crit al cel nern”e
• 11, atrmat amb
• ,inc de camisas n'eres PrO'
les envisri a Palia 1 s . no
rtegnci tampoc arriSsr a arrui-

caree.
Tat 'a l ueitz efeetes sin fielle de

reveure. Pe r6 el feiseitme deeanareiiretä are% la matefsm fact lirlr eue han
desansrerales earnisee negres? Ah,
in ern
Censo eme no. S' ets feixistes
misen, han con. “,umt a donar i a retire
"1",14‘. la Cosa mis probable es
'l idhnnc wat camisa segueixin es-
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Cer car, im altre

no (Sta-

Acaba de celebrar-se a Ginebra una Aesernblea «que ha
reman. els_ representants ti,' !iss

nacionalitiits irredemptes de Po
Huna i els dele alernanys ex
pulsats de llurs cases pel lisvern de 'Varsòvia, La presidencia recaigue en el senyor Lozynsky, delegar del Censad] nacional nerani, el asenym Las-tan:ski. antie preeident del Generel de la República Blanca: el
menyor Reynis, un dele y ape librarle do vena, i Pi senyor Jahn,
delegat de la Unió deis alemanys
expersats de Polònia.
- A la clausura dels ilebats,
una resolneió fort adoptada protestant contra les perseeueions
d g qué les tiaeionalitats a ll ')genes són 4)11jente per part del
Govern pelones i demanant la
intervenció de la Socielat de les
Nadons,

llene art les resolucions finals: "Els ueranis, PIS hielorusses i els lituans protesten
contra la deriSi A de la Confe_
t'enoja d'Ambaixadors del 15 de
mare de 1923 , concernent a la
frontera oriental de In l'indina,
sohnetent tina part d'Ueritnia,
de la Bielo-Dússia i de la Lituania a Poldniti. i denumen:
ai De revisar la dita decisió con! Peleent contraria a
peru dci Tractat
Versalles,
el qual ha reennegut el plebiscit ront a "conditio sine qua
non" per als canvis territ.!.
rials, acalle.; respecte als països
N'el-11111s lEsleevig, Anis
Prússia Oriental,
b

D'assegurar sola els seus

auspicie a lee provineies ueran'enes, bielo - russes i
nes la realització del dret
Hiero (Reposten!.
Els aletrelnys expulsats de
Cl seu canPeleona (terminen, p
tó, (le for entierre el Trat' tat de
les minories que Polenta s'es
compren-les a respeetar davant
de la Soeietat de les Narions i
fer reparar llurs drets lesioCale.
Toles les naelona I iia te esmeint ajes demanen a la Societat de les Nacions de trametre
enss tardança a PolOnia tina
comiesiai d'enquesta amb el fi
de fer coserte PIS abusos mies
de que st5n objeet e.

La Política

Aquept a requi r sta, acompanyada de documente justifieutres i eXpisSaill

LA RETIRADA TrE.V FOURNIER
Corre aquests die, La nalicin que
rex-ditutat ter Torroella Meatiari,
Eti Jirli Fourni..t ., Ita decidit retirarse de la polities, tornant a seguir la

els greirees de lee diverees na_
eionalitats sotinesee a Polenta,
ha estat tramesa, per via oficial, a la Sorietat de los Na-

carrera

eions.

Resultaria tot digne homenatge a la
protc,:cid que li dispentä el .ccayar
Alba.

IUGOSLAVIA

Na abstant, senthla que la rosa no
ha paran; d'icser una veiieita:, :ola
Vegaña que ahir el sen3or Fourii :er I u ro l l i ri a
rectificara, tarticularment, la noticia.
LO 11,,I).,11 lb

i

"DIARIO VASCO"
Aban3 d'ahir Cn711411‘,2 de publicase, a Bilhaa, "11:.ario Va.reo-.
Eu l'editorial fa constar que liciar a
impute d'a): ideal inextinpihle, ter3 que,
elegid a les circunzst.ntries. vestir,,

rapaec.. c.velutivament

SUDLEVACIO EN EL PENAL
DE LOUISVILEE
S'EMPRARAN E1.S G.ASOS LAGRIMO.
OESS
Eddiville, — Nombrosos
presos del penal d., Lemieville,
despees d'haver-se sule , vat i
matat p is vigilante, AS tunearon a la ruina de ins presó, on
s'Itt feren forte.
La pollera de Lou:sville ha
trames un equip d'aguents proveits de dipdsits eont e nint gag os ilacrimbgene amb relneete
d'atacar els revoltosos i reduirlos a robecitencia.-1 (a) as,

tea que d trabaran. Sera uns e'ägtiCa

negres; seran uns beton; verme ls; se.
rà un capell forma Mussolini; sera un
anell amb inicials; sera un pentinit a
la ieix ata; Sera un sistema de saluchir
p de tossir.. Qui ser! De qualsevol
caa Si por fer un s rmbn'. N 'i cal sind
l'assentiment dels que l'han d'adoptar.
El Censen federal suis amb ja seva
preäihicid ha entrar co un cul-de.tae!
Ha interdit les camises negres: perd
sexpcpa a llave d'interdir cada mes
una aitra Peca de roba esdevinguda
sünhel. 1.s . , per aquest cami, arriba
a deixar nus e's feixistes, la
nudirat, na ha dubteu, e, cenvertire
en Ilur signe i en llur uniforme.

<liarlos Soldeviia
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dels rrtils
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l'opinia pública de Belgrad la qüestió de Fleme sernbia que es.1 it aetualment ene°.
pida. etellt It, bu "I t ravila" ee'n
reeorilii per reprovar al Gevern
luaeslau la sirva inbelobl de reprendre rl$ tratites, ¡pum !mune( hilen' de reeerret a l'atenn'alee montee /a Sassi.; de la
tat de les Nacions ronian
s,
eneara oberta. El mateix
die que en el ministeri dels
Afers estrangens no es tenen
eneara not lis de 'si el tlevern
halle petisa posar en tunera la
Comisan') pittriOtiva, i drrert do
eulpar Italia. si les 111)SAS van u

poc a pee i si d'aquí sis meses
le (ti:tesela no este encara reEn el v.-it lid linttan, Kiwi_
sional, el tiiinisteri araba de fruir una majoria iite important
que en la darrera vol:teta: 1 lt;
Vid,' favorables i neme: ite de
contraris. Seinbla que reten el
den parl• a 1111 petit inciden(
earacteristie de 'la vida parlamentaria iugeslavic Un diputat
del grup mueutma de Bdsnia,
que es troba a roposició, recorda Paternplat de que fou objee.
te el cap seu gitip apele).
Mechones un diputat de la me.
joria railiral aprefite l'avinentest' pet expressar 18 seva
poc henevola. En senyal
protesta els musulmans de Eldsnia sortiren de la sala i s'abstinguerere d'emetre ilur vol, el
qual segurament brionia estat
desfavorable. Hom pot observar, perO, que un altre dipulat
mustilmä ;invita irritet ele radi..
cale parlant d'un roble -sorbo-
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HAS DEL HOMiNCEIIET
ELS TRES CAMINS
Es-una caneó primaveral, per
ser dita quan stiigui el mes de
maig- i froreixin "els craveils
i les: rose.es". "Els pasearells
—per les fresques aiguateresen (luan una cine — d ' Ud 11(1h i una doniella". El tadrt
i la (loe-celta es troben a l'hort,
en mati sole.at. Ella rega les
Roes. Ell, n hi Alemana Ull
1 1 amor, gairebe cense dir-ho.
Tres traillillS s'obren davant el
fadri. L'un, anitr - se'n, solda', a
ter la campanea a Angiaterrit.
L'altre, el trist canal cie
a Portugal. Un tercer comí, no.
ri t . dc vosee, alegrar d..' eant
dele passarelis. es el de festejar la dol,a
Sant Franeese, indecís, a l'enforeall deis eamins de Siena i
d'Arezzo, deixava la tria a in
lila de Déu. El fruir( ho
rnanä a la no;a. Per en ira, voltat de nui.siques primaverals?
Se remirara la Huila i es negara en la pote dele e 'rubios?
Plorarà dc trislese en les Pmnyanes terres melangioses.?
ettnçö calla. Per?, s'nulaviea
que al somriure de la neta. efegint-se a l'ocell 1 a la flor, asi.
senyalare el cami de! fe.steig,
aquest mala de primas.; ra.
LA NI:VIA DE LIADO
Les enamorados que viuen en
el ctuiçoiter han estat vestales
amh toles les griteire. L'una es
blanca emir, un cenefa l'altra
resen cont un Hl d'or, l'altra
dúu al front una estrella rosnlendent i una rosa a cada gaita. Pasea la noia daomid.t vara
el canyar i lit que es peptina
sota el tarong.er, la QU3 guaira
de la fineetra estatil i lit que
sospira a la earnara. Doleos figures apassionades, ingenuos,
o divinament cruel e! Les cane o ns que ne innen, seria!, Km; una rattla paisatge sen
lotee edenes de ',atoe e i ale do
dalia. Roda -;aierii "Ce
filla dc Liada!". Blanca i des. tra. "E s [len Canigó" la seva can, Quan la nula cianea,
'-et ven; dt ses
aire al hallador".
La curva iniatge
zeda, en uns pobres versos de
pelele. Ni aquella noia "blanea
eorn tn erafi" que seria a rembrit de la menta, te el prestigi
de puresa de la ntivia de Matee Es blanca de l'amor que le
Guaiteu-la. ara. F.sta
a g io/rallada a resglesia. pregant.
"Iota desfigurada—s o nse IIM
color".
Illanea enamorada! La teva
pal-Inlass et fa encera mes delea . Veient - te quan progues ron'
"alean :ar l'amor" lis ida, desfigitrada, saben! PI seeret que posa raen a Iris leves galtes i gessamins a -los leves mans.
ELS ESTUDIANTS DE TOLOSA
Que has fi, vila rio Tolosa:
lias deixat que peneessin tres
pobres estudiantes. El baffle ha
eseeltat les unieses traidores.
Branden, a les fosrpies, els cossos dels penj.its. Que has l'el.
vila Tolosa? Les fileal,eies
dele estudiante no van plaure
n les tres donzelles. Han enventral, iratles, el ballle: -Vtnvingui, senyor borne —
agaffir tres estudiants". ,fa
N'OSOS. El mes pent tremola
eere una n'IR( (l'alba. "El mitjaeces., no lanl". El gran Ms
cual) sala el gorInft de Frenen
sera a tempe de desIlinrar-los,
si calla la Metal. Qui' has fet,
vila do Tolosa?
Qua- n arriba el gertna, ja este reta la il,sanniinia. Ve de ternes Nenyes, amb un cava!) negro. S'atura a l'hostal: "No cm
11riSlalera,
falda
gen!. que fan?" plum l'hustalo-

•

er.-tata-esloven i tambe muerda:e".
Tot Belernil clin eennues
pide e-remitieses funerals veloMetes el 3,1 te seleinhee a la jiu._
'Aria del coronel aa-ean Pepovio, mes conegut ruin el "vojvoda" Cllop). Mori duran'
la darrera guerra, i zuna les b evos despulles
dateser
s oterrarles a Belgrait Lit eeva

na Ii diu la respesta, el destliu-

redor salta al cavan hlanc, i de
tant que brunz, foguegen lee
pedree. Al volt de les forques
la gent .poertva el Sell silenci.
Que has tel. vila de Tolosa?
Al, la maledieció. que harpa
sera, i coral ressonarà per a
sempre. Pagaras cars ele tres
coseos l'Inocente! Ho ha dit el
germà, enrOs d'ira:
A la vila de Tolosa,
de ni: se recordaran,
que de la sang de les dones
OIS Carrers so rentaran

i deis cape deis seus hornos
muralles se'n formaran,
La vila calla, entenebricia..
amb una vergonya semb:ant á
la de Jerusatem el dia de la
Crudflxiil. El cavaller que ha
vingul dc França besa les gallea dels setas germans. Ele hemes i les pedree so senten pu-

nyite dic penediment. Que has
ter, vila de Tolosa?
EL 31IRACLE
El rei i la regeta han Marea:
'arr'i'n. Al palee mames queden l'Infant i la dula. Perque,
caerán Don Delirium la tilda enren un gran foe. La son pren
la bella dona. "Quart la dida es
deeperta — Don Dalmau fea
cendra Visa".
Quina esgarrifança travesea
la t'aneó! "ValgaM la Verge
3laria”, dama la dida, desolada. La 'erge que es Maree fama

el mirarle?
Ai, duda mnlauradal S'ha
cremat el meter belquer del
Boa dius al atee que et pregunta. Un balquae que ne ee
Imita a cap litiga ni pot eomprar-ee unu ate els diners del
mcin. El ros- infant que has
bressat tenles vegades, Os con(Ira viva. Peró la Verge farà
miraele. Quan la reina i el rei
(len-trinen l'Infant, i la duda, triste, va dret al llit, "troba l'in.
fant que se'n tea". 1 tot fa clamor del mirarle. I la diesen t seaz
va rsd» un mal eernni. El eahells
da Den Minan sen m es rosses
que l'er fose i ales pura la seca
halla. Si algun cap heu sentit, sota
el cel estrellat du l'agost, una
ven prima i clara vantant aquest
miraele. hatiren retad cien s'aseemblen un in fa it i una es/ re41a.
Tomis Ganada

sitració

Europa

La solucld de la cris' alemanya posant nevament al cap del
Coceen a Stresemann, no semb'a cas destinada a continuar la
marxa matear de la politice exterior de l'imeere La coalletó ha
estat rrmouda definitivament i

els socialistes es neguen a collaborar amb el nou Govern . Es
molt possib l e quo, no trobant
collaboraders provinents de la
majoria del Reichstag, aquest
siout dissolt 1 Str e semann es tac; carrec de la Weadura per tal
de ',reciten urgentment els problemes més importants. No cal
dir qus l'ati p ló do Stresemann
avui sostinguda per les dretea,
i amb la dec , d'da guerra deba
nacionallster, aue estan comP le ta n t la marxa sobra 111^rtin.
Pcr al t ra banda, I n s esguerres
tumbó s'oposen al Geiern que es

fcrmi.
E l s cArclAs anglescs catan
a t armacitss i ms n A t que pugül
o c ó rrer a Alemanya.
ELS SOVIETS LLICENCTEN SOL
DATS DINFANTERIA I M'A.
MENTEN ELS DE .CAVALLERIA
Moecriu, 3. — per orare del
cewern rentral es procedirä
abrirle del 15 d'octubre al Mis
cene:amen' de 70.00e soldats
vermells que serveixen a trufantoria. canvi la eavalleria sera refor,eula amb la formuló
ate dues- noves divisions lleugeres.—Radio.
--)0(--.

Colls qiiiilcies•
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(Del

de la capiliaci

raca ta tre

ora lett entamo•al)
les repareeions sen una Borra
Franca ha precien, coro podescomptable tant d'aquí a cine
dia essen menys, un gran rebu. rem d'aquí a deu, com d'aquí 's
Iliment polftiir a tot Alemanya. quaranta anys. Aqpeeta enorme
però cal, de teta manera, posar
Ilargada conv r rteix per a Aleles coses al seu lloc i ao exile manya el problema de fes repa
gernr. 1 aixe perque si per un
racions, en un focus de revelu
canta l'acahament de la resie
eonstard. Aixe sembla que
ieneia Ita exasperat fins a l'hie11:- han vist dar els earnuntsterierne
nacienalistee, printos, p is quals mes uv i at han
ripalment els narionalistes
minptat una posirió freda i
VereS09, per Peltre. Streeemenn
servada davant de la capitulaha donat a la majoria rannnblr. ció, llena peraut una remeie, han
del poble nlernany una sensa- dit els comunistes. Pera ja en
cid de deellturament i efe segit- vuelvan Tallres, pergitA comp.
retal . Falta .aclarit la situarte, tern arnh les reparacione., això
en un mol: els enemics politice ere amb l'irreparable.
san riada die mes enemics, pera
De manera que si l'acabarnent
ele particlaris eón també rmt: de la resistencia es una polltinombrosos i mes clec:dile. Str'•
ca quc podriern anomenar da
semann estä donant provee de
tenir un sentit de la responsa
laica de l'arranjament pot tamhilitat fertissim i una babilitae he afeblir l'estructura econbrnide pelele de primer ordre. I ca i polen% i per les mateixes
nixe sempre impresa.
nene. El din que Alemanya coEs molt difieil e aquest men menci a pagar, de vendar, les
dednir d'un estat de coses ar- reparacinns, que pasearla en
rua) unes conseqüeneies per aquest país? Tindrà pron conl'esdovonidor. oerb tç s lò g ic desistencia pelean per fer-ho
duir de l'aire que timen avui les
En gran part tot això depencoses a Alernanya, que no pas- der de la generositat de FrenSard res mr,11 ituportant. La pe_ en, perd Poincare, que ha finIWea interior es planteja atir o
g ut amb la capitulada un exit
en els mateixos-ximarlent
formidahle, èxit que es projeca
termes de fa des mesos,
tara, sonso can dable, en les
quien escrivirent l'anhele "La eleceion e franceses de l'abril del
revreurie s'ha a jarreare Això es: 24. sembla tenir idees molt olaresesobre lt izenerositat. Ili
I o ta a forea revolueioneria.
la (frota n de l'esquerra, te al
un altre t'aterir, importantissine
davant S o ti forres ele conten- de ecinservaria. i Ce l'enerva .
dí, proll tortas per efrezar qual- mere del !Ir-dile alernanv. Ei qual
sevol rneviment. Si la
'enervan -mi -O ha arrihat a un
va revolucionaria prov.! del
grau de densitat tan carregada
comenisme, s'alçaran corn
que hauran de pasear melle
sed heme naeionalisles, demóanys p e rque aquest poble reaccratas i socialistes. Si la
cioni arnb els reactius normale.
ciatia la prenen els 'teclee:t. El petile idernany esta cansar,
listes, efe soriallstes i comu- enervat, desfiarae_ , !fa paseat
nietes plantejaran la vaga ge- per cine anye da' guerra i per
la nació cinc anys de post-guerra, m'ab
neral i el celapee
es _ prerfutra a les vint-i-quatre tina tímele nerviosa que no es
llores. De manera erre l'e- per expliear. No hi ha can alequilibri ene aqui es Mejore-1,PM
many, de l'ofici o carrera que
una rcsultant del :me dc dues sigui, mie na penei en l'emigratorees, estft, sembla, assegucta. en ralliinvarnent de la seva
rat.
territ. La nelftica el: inteDe Iota manera seria ingonn resen i es llegeix eI diari peraue
d'afirmar que pal sol fet d a la
armes, ts g el costura) ele rada din.
eanilulariA, el rnhulliment
La resta els es indiferent j he
ab-imane es ealmare. Ln v e ri- troben perfectament natural.
Que un elMar val das eents mi ta i l'a firrnacie temireria. tabament de la resistneia vo! dir boas. que la vida Os impossible,
en realitat, que per a Alematner
que s'ha eepitulat. que s'hatirä
el mal temas, romenea nra. Els do N'inri, not e malament...• Tan',
alemanvs, rut p l millnr cia!s
so val! Ja no ve d'un pan). ni
seis, s'han de fer et1 Arreo de
d'un metre, pereue tot •i S irrevinre mniarnent, rebaixar ei pnrable.
5eu Ire:; de Vin' a en una proponcraquest estat
en% ronsiderable, fins que hago' lia i crindiforOncia, la
pagat les reparadons. D'aquest
rat dels baveresus. els incidente
de i s romunistes, fan un efeete
dilema, no cree pas eme en puguin emitir- 15, manera que ele estrany. I encara fan mes esmale i‘au tornonoen ara i el
tranv ele moviments dele- sena non probieren tic avni aanest• ralistes ronans. Tots aqueets
les teta-Peines politiquee futumevirnonts icai. qua es cri rae reeit7en nel son histerismo,
res d'Alernanvreftermetran
ran iarnent peontarnic?
semblen estremituds en el puby
La primera i mas seriosa d'un tira: cense bfeens.
Josep Pla
eensen e armin do la capilulacie,
posa, tIonce, a la me d'A l ieneBerlin, eetembre.
nya Ittet eart a s• Primera: la
carta do pa g ar: sagna: la carta
II , eninpro la unitat per or g anitzar l'insolvímein del nals. Enead'e
ä Up r $o
ma Pile hi ha inolls alrmanve que
clefensen que s'lla de Rizar la :ion de Ore hämä Ferie
se g ona i cite' (Piten que
s'ha do d e sn rt i.er lar el reosaie
quarts de va t del respre van fer eaalemany lernrin,n1rner, n nee
plossi.i simu tiniament quatre hembes
1ahli1' la iriso/vis oria d'el país, Es
La eapitulacie davant de

,e1le'xY1.11n'' ;Tes" ti irt 5.orpiainl es
• iri dn 'nt
t'ie nql
rt elierr'r
—duo tle ta informa la reir,

clama a • Ebect al poble de.,pre4
d e la (anitulae i r!--te a mer e a
mas. l'ava n tatee d'ésser mant inguata rar d i ferente cereles
terna.: ionals, areirlesitis. manee
palnient. An gi alerra vol 011A
martinete la unitat, 1 acelga
Anelaterea i ç e ni set ) ',',stat giro
acallarlo ha red i l Franen, per al..
tra p art, soluble rebullan. cada
(Da amb rn•:e forra los nianinitlarians per realitzar sobre Me_
manea un preerarna reexit.,.
r e eara mi, la conversa Delchvin-Poilleare ha mantel Nulojada d'espesses /mires, sembla
deduid se dels reta ou n Vranol

s'aenntentarä amb un programa
reten)). això (13, amb les tepe
raelnes.

UN ALTRE TER0 1T11E3toL,
AFORTUNA MENT SENSE
cOr
PP1 . h f nf n n e?.
cts lobtilat ja
durant les
veeses u einr iques nue la realttat
GONSEQUENCIES, ESVF.I1A
primeres guerree- baleeniques
al e e , aove istat n• n,,,,,•nr)••• .
. TOQUI0
quan el "vojvorla" fan cap de
p a g el. La atavAlat del pro•
Tegua),
watt ssblema dA los reparae l Ans. e' elle
eetnitatji a la Mccedönitt, -alee.
s'ha
sentit.
una
forte
sotraga
hores eotmeea al jou tuco. Ala
.61 fa iaSitolubla sien la anea Ano
funerals lii obncorreguerien.amb da sísmica - que obligà ele ha- eielett .eistithlir enm a termini
bitants
a-abandonar
amb
el phIlur vestir brat 1- el barret 'negre
oftmeat t atict eapninvig renembrosos tepreaentants ; dele nic consegilent Ilurs'cases i
soldre ei'tin eme denla manera
enmilatgis, els "enkole", arnh fuglar-se al raMp.
inetanfania. mitjaneant un set
11, 1 quedat interromput el serverniel los 1 ver_
Ilurs ca ni
tel
flau'
vio
melles i els ininyons vei d'elnetrieital.
a'
t'', n"an (t:
t;117)1 1' t ala, 1 7a i
()salta tanthi4 Sita g entil. el Valeseintrite d'antiesta ArnpAitta,
d., les or g anitzatiiene nneinnale,
terratremol.-11avae,ennegudes per . la "Orjuna".
¡beatos, El mal, però, da quo

a la cencerreguda p!aça de Batatas,
produint-se un pinic enertne. espants,
desrnais i carreres. airepellant-se el
públ.c (11/ n1 lucia en diverses direccioas.
A cetiscliieneta de l'explesid resaltaren alguacil persones ferides, entr e
elles tm cemandant l'exirdt anda
la cama ccimp etament destraçada.
Tansisé han estat curades alguns';
persniicii que re5u , taren ferides
ser trepitjades a la plaça durant els

prittler nestritnii,
Les autoritat , han cai n:e:'t uni ,-cesei 'de vigirmcia en, el lloc del sumes
tri previ sin que lii hagnis mis ta-anhcs
atnactadoe.
S ' igrora la flnalliat Qua es perse-

gueix amb aquests atemptats.
La poblaii . 5 ce n'ostra malt indignada.
Lisboa, 4. — La setniana entrant
examinsran e' Grieten i el can d'Estat
l'arma' situada ministerial—navas.
lesb-a. 4. — Ha erribat a anuesta
trontil el senyor Nertan de Mattet.—

Havat,.
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA ŒN.
SURA MILITAR

'

EA

IllyemArris, 5 d'octubre eh 1923

Prettell'Vr

FINANCES I COME«
COTITZACIONS DEL DIA 4 D'OCTUBRE DE 1923
.

DIVISES ESTRANGERES
BORSI NIT
I
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.11.0 alt Pros 7 ,6,,
obra i 411 Pala I Tan.Franca.
4)45
•
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• 64 11 93i 4 13 6''
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e I •
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•
9
Marc!
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BORS.. TARDA
0;4 . ! 6.V31 110 4.1.! ...43! Tosic
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Exterior
Frana
:soya York
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Stlissa
Holanda
1191/a
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Portugal
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:-. 95 . O' : 60
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al ! , c,,, 5 o ; sa a
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. • 14 S! 14' • : '31 1..
•' 0' L2' 0 ' 623 ' V 50
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a
132'
15),
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1 3' 1 1 E 141'10 '43
re . Metn311. . .
4 5' 4 '30 43
47
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11775 112' 1)610 110 20

3935
6730
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45519
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Argentina
Montee Me« •
N1le
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Yokohama
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Noruega

CARVI Di LOA

SORIA DE PAN IB

1I/tOr IlillbiP 8%
LOPTIOr 4%

-

Igr

(666 bel

13.•
1944
. 14,
. 114

palles
rl .erefe
nones.:
doma.

74*/

Interfiera .
Aneo, mista. 4%

MERCAT DE COTONS

. '35

Mnnedes ne altreme.'

'0 1 77.9)

rnm dales Prop.

Baile .1 belennylli
((Inc Ene 40 C.relit
Mine Esp 010 Plata
labare
me res prer
-t'ere- ord.
.'Paules. .
%out.
.
Ataranta .
utio's . •
3962 Laurees • .

04(114

4..Urullegh

Mili DE MADRID

Cotitzac:ons del dia 4 de setembre de 1923
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A. 7173
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ACC n ONS DARLES

•

rdó l'Idrleo

701

•

ACC•ONS

1

eo•ner

abre
8 '3

16 98

CAFES
New Orleans
Tattra 3 'Octubre.
3
. n 11, 111111
865'
-eson telegraMle.
1 5.
14.5. . • • •
805
7 -3
735'
7E0

ACCIONS

C. II. A Ole.'
C. f lußl.. 2.1eetric

:2 61
2 7
26'1,

maziorammudonnumescamlmaxe.ameragmbr..

Anuncis Oticiais
FUMENT D'CB1E8 I CONSTRUCCIONS--boaietat Anónima
Acordat pc1 Conseil d'Administració el repartiment de 25
pessetes per acció, lliures criinpostos, a compte del dmidend
corresponent a l'exercici en r recponent. s'assabenta els senyws
acc:oniStes que des del 12 al 22
d aquest mes bolis dos
cn c.ndavant. e:9 dijous de c 06 1-.1
selmana, no fes/us, de de
flOtZt, co procedirà, a la Garla
d'aquesta Societat. Ronda de la
l'InversAat 4, principal, ::1 pa
gament de.Fesrnentada
tal contra el cupe) miniero 10,
a casa dFls Banqm'ie. senyors
fills. de F. Mas SarM (Rambla
del Crntre, 20 Ilaixos. i Soler
Türra gerrna:-is .Rarnbla dels
Estudis, 13', t..ts els dies fei-ners.
Barcelona, 1 d'octubre [12
1923. -- El Secretari, Tomas
1Lera i Sane.

Fils de F. Mai tarda
Banca tailvi Yalors - LIQUI
20, Rambla del Centre, 20
-O-

Teléfon.1430 A.

rallar

I Mies i C11, S. en C13.
I

4.......•8 1, 8.41,./“.1
l esuieilala gel Gentre, nuni. u
k+0.•..^,

'I elefone 12 15 0 -1231 A.

,et de la tarda. Els successius
ieiners. Cris el 20. nornés pagarà
' /1110 a set. rer cobrar cal c xVil-,•• I..
.• edu:a personal.
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BALNEARI VLCHY CATALA
GRAN
CALLES
DO. MALAVELLA J Y 16u‘[..N.L1A DE UlloiNA)
ttneORADA: de primer de Mag a 30 cl'octuare

Malalties del aparen clIgestiu.- Arträtisme en ses múltiples
man if estacione. - Diabetis. - Olucosúria

Indio

Estanliment de prdeier urdie, vollal te frondosos pares. l'abductor/8 grans, cómodes i ventilados. Menladors i café granelio9u5. :satolls esplead.ts 1 e.egantS, per a festes i atraccions.
Capella mol formes°. 11./Ulleinpu.s tleell'ICa. Lailip per a tenme 1 Ores deporte tiaralge. Telefon.

Os

Cl muJor pap,r oe turnar.

LA NENA

") n11N1STRACIa: RAMBLA DE LES FLORS, 18. ENTRESOI,

Institut Quirúrgic: Directors, els doctors Emili Moragas, Sixte

lliril

Pérez, Girona, 24, principal, segona
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Diumenge, dia 7 d'octubre, a do,
mimas de quatre de a tarda, a th,-titut Saiesia (entre Rocaiort i Fi
dahlanral, un exprrt ex-a/unui3
Instila/ donarà una conferèncii stilut...1 tema "Estat actual de 'id oma auxiliar in-cmacional esperanto i les „sirves utilitats pràctiques.
Àmh aquesta conferència es far:i
: s ob-rtura del curs d'Espt:ratro.
tindrä loc a l',.smentat

Muní i

Va puj.3 al cel el clut 2 d'octibre
Als qui,:ze meses d'Ad
El seu pare En Rosend Flaquer
13arrera, en non]

de

tota la familia, n'as-

IlritraiSerra

sabenta els ainies i einegu(s.

BarcAna, 5 d'octubre de 1923

13, i

onn de UrC f cra, 3.
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Gaseta
¿Que ens diuen
les ratlles de
la me
En altre temps es pretenia Ilegir en
«Y,

Obsequi

la

de

elles el pervenir. Avui, molt mis que
aqueixes rdtlles, ço que ens intiressa
sedueix és la suavitat, la blancor i la

(e I n 11 {PA
•41O4M4railml.

fraginicia exquisides que el Sobó Heno
de Pravia comunica a les mana que l'usen.
es el predilecte de totes les persono de
bon gust.
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P113 PERM NYER
I
'

anades en el pa l de ia
karma 1.aci2adit Nest.é, es
regalarà una reclusa nina

El millor aliment veget-d, in-

dieadíseim pe; a criatu-es t
persones delicades d'estómac.
El robaren a tots es Centres
d'Específics i Colmados i al
Dip5sit
I PiSSE1COLM3, 2 :

Es Un eaabd pur, avise bornes nt adul- observan', en consumir Is tercera,
teradores de co p mesita. El sor Incon- que amb el temps he mt:lorat en duma
fregäncle. El veredicte del públlc és
fundIbk perfum es M411114 tan Intens al
flnel com el prIncIpl de 11 pastilla. 31 unänlm en recontlxer «tuestes bones
eosti compre una capea de Ose pestillos. dualltata.
110 eles. polilla
Demani•s a les perfumeries i drogueries Derfumrria (jai Madrid
1111111111111111111181MMIIIIIMMEMINIMMIMMINIMMMINICIMIHMIIIMMINNIMMINIBMINICIII

Poden comprar calçat com.

I

pie:ami:ni de franc. Espien•
•

did Bazar. 71, Salmerón, 71
_

A 'es deu del mal dahir ion re- i
N.A:1.101116
• untrit un guard a urba pel propietart JCIES
; del, Al ., Finas, carrer d ' Aradr. 390,
di lt que hacia trobat Ii iorn uns
Senyorcs: Trobaran p is ador_
ossos. segren5 se111 1 0- Munan,
11;1[1,1511. lICO elogants per visS 'ignoren llIO &tan,.
I - !I 11;5 t q'tf 11 l'acred lada Ctaa
Pancc:isa l Careó. i:arine, '1'..n•n•
leion iIItId A.
1

I

Centra remesa de 25 etiquete, de les que van en -

fectuara entre cada cent

local

le i. 282 A 1

Prossegunt la sma tasca &Piral.
Ca • altniva A. A d:.1 distr.ce V. Calo'
te de l'Asalto, 16. ha ohzrt la matriculo de les escotes nocturms per al
pt, per cu s de 1923-24. la inauguració of:etn1 del qual. presentada& pro(65(nt'S i repurinMal de premis del
rurs passat , tir,drâ lloc ei dia 7 del
mes actual. El »la d'assignatures

assortit deis
lel»es booluns es1 penialiud de la Casa.

12 . <10 pies.

ji

Ilianry, a fil 01.0, l

"bar

partK•ipante.
Les etiquetes podul
presentar-se a les ortelne4
de la SOCIETAT NE.TLE,
Granvia Layelana, 41, Da:celona.

Noeclates
• 2, 2'50 i 3 pessetes
els 4 0 0 s2 . 13ins. M g-

Sant5 d'avui: Placid i Faust. mon- 4 següent: C.rala. Francés. D'It:•\.
Marceli. bi,b i ccn . , Repàs tAritmenco. Gramàtica i E.jos
erptura).
fessor. i Cristina. verge i mártir.
Per a detalls, al leal soda!. t.),
els die,, de deu a onze de la nit.

Societat

1111 bull numeral. per al
orleig d'una nata de gran
AgueSt surleig s'e-

)0(

p aquetería

a l'estil
suis contenint xoeon i I la,
lates de yak,
:

tat onia i Ilet

MMV

Segons CII,. beiti mana!! ,00t al 6.o,
estar/ ja eonstituits teas els Ajan
lantent, 11510de

El nen de ii. anys ittan Monta
de coca i 0$
.
Pard,ni altiva en- un carro tloe
gallina. Altros
nava Raid Pa*au En ésser al pa,
icenl piol.•
el
dc Colomb. carro topà amh un trat..
iltheatles. E. Martignole, Esed
rebent un con tan foto que .1
•
rcupants l'oren dos' edi's. El Mot...e,
Mil té inietur_
esquerre.

G UTNA

RESTAt
sär

de Te
dansant 110 5 a 2/1
itda (La
de D. 1 dinar a l'americana. de
• a II.
L'hablitat de ./es clames paSsiecS
del ltlag ste:- i de la prarinc•a. pagarà
al local costum les mrsatizs vtrresponents al ttrcer trinv.:,tre 1 Mzss
de setembre de l'any que SAM. els des
5 i 6, de das girarla de quatre a les

ig

a

'II S 211ini3

LIP0i110,
rzfaifs
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• INvendres, d'ootubrä de 1923 .-3tes

LA PUBLICITAT

D'ANGLATERRA
A PORTUGAL
-o-Es treballa en el primer A les ciutats del Nord de
servei de passatgers en di- la República s'està preparigible entre Londres i No- rant un gran moviment reva York en dos dies.
volucionari
-oLondres, 4. - Segons noti'acta de Nova York, a darrers
.1 any o prineipis del que ve s'i.:augurarä el primer servei •re...miar de c.orrena i passatge en•
:• rabie entre Londres i Nova
-

de ha deelarat en el Con-•de Sant Lluis
,••, secretara nordamerieä
.'aeroträutiea naval, l'esmentat
-eryei el prestarà tri dirigible
Z. R. 1", -que per als Estala
s'estä aeabant a Aliene. . que serà literal el novena-

Vigo.-Per noticies que es
roben de Portugal es dedueix
quo eernhla que es inuninent
una revoluda.
Els rogiments (I' inf anhela
números 5. 13 i 18 patrullen
pols earrerS, ami coas Un es(tundid de eavalloria. Els ferroviaris del Sud i tind-Est s'han
deelarat en vaga. Es busca el
Comile revolucionad, que segurament es constitui, ja que
el Govern te coneixement de la
conjura.
Alguns diaria de la 'capilal
sli11P11 Que el movintent tindrit
rs deeidit ajut en les cinlals
• sil Nord.
En ele registres praelleats
Lieboa slan recollit insultes anmea de foc.
Ha esclatat una all ¡a bomba
al earrer del general alonteiro.

LES REPARACIONS

les
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SI NO ES POT FORMAR UN COVERN ESTABLE, SERA DISSOLT EL REICHSTAG I STRESEMANN NOMENAT DICTADOR -:- LES NOTICIES DE BAVIERA -:- INQUIETUD A LONDRES

ELS EE. UU.
-o
La Ku-Klux-Klan derrota
en les eleccions el seu gran
enemic, el governador d'Oklahoma
-o-

DE LA XINA
-o_
El cos diplomàtic acusa de
lenitat el Govern de Pequín en la repressió dels
atemptats de Lin-Txeng

Washington, i. - De les tsegeelacions preliminars •entre
Angiaterra i eis ESlaiS
per arribar a u naeord emnercial ' respecte les flanes, n•lia
reaultat l'eslablinient d'un c.0ntraet. uniforme per a l'esmentat
article t 11111n aerit aplicable a
tuts els paisue.-Ilavas.
OkIaltenta, - \Vallan
ita estat derrota( en les dencions per una majoria aclaparadora."
La aeva derrota ha eetat. deguda als membres de la KuKlux-Klan, els quala e3
san (-l'incoar un pricea contra
11 r. \Vallen .
*Aquest a l'ensems ha anunciat que entaularit teta Iluita
aferrissada contra la saladita
organització secreta. -Radio.

- En centestael6
a la neta xinesa del 2 1 de setembre, eia representants diplomätirs tic -les potencies han cenondeat al govern xi,uiia que ela
atemptats de Lin-Txeng ((tren
clirigits contra els esirangers
que el gevern :catee iii donat
moetraa dc lenitat en la sera
repressiG.
El cos diplornätie manta les
comunieacions tetes a Xina en
la nota dal I 0 d'agost 1 dernana
Fexecueiú imntedfata de les mesures dictades .pel goteen Yanes.-Radio.
• -:: -ASSAS8INA
Al. CONtatt,.8 MENir•A
?lisie. 4. - El diputat 1" :4n I'doba lia
awaisAinat al Gnigres cl diputat Delhot.-Badio.
-::OPERACIONS
Al. MARROC FRANCF.S
Casablanca, 4.-E1 grup mbbil de
l'ama, al comaztdament del general
Freidenberg, ha ncupat la cintat de
Neni-Zenaha, rebutjant dos comalgents rebels que s'han reiugiat a les
muntanyes.-Radto.

Laulres, 4.-La noticia que Lord
nacionalista encaminat a encerclar
Berlín i instaurar una dictadura miCurzon ha de pronunciar sin discurs
en la próxima sessió de la conferenlitar.-Ilanas.
cia imperial, ha provocat gratis proDUES ('ENTES DETENCIONS
teste; entre els Iliberals.
DE REACCIONARIS
El "Daily •News" diu que a causa
A DOEBITZ
Londres, 4.-Coniuniquen de hier- de la política de Lord Cuma]. Anglaterra ocupa en l'actualitat un lloc
Ilse que s'llan practic•at dues centes
mit'd desairat en la simuló europea.
Ira transportar 30 passatdetencions a Doebitz, on uns
•amh :Hure equipalges.'que-'
milers de reaccionaris es preparaven
material. etc., a mes a
l'atal'ELNAU DIU
per a ratae.-Havas.
QUE HA ANAT A ROMA PER
l'all res tants tripulante.
LA SITUACIO A BAVIERA
MOTIUS
PERSONALS
Marxara a una velocitat de
VN DECRET DE VON 1:11A1:
Roma, 3. - El general CasLE PENA DE MORT NO pERDOe n males per hora, de manera
Idean ha declarat a un redactor
:a travessia aerea de l'Al• N.-\R- A NINCU
del "Corrierre d'Itälia", que ha
durarit dos dies i podrà
:Munich. 4 -Cts &ere de ven Kb-ir
STRESEaIANN REDUIR.-'s EL
y ingut a liorna per mollee pers ser hissetrnatial.-Ilartio.
d a que les penes de mata i reclusió
NOMBRE DE MINISTERIS
sonals i no amb cap mandat
fragat alguns v.tixells. - Iltt purpi:Illa - per de:ictes d'alta traició se- DESPRES DE LI DaRRERA Berlín, 4.-Sembla que el caneedio.
ran aplicades tatulal als súbdits de les Govern franees•-- Radio:
VICTORIA
CONIENTAIIIS DE LA PREMSA , Iler es proposa, per raons d'indole
OBIT U.1 RI
naci-nds que .tinguin ocupats territoris
- ARPENTIER DESITJA OBTEFILINCESA RESPECTE LA SIeconómica, de reduir sensiblement el
Liverpool. 4. - Ha mort realsrnanys.-Radio.
NIR UN MATCH DE REVENl'U.1C10 D'ALEMANYA
nombre de tninisteris.
peutinament a aquesta capital
JA AMB DENIPSEY.
El. DICTADOR RAYARES
Paris, .1. -- "Le taaulois"
Es creu g lue la crisi ministerial senomiw.tx El. TRASLLAT
Iamdres. -3. - Interroga/ respecte PI senyor Zehallos, ex-ministre
mimbrosa:1s
inals
que
rá de curta durada.-Havas.
"Enlre
d'Afers esirangers de l'Argennoves
•eus plans per rescieveMder.
CENT MILIONS DE MARCS OR
sofreix
el
Real'
la
matua
11.110tina, PI qua) iliumenge passat
Carpentier que el Mes entran
ELS Ntil'S mixisTnEs sEltAx
Munich. 4. - El dictador baveres,
ffies (l'Eslat, no .les Alas int, s pe.:carä cap els Estats Cuita en desembarca en mitres, port.
DELs PART1TS I)1:. L.1
von Kahr ha proltihit cl trasllat (1: la
108. Cal a aqueet pais dislocat
Aqueet mati ella celebra! una
. tenir un encolare amb Toril GraDitur.1
quantitat de cruz milions de marca or
lliurat de la rapacilat dels esmiaaa per la sfeV a ànitna, r S Si, coniiant. si derrota aquest. Ateque haca d'esser trand•sa p4r la
"1/aily ExLondres.
peculadors, una voluntal implan in; a ralle la familia del final
t!isiribnij
,t match de revenja ami) Dempde
Nuremberg
a
prese" pa) //mieles de Berlín,
renal del ReiC114 , :nik
eable, una mit de (erro. Li eali cl per-anal del Consulat de
- Radio.
segons les (piale sernbla qtte
la central de Berlin.
dria un Bismarck. 1111 )111SSOI1111.
l'Argent
'
ell f
•.-V QUESTIO DE TANGER
els nona ministres pertanyeLes autoritats (le Berfin han obert
pea untan gins aqui ha apareada
El senyor Zeballoa fon
ran en Sur tulalital als par- una enquesta a la (tia' s'assegura, Iteró.
• RENIO DELS DELEGATS
cola aqueeles tatteessenyes,
exedlent
advaeat
i
havia
y
inHA QUEDAT AJORNADA
tas de la d'atta.-Hayas.
qm.: no tindrä cap eficäcia.-Havas.
(Coldinueció)
'Unge sentida d'sposat a atrevitrgin a :Inglaterra ami) Tobjeete
ELS p o p uLts . r Es BAVERESOS
Barri nove, o de Santa Catalina
4. - La reunió dels deteso a un Ilruntari.
LES c.at'SES DE LA CnIst
pareidir Ila eonferaneia in_
(Munich. 4. - E l s populistes
.7anersos. anglesos i espanyols per
• No ',Pliso inquietud ha (le vettt e ritarianal de feel que ha de
/friaBerlín. 1„-1__nit'ilii
auroral una dalaració dirigida a can
de la Micstió de Tätiger ha,
x(rsÑ id1.1n Is
re's aqurst desastre. No es inisi..t:u
ear
gl,, poa,_-__ Ha_
cipals eallsik que han inalivat
ltiatr-ee
r
a:
l
e
Kahr.-Ilavas.
ajornada per no te..ar ultimats
posNible qua I ingui per cuneePou de la Cadena, pe! qual pula lindura de la i per
:.TL; delegats tole els detalls per,
LA
REPRESA
DEL
TREBALL
(al
iel
te
i
a
la
restaurada
inunitr'
ja
finsii
trohar
Teix da la Piaça
tan! Ii ditnissia li Gabinet,
ASSALT f .ISSASSINA1`
,r les darles que hin de servir.
S'ACCENTUA
quken a 'Baviera i adiete a Alede .1a Llana, pel qual tomba
ha esta!, envara que no
Rema. 4.-E1 diari "El Gitira les delibcracions.
inanya. aixii si la Nada no As
direccia Eet fins a 'robar el del
DtaesIdori. 4. - La repres a del /7Clarde d'Itälia" ha rebut un des- ea. la intransigenda deis s
creu que es prepissits
ray sa dPI 1)0xAviSIIP 1 la revolticarear de Sernoleree; puja pPr
hall en les mines va accenteant-se
pat x risc Tripali 'líela que uns
p ialistes a ai'i'ibat a urna aviParís i Londres acnuseguiran
da rodestrueix el bastiment de
aquest en linta recia, passant
aresivanicat.
nanert aebre la nualifiettem
nialfaelors assaltaren litt
les dificultats existents. - Haper la Placa de Santa Catarina,
Nombrases d'rec • ors de mines. esneoeupat per (les soblats i la Iba de la jornada de vuit Iiadiu:
filie II troten' l'eix sie u (atraer n le
sane oficials. Mes la rd PI fin res. demanada pele Itargesoa, cialment de les fiatls de l'Estat pru:-EGONA SESSIO DE LA vehiele ton trae!. incendiat i
Freixures pel qual puja fins
siä, han estrat en re'aciö atnb la co-• • "Eranea ha 'de seguir amh
'te guille ,tls'IiasI tUt
,NFERENCIA IMPERIAL
calma eis incidente de Bcrlim
trabar el :lel 'a rin' Bala d.? San
missió iidernacianal de cenit-el per
prop d'el' jeien morts (les dele Ila (Y:maitu:Mar la eeva produe•
(atan els alernanve sofriren la
tractar dels lliuraments en especie. Poro. pel quid fornba direccia
cia prolongan pre evisionalnlent,
:res, 4.-La Comissió camamiocupante. S'ignora la sort M•ls
van
perdre
du'
la
dreepcia
pro y a
Haces.
Est fine a trobar el riel carrer
la Conferencia imperial ha ce- res tant s.-Huyas.
si int, s ni., la jrnada del trerealitat.
Pot
arri.
la
Baix de Sant Pene, pel qua) tarn-,
Aqiir. sla es lambe l'opila seca segona sessió.
bali
LES. ASSOCIACIONS DE MINAI-. Ja - noria
ba en .direechi Est Guts a trobar
ribar a esser nerillosa aquesta
nia de Streselnan. I tetti.é ,s elor,
estigué destinada a res
RES RECOMANAN ALS AFIubeeraeii,
i,lsnallva
que
harel
del de Jame Girall. 1:P1 M'al
Is
earialistes
no
han
pogiit
re:tjans eacamMats a muteLIATS TSE REPRENDRE
fins ,e1 di! CarderS.
AQUEST NUMERO HA signar-elli. retiran! Iltir
r e al lee SeVer, illusions m'ab
e exterion-Radav.
TRELI A T.I.
ritistilut peculiar ti- disciplina
pel qual 10551,4 tiste ,a trabas . el
l'arada al lie'vern en una epoea
• i:r.NCIA DE LORD CURGelsenkirch.n. 4. - 1..CA enaste a-PASSAT PER LA CEN1. 5: 1 ,4111 i;lpico !Bol (t`z. qn,
-lot de l'AD:tila. que !elixir fine
que las] twoossintizt era l'esmenZiaN I EL COMTE DE SAINT
seciacions • de m'u:tires.- de la Ruhr
SURA MILITAR
9 del earrer d'Asenitnadoes . paa
Dula eol. la lo u rs
AULAIRE
rn;s
impoltänelre
alee
diricat
ah ini'ExissleiXon grens divergen- Yqual segueix- fin's
• Pera lcr i,ris. hi lia una altre
la
.4.--El ministre de rfixteimitant-les u rittrorlee itnna(musa, nasetela tainbe deis sudiatammt • ;. ries entre el:ilion:n(0We bars'- Prineesm, pel qual seatielx-en
t i ramhaiXador
(aalistes demimrates. que Pu:,
recela- Oest fine el
on cala_
sesos 1 ele m'italiana.. Antbilds
ir erriet de Saint AtdaitOsservalore
pümilm dificil
LES Vid - TIMES DELS -ULTIMS
grups no eslan 4raerital sobre el
la vida tel (albino!. Els
eideixen l'ala del rarrer slel Pou
brat una conferencia que
INCIDENTS A DUSaTI.DORE
AqUee
secialisles
txigien
l'amable:a
eandirlat
al
t
ron
imperial.
de a, Cadena, o ,Eatii
pant de
....'s.d'una hora.
Ttees"
3o • affdLTS
de lote ele (lee re Ir' Ca y eres, s.
itt dasavinemat s'llit agrenjat
pis rt ida .
.ae aquesta conversa es reHpina, a. l . "L'Osservalore cosa a 1;1 qua! ni SI tosen:m/1i
Loadre.l. 4. 11,5corresponsal
(1.1
per
rodi
aeaular
entre
la
una exposició coniidencial
Romano" ha reprodult un en"Daily Mail - a DUSSeiclizi die (el,
III id, pat it, ielrgesies e,la ven
eatieliva i la Prig•-ig,
%
• p.,:ea exterior i franco-hritäBarri dese, o del Portal Nou
trefile! sie Le Tones" referent .1:Sposal, ii aeomlir.
les víctimes dels darrers ineidents
---,nf. - Radio.
,de Lord Curen presentarà deSana de lo cotillo ...410in de Tela:
letled
al
ruin
anthaixaslor
franeeS
prop
mostrav:
en
inee
b.1
desitjusos
cendres davant la Conferencia
eurri. r de Jaime Girall -atub
de fer en tots els mulle tina pode
la
Sillita
Rest.
rtomínis.-Hacas.
LA SITUACIO D'ALEMANYA
el del earrer Haix ile Sant po_
El (tima parieane afirmava lai c a eentorme a hi NafIt
fars
El
rgcord
deis
INSPIRA GRAN INQUIF.TUD A
. LTSFONSA3IENT D'UNA
P PI qual aegu e it mt (Brevete)
que el (aovern no ha peg,s
ha lii,
cp.le el diari que te el Mol
LONDRES
Est .contintiant poi del Parrar
.)IIN.1 A FALKII1E . -1- 1;1T MIAixi. Ictus. ol 1;illiiii..1
cara val, dcc sin i que
'tip
del
mon
es
un
que
es
s.Ilargs
rus
del list' Condal_ fine arribar en
Lindre,. 4.-En els e:retes oficials
NAIRES SALVATS
manera la traini. a dele sueessor Ps ri.i• tili. Si resulta %jable. hanpublica a Txteuslovaquia. 1 ten, aci
!filia recta a reía dol Sal',
tau:pires , __ Han 'alai re!!
dep:aidri t de les relae.aas ''nela ' l e !tintar andi l'enemiga de er: nota una gran inquietud a causa
el
set'
nom:
Sasst Jsrs u, II P 1111111111aiXII des (111
tic la greu: situació d'Alemanya. S'oeinr rninaires ansia vida i
los esqueeres. quo el
lene Asa re Faaa a 1 la Santa
1
a
t
t,
"Das
Egerlaender
T
ageb
(lit
puta fine Vela del PiisAiit
'
laa generalment isrIe la dita nació
itant de baila salid d'una
foecosanient de rearcional 1.SPii. rdaeici (pi.. :: 'a ea:Ida 'leYerres Marienbadcr Tageblatt. Nettes
Psriadee . pel qual seguida Pu
s'encamina räp:daincat vers un gran
Itadi,..
de Falvire (Escaria), on
pan de la piala ira que serit seFranzensbader Tagcblatt. N e II es
direeeha Oral cap el Passeig
desastre.-Radio.
•amana paseada es produf
guida per la Stat la San. esttrELS SOCIALISTES HAN DECIKarlsbader Tageblatt, Neues Falkela Indeetria. crtie Itaixa fine troCONSELL DE MINISTRES
xplossió de grusú que orlrialnient en se sPvCS r2laciime
DIT NO COL.I.ABORAIL EN EL
nauer Tageblatt, Chodauer 'ragebar el fiel earrer de la Prinr esa ,
an estonsament a eones'BELGA
alnh 1. a diver3as patime. a e CeNOU- GOVERN
ElTageblatt.
Watt, Koenigsberger
pel qual sopeoix fins a cofneidir
qual quedaren somatraut
Brusselles, retina el Conboneger Tageblata • Schoenbacher
ntutis l'eix del cartea rrAssaonaBerlin, 4.-"Vorwaerts - comunica
lí minaires. - Haya s .
11,1
mal.
TeTageblatt
sell
de
ministres
amb
robjecte
d'esTageblatt,
Planer
dore: , que eonlinna fins el ilel
que els socialistes han decida no
d'haver po p al de radien que
tudiar la situació exterior.-Haak,,
pler Tagehlatt."
carrcr d'Aliada: puja por :meret
prestar Ilur collaboració al uou Gomitresl entrefilel ha eridat l'aEs
tracia
d'un
peribdic
huinoris- Han estat retifins el 'Id earrer C.ardera.
vern.-Radio.
UN DISCURS DE LORD CURtenrh; fine i fol d e l *Mesaaglf.^: res minaires mes dele que
tic? No. Es un diari perfectament
ELS NACIONALISTES I ELS
pel (mal tontita fins a 1 umbal...1
RON ESPERAT
1NTERES
ro" de liorna, fa aquest comen• an sepultats a enneeseriOs.
El
tema
d'un
dels
seus
arRECLAMEN
LA
del
t'arre'. de .Ittame Giralt qua
POPULISTES
Londres, dicendres protani:
ticles de fons ens ho palesa clarat'una explosió (le etaDENUNCIA DEL TIC•1CTAT
puja fins el lloc sIe Armli:M.
nunciarä
el
seo
anunciat
díselas,
da"En
veril
al.
1111
PS
eompren
sverspmeta: "HypOtekenvertil g ung
: ,ina Reeding, de FuiDE VERSALLES
cata la Conferencia inipetial. el migaire rom Franett [' retan eubortlichtenverschriften - . que significa:
lavas.
_
1) 18 . 1 . 111cTE CINOI E
París, 4.-Comuniquen de Berlin
lustre (rAiers estrangers lord Curzon,
dinar la franiesit trun son reEls documents que traeten de les
a
"Le
Nlatin"
que
eis
nacionalistes
i
d'EalPQRAL - NAUBarri prime-, o de Santa Mónica
el qual s'ocupar:1 (le la política ;inpresentant ',ron do la Santa 8',,
Sa
obligaeinits qtte resulten de l'aspiraFRAGIS
glesa ra,15:4-, ,:e la Ruhr i de la remol( les rehteh.ots que el Validt els populistes de la dreta reclamen
Surt rl ceatry elel me:anead ,le
hipotegine,
ci s i e
que sigui denunciat el Traetat de
- flegna un fuitas Zaw:a passiva.
mantindrit amb lee diferente
Celad.; puja per reja de la Rambla
Versalles.-Havas.
- ral en PI mar.
Es conc.(Lix importäticia a la cespot eed..e ra geres . .1la ;s ens
de Santa Mónica: si- gaix ml da l
11"Asser suspe g es lee
CIONALISTA
rus',. paíx lord Curten justificara el
fa cr.411,, 'pl.'. l'enema de
carrer de l'Arc Teatre; baixa pe!
reions marilimem (miro
FRACASSAT
pina
(le
vista
britänic
nube
',Mal:paNUMERO
HA
AQUEST
Temps" cal al ribuir-lo únicadel Marqui del Dtnera ; es, arrp,ar
Calais i Boulogne i
:11dd a la redaeria. en pala praBerlín, -Servei Parlamen- ca:1 de. In Ruhr i (-1 cartleter de la enal del passeig de Cohamit e.,21.1tge:x. en
PASSAT
PER
LA
CENo.
operaeVi franco-anglesa d'aquí en daleslitrit. del poe beni2vola
tari Socialista- Mala lit noticia que
direcció Est iins al centre d..1 munanoticies que han nallvaat.-RatEe.
SKI."
elia
iet
fraeassar
un
vast
complot
MILITAR
):5
Sanla
SURA
meta de Catomb.
en V e r,:
•

Iterlin, 4.-E1 alauttellor Sleasematut oren que deepres del
tracas de la gran v.: alela ja
no existeix cap combinada parlamentäria possible.
1)e no esser aixi, el Reichslag seria dissolt i :s'implantarla
una dictadura, (es espera sis'
res eleeviiine.A-Havas.
Landres,"Dailv Chronido" li telegrafien de- Berlín
que el caneoller Stresomann ha
aceeptat Fenritrree do formar
un nou Gabinet, que segons
sembla estarä formal per algunes pPisonnlitals (tspecialitzadee, pera sense color politic delerminat.
El senytir Stresemann deelarä que si durant s.l dia d'avui
110 poilia 'robar una enlució. a
erisi. al Reielisag seria diei Geyern assumiria la
dietadura, infiltre PS C.p-V,p1111:11
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Louis Flémon

313 Chadelilille
home del alón que
cht cumples.
aquí cum ita passat...
Pal ser ja sabien que Oil ha esta fereman" en una .sarreria
da lt de la Tuca, vora.el riu Verroli len. Quan va venir a mujan
ell e:Mire, va dir tet de cap al
..*D asts" que se Wanava per pase'las Patee al Har de-Sant,
Jna r.. aquí... El 'bese" no volia,
64
ele; (plan els hornee es po0, 11 a a c e re:miar-se per den i
Per quinze dicte, en olP hieran,
s• !. lar la\-Elamb una singular fa.11

1
a

a ice it
en :Ir je , paratiles, vota NI lid
tingue, tot arenar:31. Maria an
pensar. fle :Mide, en ulig olo la
seva angania: "Fraueese ha sol.
gil! venir arte( per (ist es.,-.,
vetireari". i una joia fugitiva va
pasear a free del eral cor runa
Una orenedn ratt d'aluna.
--1.a pedrera no era pas
Illlny, en el boae, nanals a gros
sl.• vialge del l'rnitsennlinenial, q u e baixa rap al Dique:
oera m'esquela que Is i hava a haareident a la 'trask- que
n • nn arri 11r, stvra renarada. i no
pneenveti el« trena In!
•axti ner Johnny Niquette, da
sairillfenry, (lar va arribar del
Time- a ru fa (rus i les.
-Sr?
Franeesr Parruq:
ealter que tan Puilat Han lar el
tren, va fer una rialla i va dir
que, coro a eaminar. eliminarla
hat el ' jorn. i ene arriharia
gran -Hau Beguint et3 ritte primer el riu Crr,ehe. després
l'Ountehnean, (pie tau prop
Roberval.
va dir el para
Chatidelaine.,- Je ee pot ter- Jo
hi he passat.
-No-pes en amical tepe, ae-

nyor Chapilelaine, no paaquest leinps . 41fr s e htir. Tollunn
diu,Ilabaix. quo Fe:un:ese no tecoler fer a queet
nia seny
vialge en ide hivern, al letup•
de les restos. atub el fseul 1111.
jeia, potser auth sis pams (la
ncti al hose, i tal sol. P. ti)
uf) va ter sitió enrI555'e-SP . 15 5
dir-Ms 5151P ja era l'el al bese.
que !M'ir 101 nie un li reía por.
perque havia 'legada (rattar da:1
1"tte per feslea, i que allä on
els salvatges pas,iacen I amIttl
lii passaria ell. Nomi l s que -in ba saben prou, artlyer Cliapdelaine,- quan els ealvalgee
fan artnest vial ge el fan 511 15
guante ilegats, 1 arph gossos.
Fratieese y a anar-se'n rsI. amh
les se y ee p rovlsions en una pe
ullareett!a....
Nimia havia dit. un mot per
apreasar-lo ni per interrompre'l; horn l'escoltava con) s'eacolla qui conta u p a història,
quite : satpropa el deserillae_visible. perh desconegut. (rtrn un
1110111 P QUA amagant-ee
la rara.
epeurden he del
tenme une tse
alaans
Nadal: va retuve hell
espesen, i despres va girnr-se el

prianmanx...., «ami:
su 'id-rus,,eause
Ita pros uu sant ein g ,110 1 sinsortir lo q uee dOtial‘ houan. aixi
talit. la tetap....aa Vvanece.e Pagular, on es revela el perill que
que el lelops aa endoleir una
radis era en elb gritas edearratti,
mien. Pera la non lamia rebele
hi ba. perdent sutil it VorienOh la 'tau menuda einpulsinit
lacia, tionas sin dia, ti aquests
toles les 1)4, 1j:teles i van torna:'
t e rriblemeut i fa eapadats. En
hosdae sense Raids.
dient que no havion viet res,
11.4's cona a(laeket, iffiltue un hoesgarria!... La Icen pes
vel mar( que han las -al tras
nre fornit sss fa pite gairPs
,m•pr,.11•Ire'l en els =ovardieta Sala II'-garriat
E n p ranres quan fa 'non fred i duvals i va allirar-ae 1111 Ilia; ssixìu
Tole van itlear-ee enspirant;
ra la leimmala. I oi sie ilaatraott,
se sap perque ele salvalges 151555
In hielaria havaa acaliat i, en VPnord-oest va bufar tres (Res
Irobal
Itranques
rilat. no fallava dir res !m'es. El
seallif e, tan dur (Dio r,a1lava la
Franee,e. paradjs era
pihel que S'Itavia fet,
deelf
eara
lambe han vist Ist' cina 5 haslAgmbrement rerl mata si haSi- I tole?
ses. Va borlar a 111211'Xill' perque
gml s i . slal al remen' íri do Sitial
ne tenia gairoe provisions i ttarEl timiddeg que 15Via prepaPn tala
que tenia promait d'arribar, tienrat no mana' mes enlla, seas
dels anuls. amb la benediccid
(rublo. is thiblaca (le pronuppar
en; mina el lemps envara ere (tad
'auno:lana.
lee virtudes necessärirs prrque len!. (pida la peu, el nard-oest
Un fe'xite sildici va ;tesar 'influid la gent dr la ensa . El nitno va respondre sitia deepras : bufava fort i probahlentont no
d ' Una 5's1nna le siisurí 1 i amb
podia vaelre e) sol ni arder .‘1
re Charide t aine va tirar-se ondasalvatges vant, anib els rod
son canal. perqua
y en haixa:
la: dateuni
diuen que ele ernyttle
les se- ' ele genalls, temo' mar-mil/al-Va garria
y es paseos s'allutiyaven del ritt
non! (mitra l'alt ea una de lee
La (dent que lut Pa s sal lota
Crocite, que havia seguit, i
sevee mane. apretada. amb una
Ja vida' a la llinda dele boscos
nanetveu dret cap al l'orca
ganyot ti ereu.
ranadenes sap quit rol dir. alza
Ningú no parlava, encara. ni
Els nois temeraris, al$ quals
-Ansia ensenya que som eria•
Pis (los hornee que esecataven : fuertes a la tss' sie Déu - va
la dissort atrapa a la selva
ment el eap de vegades, comque es troben esgarriats - perdie. - I'rarceite, era un deis
prenent lob; els detalls do la
chite --. par, que tornen gaje..
Malora hornee de per aquí, per
tritalf a aventura.; ni la mare %mur en el bose t trabar el sou
De vegaileadina . expealicid troClutedelaine..les Ma
ne de la qual
ba i porta Hure aeseos, a !a
eami; e1,3 estriingrrs el'Ilagavm
s aaavirit ajunlat seire el g•.- l eütn a pu:a i ets tornava
primavera, lb:seres que san t'o milla.
cero
p,e
SI
una
implorada
NPS les teme... La tí:irania malea..empre a rasa sevrt Cense conlardana; ni Mara.
xa. al pai,i rfr' Quebec i eobretot
tratempe. I vea aqui que 'l'ha
a les regions llunyaues del fiord.
-Quan va sa ber.:se ainä, van. • eagarrlat... Som eriaturetes..,

Barri segon , o ¿el Teatro
Surt de la caailuencia de reix del
carnee de l'Are del TeaInI and) el (le
les Rambles de Santa Mónica i
putxin ., : nula pel d'aquema darrera ibis
a coincidir ami) el de carrer del C antte de l'Asalto pel qual segueix fina
al del carece del Marques de' Duera:
Itaixa per aquest fins al del carrer
d'Arc cled Teatre i (erae : x pel darret
fías al lic de partirla.
Barri tercer o del Liceu
Surt sie la conilueacia de l'eix .1c1
carrer del Camte de l'Asa : to amb el
de la Rambla de Caputxins, que ntja
fins ul dd carrer de Sant Pau, que
segueix fins al del carrer de Sant Ramas. el qual haixa uns al de' carrh
del Colme de l'Asalto, pel qual segueix eis direcció Es' cap a trabar
l'e : x de la Rambla d- Caputxins.
Sarrl &mine, o de Sant Agustí
: Sur! la ca51flMen: 13 sic 'ex
(tel (mecer de Sant Pan amb PI
do la Rambla (1 , •Gareitains. que
UP irr fina a ceineidir atta' l'tax
alel (mere r
l'Hoeni! a 1 , PcI q na I
a ratioix fine eldat-Piteeattre
-ilntrnsisíaii, QI1P bajan alai arara el
gl p lç rapr,es ri p sadeent i Renal1- t. Ulls• PI del .carrer • tle %el
Pau pol qunl segueix Cli criree
fins a trabar el de 10
lialribla
CapulXA1S.
•
Barri quart, o de Sant pau
Sort
romflubne!a n 1.•
del isst'er del Marques del Due_
ro runli el del 'tu rrce efel Comt,
de l'asea!! ; eeautax pel daarer
fins el de! Parrar Sant Ramo!), pe' qual puja fins el del
Sant Pan , pel qua! eeetteix
Pll (liPP(eI sí (»SI can el del carne trot Mamita: del Duero. oal
(mal haixa a tr abar el puld de
eart ida.
Barrl aire, o de la Convalecencia
›urt de la odnflaènzia del nacer
l'Hespital amb al de la Runtda de
Sant Jasep: puja per aguce fisí:. al
de' carrer del Carme. pel (mal segueix
fins al del carrer de R. 'et halxa pe(
darrer fins al del (mitrar de l'Ilaspital.
pel cual steueix • eti direcold) EAt• uns
a trohar Frie de la Rambla de Saat
frs, en
Barri seta, o de Betlern
"el,: del
Surt de la cAdiluhca
carear del (-arme a' lun la Rambla dels
Estudis; puja pel darrer huir tr,e;ge
21 del earrer de Tarers. pa qual ergurix iins troltar al (le: cirrer de Val•
donulla , pel qual segu,ix fin in (Irl
carrer sIe afcatalegre i baixant per
auttest i rtl dl carrer de'e. Ang1.1: grriba líes a trebar al di carrer sil
Carne. per on ca a trohar la Rambla dels
d'en art.
(Continuara)
N'hi ha quo ,:reuen leen (oils
(111e 1P..111S P II que pealen pasearse! SlIs.€‘ Taja( (le' 111111 DP11 (piar/
aún tt Ilur casa o a Ilur terra;
pera en el hoev...
Va motu'', ti
i a:5 repetir
encara ami) una vea grett:
-Ni. son) sinú criaturates.
-Era tse boa Mame. - ter
Eutrapt Galmon. - un bon homo do itotb ... fort i valent, i tense inalida•
- Cal» cal. Ns vull pas dir
quo el llots Dett linguae ra01114
per (ei-In. morir alLalaii que un
altre. Era un hon noi, treballado y , i jo reatima y a torea. Pera
;lira ne eneenva...
- Nieeti ha taletit mar roa
Contra s Il -- va tarnar Eatropl amb una geoerosa
ra u• - Era nin home varo ell tot
sol pea a la reina, res Ii fein por,
i a liude e alee. 5ervirial Tm, ate
que el coneixien ii cien E11111011.
Era un home acuse parid_.

(segicird)

DE C1ENUES NE I
L'i D'OCTUBRE
Si algun dia arribéssim a dictadors—cosa tanmateix no
gaire versemblant—decretaríem que el dia primer d'octubre se
celebrés la "festa de l'estudiant".
I ho farlem per dues raons. La primera perquè aquest dia,
en totes les Ilars on hi ha un estudiant, aquest és l'heroi del
moment. En les hores de lleure familiar només es parla de
matriculse i libres nous, i sols es comenten les anécodtes de
tal catedràtic o el nombre exagerat de les /liçons de tal programa. En mo'tes famílies l'estudiant fins arriba a fer avançar l'acabament de l'estiueig amb aquesta frase terrible: "Tinc
d'ésser a Barcelona 1'1 d'octubre".
I airee, d'obligar a terminar l'estiueig ara que les verneder
tenen un to tan harmoniós d'aram i la muntanya té un encis

tan nou; és fet i fet una cosa greu a bastament, per exigir una

Fulla vo'ant repartida en els cursets sanitaria organit
zata per la Mancomunitat.

PELS VOSTRES ALLS
L'amor dels pares no és prou per evitar moltes malalties del infanta: per això cal saber algunes coses que massa sovint eón ignorades.
Si espereu un fill, recordeu que:
de cada 100 nens que neixen, en moren 25; I, d'aquests
25, en moren 17 per errors involuntaria comesos en llur
criança.
De cada 100 nene criats al pit, en moren 10; de 100
Sena criats amb biberon. en moren 40.
Quasi totes les mares sanes tenen prou llet per criar

llurs fills.

ce'ebraciö.

El segon motiu que creiem motivaria la instauració de la
dita festa és que en aquest dia tots els estudiants se senten joiosos d'ésser-ne. Es l'inici d'una nova etapa i eón tan Iluny els
dies fatidies dels exàmens!
Tots ells, els bons i els dolents, furegen per primer cop els
libres del curs amb una certa voluptuositat propicia a les celebracions.
La festa, per-el, no se celebra, i en absència d'aquesta ens
creiem en el deure d'adreçar des d'aquí una salutació a tots
e's estudiants de medicina i farmàcia de Catalunya. Ells seran
els qui hauran de dur la nostra ciència pels viaranys (1 3 l'èxit
i Ii hauran d'obrir definitivament les portes d'Europa.
Plau-nos, dones, saludar-los i demanar-los que tot esforç
els sembli poc per tal d'arribar a ésser uns hornee dignes del
mot de metges i del qualificatiu de catalans.
No volem parlar de l'ensenyança oficial ni d'altres coses
relacionades amb ella.
Sois direm que ara que les trompetes bélliques per arreu
semblen anunciar l'imperi de la justicia i de la pede:Ti& caldria, lògicament pensant, que els estudiants esperessin que
les facultats es convertissin en uns centres intaisos de cultura
i en uns magatzems abundosos de sabiduria.
No cal fer Pronbstics. però.
Sols recordarem que l'única novetat que han trobat els estudiants d'enguany es veure que les matricules de práctiques
les havien augmentat de dos dures a vint-i-cinc pessetes.
Els que sabem el que eren les präctiques de dos duros; esperan, una mica inquiete, veure que arribaren a ésser les de
vint-i-cinc pessetes.

g
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La parälisi infantil o poliomieliti és avui dla definirla com
malaltia infecciosa. si be el microbi no ha estat pas encara caracteritzat. La manera de contagi es. dones, gairebe de3coneguda. Es, per. Molt importan t
que hagi pogut preparar-s e . de.
gut als treballs del Dr. Au guste Petit , un sèrum curatiu da queda malaltia. trae actualment
elabora l'Institut Pasteur.
Les provee de l a. sera eficäcia.sembla (RIP san nombrases
i eonvincents. Iterentrwnt. el
Dr. Babonneix ha nubl , cat e' ras
d'un adolescent atacat bruscament dF poliomieliti. el (mal des
del se gon dia manifeslä fenòmens bulbars extreneadament
innuietants: taquicardia. disnea.
disfa g ia. En un cas semblant . la
mort. fine ara. era inevitable.
Les injeecions infra-ranuid'aPes intra-muscu l ars del sórurn
de l'Instdut Pasteur. reportaren
immediatament la cessacid
tote nones-1s trasbalsos, fent
abortar la matalfia.
El Dr. Etienne tde Nanev),
ha fet conèixer una estadística
tarnbe tolpidora. La enredó
s'ha aconseguit SeMP/T. amb reparacid completa deis desordres
provocats. tan en els casos traetate de bell antuvi (tom
annells diagnosticats rnés tarda n ament i en els quals el se-

rum no ha eetat emprat fins al
can d'algunes setmanes.
Ven's aquí. dones. una nova
malaltia que pot afegir-se a la
Biela d'autt e ll e s eme els deseobriments pasteurians han yermes d'esborrar dels flaaella hainans
Dissnrtadament, el preu alea'
dels simis. amb el roncare dpi›
onals ha d'obtenir-se el sèrum.
es un serias entrehane per a
l'extensill d'armest nou magnifie
descobriment.

olris rr, del pni de
VISA 111111.111C

Amb el retem del, mesos que ten'!'
una r cp Eur nom Ola représ el consum d'oitres, in:erro:mil des de. in s
de maig; en aquesta avinentesa creirm
oportú fcr algunes considerac , ons a
l'entorn d'aquest alimmtós malluse.
En efecte; l'ostra em s t tueix un
arment si no indispeosable, molt
almenys. l'euger i facilm?nt accep.at
per malalts i convalescents. Horn pot
consumir-.. a durant tot Eany , a despit
de la superstició que la proh'lx. ix un
els mesos cene r. El que fa que algun
cop s'indigestn les ostres són les menges que ordinàriament les acompanyon
i sobretot l 'exc...ts de breada que provoca la salabror de la mar. Solament
els disnépics de sur g ästrie massa
Seid fh'perclra-hi'r . c , ) han d'rbtenir-ne
d'aou o s t a salabror exc o ssiva. com .le
tot exc4 le 'a in g eneral. Po- con ,
tra. els els aném'os
de s eanat s troben en l'o,tra it tn,p,
de's teeritius. i cl suc de Ilimona que
horn hi ajuma no fa ultra cosa que
refo-car rouesta propietat.
W ha casos. Perú. en rls oval% les
os t res devenen re t m o nt neri.P.ses:
cuan hin es t e erinclim en aieües in.
fecta .' e s sén consumi d es /lee tema-,
desnot, d'hisier-ne sorft Llavees sén
el veh i u lo dels bacils ove es trohavon
en am• ol l o s aini les . 1', le-notes/ah!,
Mol's ca s o s d- (- i re t i f o l' e a s5n
<le g ras a 'a 'ne n stió d'ostres en antr.E..,
di
ren ei-ns El doc t or Cm-tois-Suffit.
si Eho,,,t . al Lo-tkoi.,'Are
cera vuit ca-os d- febre tifs.idtsa.
nreat
:mnatals..s n,17^,nlevet.
a le , os • res: d'inmsts vint-i-rine, viitt-un hin terminat en defimeió Primorciéi feces Inés considerable que en els
ra , ns ordiniris.
rnect As. oer& nerfortament
evi t able. Ptl en e rnment, c ri ant les ostres en siena sana a co h en de rota
enn'omMició. I en s eeon les que
lucio vi s ent en ai g iies infec e ades. si
'es conserven darint nna çetmena en
aigua pura digeriran i destruiran tots

Fulla vo'ant repartida en els curscts sanitaris organitzats per la Mancomunitat.

lluita contra la tuberculosi
La tuberculosi amenaça la salut i la riquesa del nostre
poble. Per lluitar amb fe contra aquesta malalta, cal
saber:

que no s'hereda;
que s'encomana;
que, per tant, pot evear-se;
que pot guarir-se.
Si voleo evitar la tubercu'osi, th •r ueu present:
que l'alcohol As l'eremic de la salut, fa padre les forres
prepara la tuberculosi;
que els esputs contenen microbis de malalties, i que l'escopir propaga arreu la tuberculosi;
que la netedat és necessärla a la salut: la pols, la brutícia, les habitacions fosques i poc airejades, propaguen
tota mena de malalties, i sobretot la tuberculosi;
que l'aire pur i el sol, el descans i una bona alimentació,
us guariran més que no pas les medicines.

CRIEU, DONCS, ELS VOSTRES
FILLS AL PIT DE LA MARE
Tingueu també presente aquestes normes r
Féu vacunar l'infant abans no tingui tres mesos; però
feu-ho tot seguit si hi ha algun cas de verola.
No li dongueu sopes fins que tingui dues dents.
No el porteu a cap indret on hi hagi gernació.
No vulgueu que el besin, a fi d'evitar-li el contagi de moltes malalties.
els bacils que poguessin dur de les
aigiics contaminades. La primera

CON-

d ció exigt.ix una scrinsa i estreta vi-

giancia de s vivers per part dels poders
pnblies. i és per això dificilment aconseguible al nostre país En canvi. 'a
segona és una precaució !eil fàcil de
realitrar. i q ue molte, .ns t a l lacions ostreicoles franceses practiquen.
No obstant. les ostres cluingudes
pures poden infectar-se mo't fáciiment
abans d'arribar a les nostrcs matas. l'er
ennItervar - les • freseue s el, mercii i ers 'es
rtixen amb ira ai.g ua qualsevel sense cseatir-r 'n la qua'itat ; els paquets
d'ostres són coll‘s cats de embreo' manera dame el: milis emnre brutissims de les estacions i norts: les ostres
són obertes cuasi sempre sense cap
mena de conste a.
A melts oa'isos s'h , ” preocurrt
•
el neri 1 etr asse t ja la salir deis
eralsrmii"rs d'ostrcs. A .Anula t erra i
bi ha ofle i nes, e , n n eials que
cononntm e nt ner la salidwitat
d o l s naces. procedint a l'examen bacteril t óvio d o 'es ,tres i de les aigiies
tancan t el i e s • ahlim e n t s simo o c t es. A

1.‘

dos e»
" he i "enea r r o ea t d'aette s t control: e r tcie , al sen .re l 'es turnas cases na-iel: trece
conntl, 1.1,••••n••••Arir:
de, (le f u g ins eg hm- j'-i-alles
•
hiei ;in emes "Per?, els ne ti ts easc;rnt;Fonc

m-rciant, esen ni veo e la
n i ai 31 P,,tt S t -nase.

triai,tre
-"1-,;o:nne. ha
(ti rrannstl un
t'erice , re g idint la neodue^i5 tran s port venda i consum des.
ires.
Na podem re'nnt'e detMondiment
arrecir'
nec A s ser l'arrods i mi Soiniint
.raa nace a un cootrol coostant
I t niftr, doles naces orne'.
,'n'5 5-1 d -ttea t e- no trelm Merar-se
• erm "a mi s e o .. 5iaVee relccnt
lnans
de "r e mireao-i" tm ser d'airom
0
2
4
,
c
tartN
Z
sextr..art,nt
mira La VP+
r^r,a'n" nt• ^11P-,ix ru'xir les ost-es
amb t.i,t ae s . monres i con - cr e ar-les anal)
Oil imoroni ner al c-msam.
Le , C eranort, cions mMienes
no‘tra luvr-ien rir mieir rri tit e nir deis
mar en s tr overr
a:to disnosieions setnner ta l d'evi t ar
in tan estimab l e al i m e nt eran les o,tm s es
enneerte'xi en an perill gravissim per
a la ‚los; ro salad.

E'.8 92:Es Als prpils
A. P. dr., rt t'anta, di, del “111-azil
3I5dico". l'aienelít sobre el * peril's que
paf reportar l'fis in'on g, iderat
pur• 1:11 ha po g ut observar en (llamas inseguidament a la intit-tiii (tol
purgant, mitors. pall:desa de la gell.
bam:urs i fins eu un ras la mart.
(rot tira d'un inala"t aSí i tia d'instifiriiris d'aoistAlitt del
elbacia eitel 1.
qua' eren J'enlacies amh injereicno
d'estrefantina i
l'n meter
(Ad:ti ami, loirneirt va preFerht re
aiguardent alemana' i si malult • morí
r sfe. ope enrilfac.

Noria ttmthé el purgant en la
tifoidea, en la qual provea una
veritable eutt chis medien:ventosa, ultra
determinar una feria pertorbre
en
lencoeittiri.
En tes mp,Nirneions alimentitries el
gurgant
senzillament contrabatiera.
De 12 e/1.11 Obe,11:11S
/111111/ITIIIIX,
elt, 5 qm .eslat purgats gualima tata mes 1110d:untan.
Manis autors Itau revtint malo
r tetes dele pureants en les forales
ur'emiques. Illerminen Mirarla, refine'
sen natutihenent tes substanries elltud
nades amh lucha. udil i f!mien ',reumament la iianposlelo del nitraren nritinri,
trettrant nitrocenat n favor
del no dosable, i decreix la quantitat
d'orina.
L'aparl'id d'aquende feneimeno 4$ ben
intonstant. Seenns aleuns no ea prodnirien sinn en ‚lt ind i rldne de feige
insufirient o d'una particular actuallitat proteica.
De tetes metieres els teta obsercat*
ens clemostsen l'imprudept que Se l'no
dele PlIrgailiS 2:0112 , 1 . prescrito in facultativa
Paltelinico".)
(De
O bre

Consells higiènics terapèutics als excursionistes
III
, Contusione. — Els cops que
'- rebras a les. diferents parts del
Ces

amb molar de mil areidents

et donaran un mal viu de primer /nomen!, que anirà atenuant - se lentament. 1 querlart1
cono a record' la impotencia de
la part lesionada, un blau i
cardenal.
El.mittlor reme) en sofrir una
contusió ,. Si no • hi ha ferida,
Valgan fresca aeluani d'una
manera persistent i /larga sobre la pan traumatizada, es
necessari que raigua es renovi
a olida que perd la fredor. A
falta d'aigua, vi, alcohol, rom,
draps xopats en aquestes subs-

täncies.

.

Enlloc d'aigua fresca pot
usar-se l'aigua ben calenta. Les
banyes del front han d'apretarse 11)11-) una moneda.
Girada de peu.—Es freqüent
rebre girades de peu tr,ascant
per la muntanya.
El dolor es viu, la impossibilitat da caminar es quasi
absoluta, el turrad) s'infla. Posa
el peu fins al turmell en un cos
ei d'aigua freda durant molta
estona, rnedtrestant res massatUn concars. — La Societi'
ge en la part lesionada, que
le des Ilopitau.r. de París, anuncia que banräs de continuar fent una
el desembre .d'enguany es concedira
estona cada dia durant molts
premi Paul Legendre, de 3.000 francs,
dies.
al millor "Estudi blaileic, crític i esSi portes una bena fes un
tarlit,tic de les activitats del cos mé- bon embenat que immobilitzi la
dico-quirúrgic del i militar dc Franjuntura del turmell, en altre cas
ca durant la gue:ra de 1914-1918 i
lanza un mocador ben apreSei. conseqüéne:es per als metges atad)
tal i nuat al turrad!.
conclusions basades en aquests • fets".
Serveix - te d'un bastó de crosEls mantterits han d'enviar-se—abans
sa per estalviar pes al peu madel novembre, a l'oficina de ha Sedelalt i aixi que arribis a lloc
tal. 12. Rae de Seine.
deixa el peu en remis i osasejarenrsa al centenari de gal una estona tots els dies
Pasteur..—Per celebrar el centenari de amb malta suavitat.
‘ 1 , CUT, els metges japoneses han fe,
Ben embenat i foments d'alun donatiu de to8,00n franco a l'Iris- gua calenda durant dos dies,
titut Pasteur. Amb aquest donatiu enm'l l ar r:molada.
viaren també uns artístics ger:os.
Po tats. — El pelats eón cosa
Catdra imitar els alemanys. — La corren', entre la gent que corre mem. Drni momcnt fes presKunerwallung Terplitz Schonau" ha
s)O sobre e) pelat que sagna
muntat. sota inspecció oficial, cambres
amb un mocador durant una
-per a metges. dintre de cases de curabona
estona i parara llamarció. Els metges tenen habitació i rerägia.
taco servei, assistencia médica i mitDespres .faräs be de pintar
jans de cura gratuits.
el polat antb tintura•de iodo . o
L'Hita catira l'al-nho.I.—La Societzt
xripar-lo amb espera . de Ni.
alemanya de Professors d'Higiene ha
hon rental de la fez!da
repartir a les auto:itats i diputats una
amb Vi a raig (l'ampolla es un
.memória sobre el problema de l'alco,bon remed de primera cura.
hol. En e lla es fa una crida sobre la
En boci de tafetä, un paper
situació de la salut, sobre la sotstracen A. río meirns da vida, fruites i . su- de fumar o una pintada de tiatuca d'ärniea lapen la l'olida.
ere a favor de l'alcohol i els seus perEls encetats de peus per el
Mc i osos efec t es, remarca la creixent
free de la sabata eón mes digafició al mateix i reclama ami) totes
nes d'esser curats per la fales seres (orces mestres de Emitac'ó
1 el n l seu ús. La menuiria es titula "Al- cilitat - de la infecció i la dificultat que oposen a la marxa.
koholpage".
Evitaräs molts encetats usant
Assegurança contra cls ricos hospisabates retes a bona mida, i
taloris.—E1 Consell Superior de l'Asportant doble mitja.
sisténcia pública de Franca araba de
Un pelal del pea eximix una
prendrr d'assegurar els externs. bona neteja amb vi, aigna abuninterno. Inniges. cieurgans , rad:Ografs.
dant de font. aigua bullida. aillevadores. etc., contra els riscs que els gua ti/notada. Espolvore.lal amb
pervinguin de llurs serveis als Hospi- cendra de llenya i treu-la promp
tals.
1e. que cou. Oli bullit i un emLa Lluita antituberculosa.—A Bue- benat a sobre lambe es útil, amb
nos Aires, als quatre dispensaris ti- tintura de iodo.
Els encetats deuen tapar-se
pus Calmette que ja hi hacia, acaben
d'afegi ...-so'n dos mes ins t allats pul- l'As amb un benat. Drixa les sa-

NOTICIAR'

bates i posan espardenyes si
sistencia pública municipal. Horn pensa d'inaugurar L ue ben ovina altres dcu, vols caminar.
tternmorrägla. — Les 'temoranexant,hi una oficina de vacunació.
A Pa ..-is celcbrat fa pee la re- rärzies que es presenten en tota
fenicia hauräs de tractar-tes seunió general anual del Comtle nacional de defensa contra la ttiberculosi, gons el cas.
Si es' por abundant tIll bensota la u r e s 'Un¿a de Paul Strauss.
ministre d'Higiene. El professor Lean 'datos compres:u pararä l'hrBernard va (er la histórla del movi- .morrfigia, un tarad de colófluix amb hazelina o amb soutiran/ antil liberen:6s a Franca, que
compta actualment amb 42.) dispensa- ció d'antipirina. Mana de eassattelles buillides, ge: o nigua
ris. 1.a Creu Rota Antercana i la
molt ralenta.
Funclació Rockefeller han Kestat reSi l'hernorrägia es molt atiuncentment ajuts moits valuosos i actins en aquesta accIn.
dan t en una rama o un bree,
El Comité Nacional decidí d'estattFl benitalge molt estret per soblir nous dispensaris atrb l'aitit de la bre la forida en altra part del
pronaganda Mentira. Y el ministre
1305. un fort tapimanient ilMtre
d'Higiene ha nresentat a la Cambra la feritla mantingut tiiot apredeis diputats un projecte de Rei, en .tat.
el qual es proposa que l'Estat moteUna hemorràgia per el nas
geliti i subvencioni els preventius per
pararà anretant fortament la
impotEr la propagar-ti, de la tubercu- punta del nas anal-) els dits com
losi en eIs adolescents.
una piusa de manera que quenas completament tapa!.
La llet consumida a Paris.—El Ser- di el
Alducions nasals ami) alela
vei dInspecció veterinäria de París
un cotó dinlre
acaba de putilkar un informe sobre ben fr,nla
nas ami) liazelina o antipirina
ilet consumida a París lIcu's el
durant bona estima, tIll eota
aqui:

De les 1 ,.6a7 vaques lleteres sentarses a la reunió tuberculinica en els
darrers anys. 5.375. ce é5, el 34'35 per
cent donaren una 'reaccici positiva.
1-a flieni l la bacteriològica de la itet
analitiada rWritt també resultais serenenen t s. En etnnranta nou exemnbr,
anali , ra ts . la fórnmla bac te r i ana fou:
entaran e a (los. o SiCtli ner ciint. contemen mi, de torno in'erobis per cmtime t re cfNe; trenta cinc, cc> é5. el
62 per cent, en contenien so.ono; vint 1 non, o s i gui el 52 per •ce l t, t o. ..010;
dota,, o sigui el 2/ per cent, smorm.
quatre. u sigui el 7 per cent, Inés
d'un m i ró Si reco-dem qu e els hiele'listes cons i deren com a detenta o no
potable Ea'aua que conté més de lo."
inicrobis per centintetre cabic, conclouron que cl 75 per ccut de la Ilet analitzada no era bona.

amb aigua heil (n'Omita.
La compressió es lo millor
en toles les hemorrägies.
Fractures. — Quan es trencä
una ea ma o un Itra,t Intu yan de
posar-se al Carg del inmutare
fractura? I rot1 o quatre bastona
hen subject ist a amb mocadors
nuats fortarnent que facin l'ofiel de ferula immobilitzin el
tambre trencat.
- Un bajard, una esaala, o altre similar serviran por portar
ajagut el pacient proeurarä
sentare la inimobititzacid
l'extrernitat malalta. Empres
fornents catents si s'infla i
mal el brae o cama.
Les ferules es posaran sobre
roba que farä de coixf.
Les fractures de costelles es

(melaran posant un embenat
ben apretat al voltant del cos.
Asfixia. — L'asfixia per MImersiú en aigua o per colgament en una esllavissada requereixen oir auxiit räpid.
El pacient ser,!, poaat estes
terra rceolsat de costal.; es
despullarä de la meitat superior Sei -cos i se li afluirä be e!

vestit.

L'ofegal.haurn de treure l'alatta ingerida provorant el vtimil, fent pessigolles a la campaneta arnb una ploma o ficant
els d'As al coll, fent pressions
sobre el ventrell.
Expulsada l'aigua es posarà
boca enlaire el cap, un poc penad enrcra, una americana doblada sola les espatles que serveixi de coixf i es farà respiracid artificial de la següent manera:
Posat el pacient en aquesta
posici3 s'agafaran els benços
per sobre els colzes poaant-se
un hom darrera el cap del malalt, amb moviments tenis i ritmies es farit pressió sobre les
costelles del riacient, despré s ,
arquejaut els bra -ms, es portaran darrcra el cap, es procurara Ser 18 ci 20 movirnents
complets en l'espai d'un minut.
La re.sPiracid artificial haurä
de prolongar-se si no dóna resultat durara una hora.
En fer la respiració artificial
haurä d'obrir-se la boca i agafar la llengua amb un mocador
entre dos dits per evitar que la
llengua caigui enrera.
Si la boca estä plena de terna haurä de netejar-se al igual
que el nas i lambe es provocarä el vbrnit en ht forma ja dita.
Aixi que el pacient respiri es
Sarao friccions seques al cos
fins que la pell s'enrogeixi; se
Ii donaran catxetes arnb la mä
amb un mocador mullat amb
aigua fruta.
Quan l'accidentat se retorna

se li donará una beguda
lcnta amb un licor espirituds.

En cas d'ennuczament, si el
paeietit cs torna morat es facMitarä el vòmit.
asfixiats per gasos dolenta cal tot seguit treure'l foca o ventilar l'habitació per respiració artificial.
En els accidentats per releetricitat, si es tracia de corrents
electriques el primer que interessa es tancar el corrent, sesacar el fil que toque l'acci(lenta!. ço que pot fer-se amb
un basta de fitsta sec. No tocar l'accidentat que està en
contacte amb el f.1 mes cure amb
les mans cobertes de roba seCa, millor de seda.
Fer la respiració
En cas de llama multar el cos
del pacient anib aigua freda,
fregar els membres, posar gel
o aigua freda, arnb vinagre o
sedativa al cap.
Si estä rolla mort fer respiraciú artificial.
Dr. Vila Abadal
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Els periódies professionala
francesas i alemanys s'han °cuma darrerament da que st a
qüestió. Resurnirem aquí el treball del Dr Foveau tic Courmelles.
Ressenya històrica.
La idea de transportar els ferits pels aires es segurament
quasi tan vella com la de transportar el inateix homo, yen) els
treballs publicata .s.bn moderas:
que sapiguem. -L'Ind'épendance
Luxembourgeoise" recordava el
dia 10 de julio! de 1919 la pre-

diccid del poeta alemany Ilauff
(mort en 1827), amb motiti riel
bateig del seu nebot
Klaiber; en ella es parla de la
próxima guerra 11' Alemapva
contra América ainli submarins

vaixells aeris. 3kS laril (1756)
Alfred Assolant. et "LPS aventures del Cap)tit Corcorän", C.I1S
clonava a coneixer l'oeell votan!
de Qua 1 erquen anant a eel.ear
els ferits en les linies
Pile

litigues.

foc.

-1, en fi, el 1890, .11obida es.
criula "Vida eléctrica en el segle XX", on
parla
es
de les itero-,
naus mediques..
ObJeetlus de l'avlaold médloa.

Com podria realitzar-se Pan--;
Primer. Fent el trasllat deis
!eras del :loe del combat i a l lu-

nyant-tos del perdl.

Segan. Eexaminant drtingudaruent molt rnillor que per
lonja d'enferm e rs i gossos- sanitaris — el ramp de batalla.
Tercer. Operan/ i curant so-

bre el terreny els ferits intransporlablea (cona en els casos
d'arteria seCcionarla, ferides
greus que comporten perill de
mort imminent, rte.

Opinicns 1 treballa sobre l'aviaCIÓ sanitärla.
EI 1511 3, el doctor Julliot publica "Avions i dirigibles en
l'auxili (lela t'evita militars" i
"Aeronaus sanitäries i crimeneions de la Creu Roja", i el 191 ti

donä una conferència titulada
"Les aeronaus sanitàries i

guerra de 1911".
El Dr. Mooy publich. en -tan
Sirene", el die 17 de desernbre
de 5910. uMarticle parlant d'"Et
transport, en l'esdevenir, dels
ferits greus des del camp de batalla amb dirigibles i aeroplans".
El doctor Reymond publica
una crónica, el dia 28 de maig.
de 1912. en la "Independóncia
Luxemburguesa", estudiant la
tercera fase del problema, o sigui les curacions sobre el carnp
de batalla.
El 1911. el doctor Durhaussoy, posava molesta qüestió
l'ordre del dia dels treballs d'e
l'Associacia di Dames Franceses, la qual nornenava upa comisan') encarregada d'estudiar-lo.
Mes tard "El Cadur eo" preeonitzä un aeroplä robust.
diles places. per tal d'exnlortar
detingudament el camp de batalla.
Per fi. cal citar el Dr. Til-

mant. uni en "Maroc - Reyna"
(abril de 1920). i • el D r Re>
mon en "París Medicar (setambre de 1912), s'ocuparen deineurlarnent d'anuesta erfiestiel.
Podrä la Creu le n t a protegir els

avions sanitarts?

dues convencions
Ginebra. una tic. 186-1 i la segona de . 1006; Cap de les dues pot
regir per a t s avions sanilaris,
car -aivb comporta un nrobl ma di fícil de resoldre. Com separar l'avid sanitari del simple_
ment explorador? (-mal evitar
ene el met g e aus examina un
rama de batalla no "examini"
lambe les nosicions estratégiqnos de l'enemic?
s'uta parlat d'establir avions
sanitaris- internacionals. amb

personal neutral, perb , com es
ven; en prohrituna eätä encara
Iltiny de sol-lucióEl oue s'ha realitzat.
Duvant la guerra de 1 9 1-1 (u:
portis a la pràctica quelcom d.:

resmentat. El 1913, durant la
retirada de Sarbia, tretze ferits
t'oren portats en avió. fins
Itälia. El 1917. el diputat francós Dr. Chassa , tiz obtingue
dolent i retirat del servei, i
amb ell transportà gran nombre de ferits. La transformaciá
d'aculen aviA en aeronau saniläria ha y al costal. solament 600
francs. Lii 1 ii 1 t zä especial ni
Pll el sector de Soissons. durant
la batalla de la Malmaison.
Vist l'exit es fabricaren més

Sinit_Cvr. nuatre reprodneeions del mateix aparell. que
tare. a

l'oren destinades al Marro(

franeAs.
El Dr. Reymond ha parlat 01-

timarnent dof eme bauria d'ésser
1 — aeroctl i r" (emprant la paran-

la del professor Pozzi n .
d e dar. ultra una taula
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raviolis un instrumental qurúr_
aie complet i un anarell de raies

N. L'altunitti seria de gran uti_
litat per a 'nones peces. ja quo

transnarent als rai g rontgen.
L'a SónSia de t'instrumenta"
podria esser nracticada per mit jä d'estafes lleugeres.
Se g uint aquestes intlicacions,

a

cci

n
la
ni

Cet

ria

pilot, cirtirgiä, ajudant.
radi;deg instrument: i !
i ist rl 0 i 1 1 l'en g inyer Xernieou- in .
kv i cl Dr. Tilmant han consI riiit el primer a vi.; noMic 0-quirúrgie, el que Dija faei
forca. temps a Inver de prestar servel.

la Farmàcia Veras de Torelló
EXEMPLE LLOAELE
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Bayern rebut un voluminös plec, enviat pel doctor Ver-

Per

gis de Torelló, i que conté tots els seus prospectes, rètols,
fascicles i objectes de propaganda de la seva oficina de
farmäcia, redactats tots ells en català.

Volt

Es un exemple Foable q ue caldria imitar

uta:
amb

Si el

elkötiltA
SOCIAL
SINDICALISTES DETINGUTS
El governador, general LossadatIonä
ahir la següent relaCi.í de detinguts
sindicalistes.i anarquistcs:
Ramon Guasque Annela, Alfred
Diaz Herrera, Joan Medina Percz.
Lluis Serra VhIalta, Manuel Moyano
Morató, Sadurní Meca González, Francesc Puig Mansa, Sino Prida Caste11ä, Ramon Company Sastre, Ramas
Franquet Pi, Joaquim Bellb Benedicto,
Melcior Tarrida Albiol, Cassià Ga:lo
Mutis-Os, Josep Vidal Cuearella, Martí
Barrera Maresma, Antoni Serra Co:omina i Cela Vallejo Gol/t.
El governador digne que el det'ngut
Manuel Moyano Morató sembla que
usa un nom fals.
DEL CONFLICTE TEATRAL

L'actor cómic En Josep Viñas
feu palie per maja de la premSe, que els repelits ajornaments
de la inauguració de la temporada del teatro Nou, Sóla agens
a lit äüva voluntat.
"El retard— escriu —es degut
a que no disposo de l'orquestra
ime venia obligada a facilitarme l'empresa a causa, Sena
dubte, del confliete existent entre ea . flornereast Musical i l'Aseociació d'Empresaris.
Havia aconseguit del Sindicat.Musical que aceetlis a lotes
les bases exigides Pe l s em Presaris, únicament pel <pie es referia al teatre Nou, inspirantse aquesta concessiú en el criteri de no malmetre mes lenes
els interessos deis art jales.
Perú la eoncessió del Sinilicat Musical, que sense perjudici
Ter, a ningú hauria permès l'obertura iiel teatre Nou, ha estat
rebutjada de ple, per l'Associacid (rtm p rcsaris, la qual va
presentar-me una orquestra insufieient i que 'a judiei dels
mestres directora, despriis de
provar-la, no retinta les cornilcions necessaris, la qual cosa
ha impossibilitat una Mira vecada l'obertura del - lcatre, fent
novament als artistes de la
companyia t'lelimes de la intransigéncia que enverina l'actuol 'conflicto en els teatros."
Per llar part, els' empresaris han contestat en la següent
forma:
"Quan era .arribat el torn al
teatre Non de proveir-lo d'orquestra i mil ianeaven compromisos múltiples ami; 'trotessors addieles al Foment Musical. súbitament el senyor Viñas
va plantejar 14 proposició
contracta amb el Sindical Musical. disposat :a 'ageepter IPS
• : ,ins de les ' emprimes, la
si1 no va rebutjar-se
, n 11...b, que pel contrari va
en- principi, en el
de poder desfer els compromisos eontrets — en la qual
cosa un lii baria in ea avia r! ton 1-i sempre que el Sindicat Musical ohfingues ilels elomeats
que se li hallen solidarilzat que
no entrabanquessin tla temporada en els Ores teatres
Cosa tan justa i d'equitat per
tal de no dotar a empreses de
tentres veïns amb disparitat
d'elements, tleixant a alguns en
.-andicions da manifesta inferioritat, no ton aceeniada, ni
tan sois volgua discutir-se.
En vista d'aixa l'rmtpresa
1inult la saya gestió de conlar orquestra i va propor. amar - la a la rompanyta, la
s'lla neuat ii debutar atril)
• -o' estos, l'eficàcia deis quals
algun tila."
ALLIBERAMENT
estat alliberada per ordre del
militar que instrueix la causa
troballa d'explosius en un automel. Concepció Padrós, que hada estat
.i aguda a Manresa i la qual s'ha
'ast comprovar que no tenia cap
• ,acipació ert el fct esmentat.
LA VENDA DE DROGUES
Sembla que la causa que s'està Ira- 'ant per träfec illicit de cocaina i
,7i1na ha entrat en una nova fase,
conseqüencia de les diligencies que
han cingut realitzant d'ença la darra-a descoberta d'aquestes drogues i
la qual sembla haver-se comprovat
responsabilitat dele inculpats Anto: Hayofre, Joan Cabré i tl ¡arma,
eeatie Josep M. Tarrés.
Es din yue aquast afee tindrà cut:ases der:vacicns.

La Música
ATENEU IGUALADI
Composicions rebudes, en el teruni assenyalat per e Eadmi,a), per
al Concurs de Cançons per a Infanta,
que ha organitzat el Conservatori
l'Ateneu Igualad í:
"Les estatues de neu". Lenta: Un
niiracle
"Caneó a la Pàtria",, Lema . Siguem timas fills.
Canee:as: "Tot Sia per l'Amor i
per la Puna.
"La •Bandera". caneó.
"La cançó. deis mariners'". Lema:
Vota com una nau.
"Jovenivola", sardana.
"Aplec de caneons populars". Lema: Cançons de la Patria cantaren
atril) goig i plaer.
"Aplec de C,a/leUll g pulars". Lema:
Si .els mcus cante tinjuessin ales.

A'Calainfrl'a*." Lesna: -

di* 'de

"Primaverara Letna:.'Cant
"Aplec de caneen" Lema: -Can-

.

,
'
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1.—Brzu4c10-Aimo5tioc4GENERAL.,t, LES
tela infanta
7 DEL MATI. tObaervaciosia (Sarape, Nordartairietiai:
. Aplec _de cancons:'. Lema: Trip. , ratiallore,
rehdes-per eleve/tia .8601116 lite)1
tic.
. Parta deprisa) a l'Europa Central amba temporal+
"Ponle!' de cançons". Lenta: El plugea u' la mar del Nord,
•
EreaCatt
que es canta de petit, mai s'oblida.
Lea altres preseions san a l'.1tItIntie, prodallar, en. atg
."Sis cançonetes". Lenta: Canten,
bon tempa a la PenInsula• ibérica. mainada.
Eu general, el temps da bo a Catalunya,amb-teata'
"Sis cançons populars". Lema:
forza a les regiona sententriuusis:
Simplicitat.

,

2.—ESTAT DEL, Te 1iesszkr4 144!LZ
".
,8 8
AT.Iidei
co
iii(iOcebeereeci
piel
oailiz:ifftararalice
En lea darreres, 21 bares >a ploaut al Pireneu Emporda i nevat ala cima' de' la Cerdedyn:
C
Les miaimes temperaturas han estar 3 graue i 2 graus
II- Rae Ealan geno 1 a Puig...dalia, respeetivament.

"Cinc cançons", de D. V.
"Abril". Lema: Madrigal.
"Si n'eren tres donzelles... (madrigal. Lemas: Gratitud.
"Aplec de calmas populars". Lema: Triall.
"La Patria". Lenta: La !lengua de
la mane.
"Caneó patriedica". Lenta: Fe,
treball i patria.
"Aplec de cançons populars". Lema: Qui canta, sos mala espanta.
DE ' LA MUSICA
Ens anuncia l'Associació d'Amics
de la Musica que aviar publicará el
programa general deis seas concerts
eurresponents al Cura 1923-24. que,
con) és sabut, se celebren periódicament durant els nou mesas hàbils
de rally, a la gran sala d'audicions
del Palau de la Musica Catalana,
moment poden) avancar äls afidamas a la musica que duce de les
pri..ieres sessions del present Cura
constituiran un veritable esdeveniment artístico-musical, per ésser dedicades exclusivament al gran mestre de Salzburg, Walfgang Anuden
Mozart, del qual, ultra nombrosos
fragmenta vocals de les seves principals obres teatrals, es donara a coneixer integrament la seca exquisida Opera "13astien et Bastien'", que
es representará a l'hemicicle del Pu.
lan, convenientment dccorat.
L'execució d'aquest ;Mercas:indas:tu Cicle Mozart atara a carrec de
cantante alemanys especialitzats en
cd ' difícil art del gran musie i d'una
petisa orquestra d'experta professors.
La direcció general del Cicle Mozart
ha estat confiada a l'ensalma mestre director Rudolf Krasselt, de rGPtfra alemanya de Berlin-Charlotenburg, el qual dirigirá , a inés a Inés,
eliverses obres sinifealiques del propi
autor.

Exposició Intern aciol
nal del Moble 1 Decoració d'Interiors
LA

TERCERA

CONFERENCIA

Diuntenge que re, a les onze del
mati. Micha lloc al saló ele conferencies de l'Exposició del Moble
tercera de la serie . orgallitzada amb
motiu del certamen. Ila estat confiada al • senyor Jeroni Martorell, director dc catalogad' monuments,
el qual desenrotllarà el tetna "HistGria de la casa barcelonina".

CRONICA de

CULTURA

3.—VENTS sCPER1ORS A BARCELONA. (onda tea de tataticfera lliare . a .let 7 da mal°
Altitud, metres:
250, Zi00, 1.o )o, I.50o, 215to
NNE, NNW, NNW, NNW, WNW
Yeloeitat metros per segon:
1,
q
7,
•S,' '
4
Plata ntirols u 2.31S metres. Strats ettruulus.
OBSERVATORI METEOROLOG1C DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horea•dobscreacid: 7, LIi lb brea
Baremetee a zero i al nisell le la mar: 75TS, 7552, 757'3. —• Tertadmetre are: ¿CO. 2ES, 1117. — Tetinametre hurnit:.11"1, 110, 12S. — Ilumit teentessimes saturneiG): 19, 37, 62. — Direeeke del seut : WSW. W, E.
Vecitat del %aun en tnetree aer sezon: 2, 4, 5, — Estat del z n:i: Nebulft, quasi (le g anal, nebules. — Mtna de
tinrols. ('u.-Nb., F.-en.; Cit.-Nb.; Cu.-Nb.,
Te., pera t un e ts /remes a r bra
•
Maxima: 220. — :Maligna : 1411. — Mminta pro!, del sol: 13 ' 1. — Oseilaeiö . termotuCtriea 74. — Tempermuta mitja: 153. — Precipitad.) sigilosa, (lea de les 7 heres del 'din anteriora les 7.bures del dia de la data : 01.1 miltmetees. — Recorreant del . veut eu . igual temps: 121 quiletnetres.

Secció
311•~1.1n.

Marítima

Moviment maritim
Vaixells entrats

Vapor italiä "Bao", de Trieste i
escales, amb carrega general. Amarrat moll de 'Barcelona Sud. Consignatari, Fill de Ramon A. Ramos.
Vapor espanyol "Cabo Cervera", de
Santander, .amb carrega general i :17
passatgers. Amarrat moll del Rebaix.
Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor finlandés "Suomen Neito",
de Liverpool, amb cärrega general.
Amarrat mall de Barcelona Sud.
ConSignatari,
Andrew..
Vapor espanyol "Rey Jaime de
càrrega
general, • Amauta
Palma. anib
mol de les Drassanes. Consignatari,
Compaeia Transmediterrania.Vapor espanyol "Inocencio Figaredo", du Gijón, amb carbtl Amarrat
moll ele Costa. Consignatari, Ramir
Del g ado Alvarez.
italiti "Giuseppe",• de Capulina. amb carbó. - Vapor espanyol "Monte Toro", d'Alacant. -amb carrega general i passatge. Amarras ntoll de Muralla. Consigneari, Companaja Transniediterrit-.
nia.

VaIxells despatxatg
ESCOLA SUPERIOR
D'AGRICULTURA
qucdat oberta la matrícula a l'Escola Superior d'Agricultura (carrer
d'Urgell, m'un. 187) fMs el dia 13 del
que sorn, per als dos graus d'enginycr
agrícola i tiknic agrícola que s'hi
(Unen. .

Tambe catan anunciats els ex'amens
d'ingré: que se celebraran el dia 13 a
les non del triad, als quals s'hauran
aotmetre aquers que 110 t i nguin aprovades mi altres centres docents les ti/asedes trae s'exigeixetl . per entrar a
l'escala.
CONCURS DE BEQUES
Havem-se ofert per diferents industrials i corporacions llores beques a
l'Esco'a de tlireetors ‘ l'indüstries químigues, la d'recciií de l'Escola es complan en anunciar als que aspiren a lis
rejerklec byquee tate el termini per presentar la sollicitud s'amplia fins
dia lo del que 5onl. maltee iserjud.ci
que les praneres beque; ofertes secan
concedides per tot el dia 5. tal co:n eslava anunciat oportunament.
ACORDS DELS MESTRES

' En la sessió de Directiva de l'Associacies de lle-tres nacionals de la
provincia de Barcelona. ce ebrada
crumenge passat anib assisténeia de gairehe tots vla dclegats del partit , es
prengueren ,entre alees, els see,iients
acords:
— Aprovar integrament
Ileinf¡ria presentada pel secretari.
Segon.--Protestar ettergicament • d!
la condneta (le cena elemmts del Deganat, 'Secció de Barcelona. que per
un
sorpresa ha metes revocar
acord ares noblcment i a la Ilurn del
dia. acard (1117lii produit efectes
le. !letra as‘oricciii i jora d'ella, i que
d'éiser revocat ham'a sentat un prcredent capa,: de Ser impossib'e iota
aernacies sucietània.
Tercera.—R a it e rar la 17/é5 entusiaea
aelhesii: a la Federació de Mestres da
Catáluaya.
LES ESCOLES DEL - GUINARDO
Harent-se.el'iraugurar ay- al les Escotes del Guinsrdti, "assabenta els que
han solEcitat l'ingrés i no han rebet
Ii citacii, que passin per In oficina
ile Cultura (segon pis de les Cree
Cons'storials), de deu a dotze dc qua!.

scvol dia feiner.

Vapor cepanyol "Vicente La Roda",
ami carrega general, cap a Valencia.
Vapor cspanyol "Infanta Isabel de
Barbón", sal> càrrega general, cap a
Buenos Airee i escales.
Vapor angles Asunción ele .Larrinaga". amb carrega general i transit, cap
a Tarragona.
Vapor at:gls "Magystar", de tränhit. cap a l'Havre.
Vapor ¡talla "Bollo", amb càrrega
general i trànsit, cap a Genova i escales.
ELS DAMNIEICATS PEL NAUFRAGI DE LA "GOLONDRINA".
UNA INSTANCIA •
Alcir visitaren el capita general els
senyors Felip Guarro, Jame Guarro
i A. L'asta Blasi, fent-li remesa •duna
instancia que els dama: Acate -pe! naufragi de la -"Golondrina" adrecene al
President del Directori, exposant els
entrebanes amb que topa la seca geslid i demanant que es faci justicia.
ACCIDENT MARITIM
Alar tarda, a le, qualm', a cansegin:aleja d'una torta ratxa de veas, un
Ilagut
pesca que es troltava a la
boca del port. es talaba quedant quilla
al sol. Els dos pescadora que ' el tripularen taren proa atnatenta . per salvar—a. collocatit-se tot segtsit damunt
l'embarcació, la qual fan després remokada fine al mol' Nou per un petit remolcador de les Obres del Port.

"La senyoreta mamà', de Lluis Vernetal. traduida pel popular Annehatis,
l'empresa donará a coneixer la divertida comedia de 1'. Weber, traduïda
adaptada a l'escena catalana. L'una i
raltra producció consten de tres actes,
i Edmiresa, per correspondre al favor
del • públic, no planyerà res par presentar aquestes obres amb reeplendidesa
que es mereixen.
,
ROMEA
Ditueeree • sineuh BY del tserent. tindrit lloe la inaugmacit) de la
tenfp . irailit de Telltre Cataba: el procunea es tbds utüs interessaurs
estä format per %Mes .t .streues, l lila
el poema en (citaste aleles de l'illusarett
poeta tu 31aria de Saearra qn"
luu twr .01,1 -1.tt vena tle la vtra.",
i l'ultra, l'adaptaeiti ttl eatalti del tliitlelt , "Lititritlu i plega", per: ell'.1.0a.inial
Mouter.,.
L'eudeina, ilijous, a . la tarda. tindra
Iloe la minares representaei.; deis Espectina..., per a 1ntantN que alud, tant
Nxit cultiva aquet.t teatde. ,tarentult-se
robra en - tres au tos del fundador deis
dits espeetieles en dose l , Maria Fulelt
i Torres, "I:Infaut 'que no :l'al( sal.%

Les sardanes
LES BALLADES DE SARRIA
DIUMENGE, ifocTur,RE

Mau, a la plaga d'En Prat de la Riba
Per tu plato, Pep Ventura.
Sol ixent, Tohlra..
Abel-cm:, Morera.
Tarda, a la placa de la Vila.
(jai-me:gentil, Casademunt.
I Mantirola, Serra.
Sense nom (ramsl, Garrcta.
Esperança, Toldrà.
Sol d'estiu (garlandes), Saló.
Maria, Bou.
Nit, a la plaga d'En Prat de la Riba
Nit serena, Serrat.
Pastoral, Garreta.
Les ouatrcs -barres, Savall.•
Les noies de Prats de Molió
(raras), J tinca.
La caneó dele pastora, Vicens.
L'orencta, Mercader.'

DILLUNS, D'OCTUBRE
Tarda, a la plica Prat- de la Riba
• Mal maridada, Pérez Moya.
• La processó de Sant Bartomeu,
Catala.
Cant de l'avia (rama), Buxeda.
llores que rolen, Tarridas.
I.a Vall d'Horta, Sale,
Enjogassada, Moner. .
Nit,

sits d'oferir al, públic els minore conjunte, ha preparat per al proper dissabte un cartel! extraordinari. . •
El programa el compondran
Magdalena le guíe", "Las estrellas".
"La buena sombra" i "El barbero,dc
Sevilla" , prenc-'t - hi part 'es tiples Car.
mc Cassadó, Consol Benitez, Agnes
Garcia. Amàlia Alegre. Veenta Mon.
tarde i Flora Pereira: les aceito ,de
caracter Jesepa Alcacer i.Mazia Rasell; el director Anseim Fernladael

Retorn, Sanxo Marraco.
Dansaires sarrianencs, Obiols.
Florida, . Pujol.
Heroica (ralas), Casals:
La festa de • Caniús, Soler.
La Santa Espina, Morera,

els barítons Moras. Ffneu
de-León: els temas emics Alebt Quo
i Josep Sa lvador. i els actora Llorera,
Balagaer, Pitarch, Salaes Gaerido.
ESPANYOL. Mentre ea prepara
divertida comidia •dcmbalic que obringui . gran .hit -a 'Papis
l'estrena de ,la

.

Demà, dissabte
sortlrä el primer volum da

Els Poetes d'Ara
PIJOAN

irla

1

ESGLESIA DE SANTA CLARA
Les filies de Maria d'Auesta esgiesia eamenearan deia, primer d'ssatne
'el'ontubre: durant la linssa de vuit, la
"Sabatina" a la Verge, que tindrà Itun
cada ' dissabte a la mateixa hora. Eis
torne de' verla seguirail igualment qtr2
cl oms passat, començam thrrdi per
als deu primera.
—Quaranta hores Església de les
Relig oses Adoratrius, llores d'exposicié; de dos quarts de nou del mati a
da, (Madi de set del vespre.
--Con ele . Mafia: Avui es ja la visita a la Verge de les Nene a Sant
Jame.
-Adoració nocturna : Torn de Sant
Joan..• e.range/ista.
DEL. BISBAT DE BARCELONA
—El ditnecre3 cc cutiotitití al palta
episcopal el . Tribunal sritodal per la
renoració de . IliceaCies miniateriala.
L'integraven el penitenciad doctor Gabriel Augue:, el rector de Santa Mar . a, reverend doctor Biatla i Riada. i
el profeNsor del . Seminari, doctor Josep Alós,
BISBAT Dr." GIROa:A
Per hacer estat nemettat canonge,
eleneat el carrec de professor del Seminad el doctar Francesc Franc, per:.
Tätnbít luz estat autoritzat per deix
el seo carne ile professor utI dit es1:n bliment el doctor Joscp Esteta:, pera.,
eriearregant-se de los assignaturee de
Ch.:tic:e; fi' (lace i naturale el doctor
_roan (i'ruttE' t . pee.. i de la catedra da
Ball, que eslava vaeaut, mossea Evarist • Fetal. •
.—E 1 ola d'estudis eclesiástica d'aquest &entinad ha estat modiFeat, supritnint-se Iss wesignatures de l'engua
grega i hebrea i de reduir els cursos
de Teología atemática. Com a conseqüencia d'aquesta
alunmes que havien de fer cl quarts
cura passen a Teulogia.
BISBAT DE LLEIDA
Hatt estat ncaricrtats:. ecemoni d'Alfea, moasen Pene Soler, beneficiat de
Borges Manques; ecistions de Granja
d'Esnarpe, rnossen Antoni Fernández. i
Berga, i coadjutor de Pons, mossèn

Antoni Montan,
BISBAT DE SOLSONA

Per la rationgia vacant en aquesta
Sea, fundada pe/ cardenal Benl'oe, ha
estat nomenat el reverend doctor yesep Marie Fon i Senestä, profese n.
traque,: SntIll'ari.

a la placa de la , Vila

Els Teatres
VIC10RIA. — L'empresa del Vjccaria, perseverant en e's.seus propO-

Noves religioses

prdlog de

.

els qulosos 1
Illibrorlis- al- poi .de

04 75- .ptes:

mirrainuirmmusre

Del Municipi
El

nou Ajuntament

EL SENYOR ALCALDE
I LA PREMSA
Aluir, a la tina i cinc minuta, el Seluyan Ronqué rebé, al lespatx
l'alcaldia, els periodistes. Holt amable, digité, parlant sempre cii rastellä:
—Avui us pm. donar noticies. He
recurregut totes les oficilies, TCC01112nata a tots els funcionaris la puntualitat. Ja ho trobaren a la nota
oficiosa que se us facilita. Avui, no
hi ha res mis. Fins a demä, senyors.

S'atoranda de teta, molt amable.
ELS RUMORS SOBRE UN
ALCALDE DE REIAL ORDRE
.gla' rumors que corrien des de la
destitució de l'Ajuntament, sobre la
implantació d'un alcalde de reial ordre, •ahir s'intensificaren, essent el tema de toses les converses de les Casea Consistorials.
Els noms tille SPIteli. per al nomenamettE afán diversos. , Es diu si serà el

martinis. de Mañaneo, ei gil $ag-:
f ier, ai 'Ea Mili i Cainpaf ati En
Pich
•
7 .
El qee és fàcil, però, que ei ramalaviat . sigui un fet. Es din, fill3 i tot.
si :halle de la setisitl . Munitipal de
dilluns ja será nomenat.
EL . SENYOR BANQUE VISITA
LES OFICINES MUNICIPALS
L'alcalde inserí, senyor Banque, a
dos quarts de non del inati d'allir es
presenta a l'Ajuntament. Al cap de
poc, acompanyat del secretad, senyor Planas, recorregué totes les oficines per cornprovar la puntual assisténcia dels funcionaris i assabentar-se amb els respectius Caps de
Secció i Negociat de tots ele expedients i del sets estat de tramitad.",
El senyor Banqué recomanà el
Inés estricte compliment del Reglameta, tant pe' que es refereix a
!llorad com ah despatx rapid dels
afees municipals, aleaba que esperara del reconegut zel deis funcionaria que no lumia d'adoptar niesures rigoroses per aconseguir la
normalitat en els serveis.
VISITES
Alar coniplimentaren el senyor
Banque, curresponent a la visita que
ell els fétt en prendre possessiú- del
cartee, el biabe, doctor Guillamet, i
el delegat T'Escuda, senyor Zambalamberri. •
l'alabe el visitaren els advocats
senyor .:4;eteel Vaneeiis i Antoni
Maria de Grobio i el director-gerent
de la Societat Antinitna Metropolita per invitar-lo a la inaugurad.) del
Palau de la Cinematografia
senas", que tindrà lloc dimecres que
ve, a dos quarts de cinc de la tarda.
LES TINENCIES D'ALCALDIA
Alije es possessioná de la Tinencir
d'Alcaldia del districte X el nou tinent d'alcalde senyor Antoni Argimän i Cerqueda, el qual ha assenyalat els dimecres de cada setmana,
les lo, per rebre el nadita
encarregat accidentahnent
de les l'hiendes d'Alcaldia dels districtes II i IV, respectivament, els
regidora senyors Bono i
EL NEGOCIAT D'INGRESSOS
El grup quart del Negociat dItigressos (Bellafila, 3), fa públic als
purtadors de generes del mercat central, cantaleta i &apanes (ambulante), que el dia lo- del mes que
sola acabará el termini per al pagament dele drets correspondas.
Tassada la dita data es donará
compliment a les satic, ions establertes en el pressupost vigent.

fondo del Pomo! del Treball
NacieÜ
l Directori

-

El Foment del Treball NáciOnal,
que ha ',lasitud multes vegades deis
dóna al Directuri militar diVersos consells que ningn creuria quc
foaaitm do carácter ecoilennie. El que
trobeni mes interessant és aguas!:
"En una part de la Precisa ComenC .:11 cl'apari2ixer ande. timidesa insinuacious vergonyants, que aviat es coavertiran en iraaques violencies si no
se 'l posa ¡re, que assenyalen al públic la necessitat de restaurar en breu
termini la plena vida del Dret i l'imperi du la normalitat constitucional;
les quals suggestions no dejad, d'amagar, en realitat. una hábil emboscada
preparada a l'actuació del Govern militar, que vorejaria el fracas si s'oc u
-pesnatdrl."
Després d'aquest advertiMent tan
noble, es lamenta que al Directori
hagin sort : t tants 'de consellers espontanis i cc crett en Eubligaci.; d'avisar-lo deis perdis que aixe, cotnporta.
"ParaHolament—din—han sortit gran
nombre de consellers, mes o menye espontanis, que, erigint-se en mentors
del Govern actual, desorienten l'opiMG pública atnh ii presumptuosa expoaició deis anua programes pseudorenovadors, en els qrals apareixen
principis que pretenen remoure tot
niE i
Fe identtneut, el E. del T. N. te dret
al 111.11(.p0li (I,IS CUllSellS i es fa mereixedor dele respectes de tota
Prernsa.

IMPI11110 01831TIL
La sessiö
'ton,: d'alta« va eolueuear en petites reudes. gime n au fer retrocislie
eZatt unte les accione
Nord i A:11,am. qu 415 els min. ¡pals
eavalls
letta!la mi l'estettettlaeiti a la
ttett lra plara.
Prup (le la tanta han outeuttat unes

vendes nies acanales. quals han araban amb un vernal*: pánic, con, es, ien
letire per les emitzaeinus del hort de
la nit.
Les teintentades vendes les eretem infinidades i tusCa tlespts d'haver correpan el rumor que el Directori hasta
aeurdat n'euro el, antitips a les rtap
tu' tut bIrf e i autoritzar a -itanse
eamentntlea (*.t'Inmoles angulema! . tin
10 per loa llurs tarifes.
l'er resteenzat rumor repetint tine
lea veudes van infettulailes i per
tnnt medran que la lucias ' rabie a a ,u5,
sur un
puix si el rumor ee; eert, tic, not t . uhre ni ti nik1s
cera g lUlde
/es estilen ladeo eteiulle
han de pujar i un baixar, aquesta ds
desinteressada i <relea, que
cota:acidas d'aval sus (lauereu la rao.
N.) creien en minera en les acciona
F. C . . 3Ietrop. i Aigitea de Barcelona,
sial c,au veteas nmIt inde e ises les 11,dona Colnnials, atribuirn la haha 'de
lAs primerete a la arlerimia <lela Calo.
p iale, al darrer m'ora del Director) de
auspendre E.Vitantanieut.
Le, obligeejoas en general lurn etitutt
nueleoin Rubíes; alai eom . ela valora de
l'Eatat. les clirb , es estranaeres han esn

tat Bajaes.,

GEN ER LIT
REPRESENTANTS DE LA
itaNcOatextr.ve"
.EI Conselt perma. nent tta-de•
signat. ela segaente•- epresin.
tenle a les Juntea•i„Palrozets,
en els quaia la Mancomunitat té
inlervenciú:
Patronat
Ile. „Biblittleca de
Catalunya:. En. Fiüan- de '.,Saa,
garra,- diputa". . • • , .•
Comite de la Fira . de Mos-.
tres; Ea Manuel 3Iassal i Lloa
reas, diputat.
. Patronat de . l'Escolatia d'Art. Dramàtic: En-Urna
Sol, consellee de Lt Mancoluu.
Miza; Ea Unís Nteoluu d'01arel',7•diputat; Ert,..Ljuk4• Duran
i Vientosa,• i Etr:Lluls..Ferrer i
Darbarä:
,• • •
Patrunat de l'Eacola d'Indúsa
!tacs de Teixit s--de Punt. de . Canut :le .Mar: Rieard •.de .Carnpa
matty, diputat i En Manuel Massé. i Llorens. diputut. •
•
Poi roan . del: atusen- d'Ale de
Lleyda: N'Al [red . • Perellya: diputas ....• - •
- !•!
•-'•
Coniiasiú de Sanit'at' • doctor
Joan'Boselt, dipulat,
Con gell Pedagogin: En Ra.,
mon 4I'Abadal, diputat; Ett Josep Marta Gicht, diputat; En
Forran Valls Taberner, diputa',
i Est Joan Colothinai Maseras,
•
dipuial.
Panencia d'Edneació • Física:
En •Litt n s dipna
tal. i Ea Gaspar IteseS, diputat.
Junta die MuSeits de Baréelaa
»a: En Ricard . de . Ctimpmany,
En Jasa') Merla . Bas9ols iglesias. En Ferran-Valls Teherner,
En Forran da Sagat•ra,vocals.
i En ItaincM.
vocal Useiiic i En Jeront• Marte..
rell, y ucal •teente.Institut' d'Orienteció 7Pi•ofes,
sionaf: • En Itämon. Noguer i
couseller . de. ' Política Soria) I t la Monimmunitat;" Ea
J'ion Colominas Metieres; voe-al-.
diputat.
Laboratori General d'AsSaiza:
Ea Josep Maria Ftadera-I-Pujol. vocal-diputitt.
*
.Consell do 'Govern de- laMu-,
ele Secretaria: i Funcionaria Municipalsi Cataluttya:
En Joan Celemines . Meseras,
dasulat.
Orienta d'Informacid Econamico-Social: En Batel -Campalans i Eta Manuel •Raventós,
Jimia de Govern -dele Esta
Itliments • • de Benefiaancia
Barc e lona : En Juan
Jala r N'Ermeagel P u ;i -g• i
gais. FIt Ilasend Pich, En Jumar'
Carab.Iti, En Pere.-.Santald. Eht
Joaquim Cabot, N'Albert. Bastardea.
Junta de Govern dele. EstaIdintauls da Beneficeaela de
Gironn: ro y eren.' doctor J. Noro y a, En Joaep Maria Pérez de
Njf r a, aloe I o r Agust í Riera, N'.albata, de Quintana, En Salvador
Gispert SitnelL En • Josep alaria
Nogueras Vila, En Pere
des Glivilla.. • •
Junta da • Govern dels Esta-,
bliments de Beneficencia •do
Tarragona: En Josep Briansd,
Eci hostil ltipoll. En Josep López.
Ei, Pece Lloret, N'Antoni Ellas
..
Boxea!.
Junta de • Govern dele Eslablinteni a de Boneticiweia de
Lleyila: N'Angel Serafi Casanova i. Eh Lluis Pluvins Gima.
»eg, En Roma Sol, litt Marian
Jaques.
Junta Autimoma de Ciimcies
Naturals de Barcelona .: N'Ana
Ittlli Jansana, vorataliputat;. En
Ferran Valle Taborner,
Ell JOSell

Botill

i Pitxtit, socal tècnic: En Ma.

aittel Llenas i Fernändez, vocal
Patronal. de Convalescancii
de Girona: doctor ,gust(
diputa!: El! Lluis de • LIoa
be!, diputa'.
SIGNAMENT D'ESCIIIPTURES
El sen.yor President ha signat
les següents eseriutures:
CoMprant a N'Auloni Artas
diferents pedreras situades , en
el tenue da Cables de maataai,
per a la conservació da les Sies
la aneo ritunals. Fea' autoritzaila
pül notad do l'Illuatre
d'aquesla ciulal, lat Tomas
Fano:.
De paga :neo' del segun termini de la finea "Torra Mari111011 " , itt Caltll'S de Montbum
adquirida per a la inslallacit;
dels see y eis d'Agricultura i Escotes do Zootécnia, Fsut autorife:ida pel notari N'Aufds
Grande.
A p noVACIO DE COMPTES
MUNICIPALS
Lit Comissiú provincial ha
despaixot els setrilenla
rnens proposant l'aprovaeid i finigua deis rontples municipalt
le Caldes d'Estrach.
FiNparraguera. Mutr. Sant
FeiiutSasserra. Sant Marti de
Sardanyela i Santa Suaanna. con'
responent
a l'any ecOnötnie
1921-2:
VISITAT iL PRESIDENT
Ilan. visita(el.. itreeident de .
la alancontuniiat el de la Dipaterna de ¡Jets, senyor Re!non Rita 1 Vendrell 1 els senyors
Josep Creixell -1' Frederic Bah,
...

:_,

o

.••••

diemidärimismiskiáldellionnlitieted

aiagessure
' L'EUROPA "BAT VESPANYOL

PER UN A ZERO
Per tal de desfer el doble einpat que
per a la possessió de les Copes Veas
, havien quedat anteriorment,e 1 dos caretas, es repetí ahir al camp deis europena, i davant de molta concurrencia,
el match decissiu.
La partida tingué moments dc tät,
si Iré cal convenir que en general. va
resultar força animada. suplint-sr la
Mil
171311C1 d'anead i de ciencia per
eo5i d'entusiasme que permate als das
cnntrMcants d'establir situacions vistosas.
Dom i na forca mes l'Europa. cl
cual. paró, es veie afavorit pel venta
parqué aquest semblà ahir girar-se
sempre en sentit colmad a rEspanyol.
Sohretot en la primera part pot dirse que el domini enramen ion gairebe
absolut: el vent i una cena insegurctat
stet. portar espanyolista fíat que en
onza minuta es tiressin set córners
contra d'aquest.
La segona comerla amb domini mes
equilibrat; l'atac de l'Espanyol sambava mostrar-se mes impatu6s, i el joc
en alguna mamerta verde cspantaraitat. fent-se esa:asir:1=M dula
Amb tot, de nou s'estalilí el datnini
deis europeas. cls ouals en una ocasió
veierem rebotre la hala al Tal. u qual
cosa promogué vives discusaions.
- Mis tard un formidable xut cic Julia.
i ore baria resultat imparable. fou
por (-Mude.
Tarabé l'Esparyol en algunas oca siena e5 matra perillós sobretot
aun de Lakatos que pass4 un ,x'c
i que altrament batirla estat

-Resusn'm la nostra impressió:
actual de l'Espanyol no és per assolir
v'ctóries. paró. en canvi, ()feria un die
formidable, j hm no compta vas que
Ii facin uns "aceras" gaire fatídica. •
quant a l'Europa no cal assenyalar
que la sera exhibició va resultar malt
superior a les deis diumenges abans;
paró aixi, no vol pas dir tampoc que
cls equipiers europeistes cus hagin causal l'afecte qua, han recuperat llar
forma.
En el partit potser que solament brin
vist da mateixos cxtrems deis gratis
dies i parcialmant cls mitjos. Fracassada co absolut la hm:Rige:laja habitual en el "tercer central: no entenent-se poc ni gaire la parella Ganohar-Se rra; poc afortunat Cros; requ'p europeu es troba fortanunt ressentit d'una apatia, les causcs de la qual
ignorem.
Paró es el cart que estem a la vetlla
dcl gran match (que el públie. nato. ralment, ja anonicna 'a rercma de Giroca) i l'Europa no dóna aquella sersació de plenitud que ja batirla hagut
d'assolir.
Tornará a trobar la sera forma d'aci el dia 14? Molt bu dubtem. Pcr la
riostra part no ens importará pas Que
cls fets vinguin a desmentir . aquests
dulitcs.
El partit d'Ab- l'arbitra' en Ferré
Elías amb cuca al nostre entandrea
FEDERATIVES
Se'ns assegura que ha estat cursada a .tots el; cercles la convocatoria
per •a: l'Asaemblea cxtracrdinäria que
ha de. celebrar la 1 :cale:a:ció cl dia la.
per tal de tramar de ramoració o esmaltes a la ponencia que seis ha preecntat.
Referent a l'Assemblea de la Federació Espanyola. que s'está celebrant
nra a Madrid, les noticies que se'n tenen aún 1:255C3. Sentida. paria que
cl projecte Cabot ha merescut l'amovació cn les seres Indas genere:1a.

suplents porten a Hurtado, Pinyol,
Porcal, Cordcllat.
L'orcontre del dissabte ea juga amb
carácter de icvenja deis partits celebrats a Valencia.
El Barcelona presentara l'equip següent: Platko, Conrado, Coma, BlanCO, Elias. Bosch, Calla, Martí. Gracia, Serra i Aparici; suplanta, Pinyol
i Aparici II.
Diumenge s'aliniara requip que presentara el Barcelona en el Campionat:
Pasqual, Planas, Surroca, Torralba,
Saneo. Picra, Martí. Sainitier, Alantara i Sagi Barba. Suplena Cella.
La importancia d'aquasts partits és
mani ¡esta. Ser vi rail. alhora, per coneixer la rabia deis equips que han d'actuar en cl Campionat de Catalurya en
represcntació del E. C. Barcelona.
Sabetn 'que rcqiuup fiel Valencia vindra acompanyat d'un bon nombre «cm
tusia ates a f icionat a.
PARTIT BENEEIC
Diunenge rinent, dia 7. se celebra:a al camp del F. C. Poble Nou un
intcressant partit. cl producte del qual
sci:a' ' a profit del jugador de la Unió
Esportiva Celtic Verdaguer. En Joavim Coderniu. que ca lesiona gre y mant el passat setembre a Figueres.
L'equip local presentar el seta onze
complet a la Unió Esportiva aliniara
una selecció integrada per dementa de
primera i argucia categoria.

DIJES MIL
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ACCIONS 500 PESSÉTES CA11
DE

_

La
"PEONIS MellliCIS Garza
Amb

capital de

280001000 pessetes totalment
de

subscritos

1•1111•1113

II

La societat col.lectiva "Alsina i Pérez Martín', importadora de cafés des de l'any 1915, amb la
marca LA GARZA, s'ha transformat en Societat Anònima, segons escriptura pública atorgada davant
del notari d'aquest Col.legi, senyor Joan Francesc Sänchez Garcia, a 27 de setembre de 1923, amb capital de 2.000,000 de pessetes, que han subscrit íntegrament els fundadors.

a
INFORMACIO.-El negoci dels cafés torrats LA GARZA ha tingut tant d'èxit a Catalunya i ha
pres un tal increment i desenrotllament que ha estat necessari donar a la societat la forma mercantil
més adequada a les grans empreses, amb el fi de poder ampliar-lo degudament, estendre'l a altres pro.
ductes i eixamplar-lo a altres poblacions d'Espanya.
la Societat, es construeix ja exEl nou i vast edifici del carrer Còrsega, núm. 213, propietat
pressament per a aquest negoci, amb mires al seu gran eixamplament.

TENNIS

ACCIONS.-Els fundadors han subscrit totes les accions, però amb el desig que el públic, qua amb
EL- MATCH FRANÇA-ESPANYA
IL'Asseciació de Tennis d'Espanya
el favor i ajut que ha portat a la referida marca l'ha feta famosa, pugui participar dels beneficis
Ira rebut la composició de l'equip franque eh mateix ha fomentat, i convençuts, demés, que com més persones estiguin interessades en l'èxit
cés que Iluitarà a Barcelona eis clics
d'un negoci tant més se'l vigoritza i se'l robusteix, han resolt
6 i 7, o sigui denla i diumenge.
El gol de la ricteoria baria cstat fet
Per als partits inditiduals han estat
per Xavier als 28 minuta de joc. dura
designats cls jugadors avgiietits: CoCl
manera ben original.. .1:n
dicia Cousin. Barbas i germana Gola•
la
pi'ota
ben
placea
anant
•
c freekik"
tenoir.
i tense obstades dins la xaraa en artig
Les durs parelles sean fluvial:les:
TIPUS D'EMISSIO.-A la par, o sigui 500 pessetes.
de rastupcfacció general. Certamen:.
una - per -Cochet-13arbas i Valúa pela
rl portar de l'Espanyol s'havia cregut
germana Gouteroir. Suplent. Cousin.
FORMA DE PAGAMENT.-100 pessetes a l'acte de la subscripció, rles 400 pessetes testants el
qua aliara fora.
EL VALENCIA A BARCELONA
El capita de l'equip francés es el
Es equipa estaven ec.nstituits de la
dia
30
d'octubre, contra lliurament de les corresponents lamines.
s.enyer
Luze.
rice-mcsident.
de
l'AssoEl brillant historial del E. C. Vasegüent manera:
•
ciació Inteinaciunal da Tennis, cl qual
La
subscripció tindrà lloc el dia 20 d'octubre.
lencia,
literal%
&ser
conegut
per
iota
Europa. - Bordoi, Garrober,.Serra.
accirpanya requip.
al futbol.
Is
ben;
aficionats
a
Julia
',
Pellicer,
Xavier. Pelaó. Artisus.
L'equip francés resulta. &tics, veri',le:nació de lorza llevanti durant
BENEFICIS.-Sense entrar en detalls dels càlculs i previsions que s'han tingut en compte en funi
Cros.
tabletnant fortnidable.
la temporada 1922-21 Ion- magnca.
Espanyol. - Zamora. Amada°, Mardar aquest negoci, i no considerant més que l'èxit creixent que ha tingut a Catalunya, pot afirmar-Se
Tots coneixem el grandiós joc de
cl ValenDeis
.83
partits
que
efectua
tesinos. Trabal. Sanalmja. Urgen
Cochet; cl sol fet de que all vingui.
que, en engrandir-lo i portar-lo a altres províncies d'Espanya es poclran repartir importants dividends
Paren cantra cquips
Lakatos. Mauri la la seca:una cia, dcla quals 6a
apaninsulars i 21 cortrá .,equipa estran- representa un gran axil per als orgai assoliran les accions una alta cotització, no igualada per cap més empresa industrial espanyola.
part Cursis). Gonzä'ez i Juanito..
.•
gars, cn guaitya 46"; en pude 'A 1 n em- nitzadors del match. Davant d'ell. el
comte de Gomar tindra ocasió de huir
pata u. essent 214 els gols al san fales seres portentosas qualitats i
CONSELL D'ADMINISTRACIO
Aqueas partit. a la valla 'del Cam- vor i 150 en Contra.
-El; tutor; resultats olitingUts pel tennistca veuran satisietea Ilurs espepiense de Catalunya. -pertneti ja ;Gafar
rances
de
presenciar
tina
revenja
d'aValencia. eón: vence el Racing • de
difermiis
ricasicians:i analitiar
, PRESIDENT.-Senyor Josep Viñamata, comerciant i propietari.
lora qua cs posaran en Iluita a partir, Santander per :a- a T • i par 5 a a: va quell partit que durant els Campionat:
del Món en pistes cobert -s cmocionä
pardre amb cl Nuremberg per 3 a
'VICE-PRESIDENT.-Senyor Ramon Suririach Senties. Del mercat bursätil.
dcl dia 14.
a teas ala que el presenciaran.
L'Esnanyol. que amb poemas varia- i guanyà ti'mateixper 3 a 2; empata
VOCALS.-Senyor Aveli Alsina Lloveras (che la signatura Alsina i Pérez Martín),:i senyor Maveja
hem
dit,
amb
Cochat
-Com
a
a..gol
fats delira éster cl mate ix d'abir, aria amb l'U. T. El da Bujapcst,
nal:: Cousin, guanyador en els Conrian Viada i Viada, advocat i propietari.
“
un potent equip defensiu. ltortesinos i -cl . guaM'S' per 2 a i';-:-"encé el Victòria Mirar- de Praga - per oaoi o a i. cursos d'.Houlgaste i 'Mulhouse, indiva - tenir ahir una tarda superba;
GERENT.-Senyor Alexandre Pérez Martín (de la signatura Alsina i-Pérez 'Martín).
vidual, i guanyador tumbe del Critede
final
del
quarta
els
en
i
vence
retenir-se i trence del seu jec aguara
rium 192 2 : Barbas. guanyador del CriCampionat crEspanya al Sporting. de
virulencia que li havien valgut tantas
teritun doble i mixta 1923 amb una
censures. L'Amadeu no féti mit que Gijón. per s a o. Mes tard vence
seu
una exhibició regular; mera tant (11 l'Olimpiquc de París per 3 a 2 i al gran superioritat. Una prara delmi
la
Als senyors agents de Canvi i Corredor del Mercat Lliure de Valors se'ls abonara la comissió
C. D. Europa per 3 a 1; al Racing gran joc fou l'arribar cl quart
cum Canals es indiacutibla qu: eta
final
del
Campionat
del
Món
sobre
terhades acompanyats d'un valor innega- de Madrid, a Madrid, per 4a 1ia
acostumada.
ral. 1923. amb Cosivet; i ala gennans
ble cara és cl seu portee. donaran mol- l'Atletic de Madrid per 3 a o.
G. i H. Goutenoir. no coneguts encaPer prendre part als partits interla feina en el transcurs del Campiorfgionals. fosen seleccionats per la Fe- ra del nostre pihlic. guanyadors del
-nat.
Es gestionara la inclusió d'aquestes accionen la cotització oficial de la Borsa de Barcelona.
Campionat doble d'Africa del Nord i
Tot el restant de l'equip no ell5 agra- derada', Llevantina cls següents juga•
el
primer
del
aanzill.
ls.
Goutenoir
va
la
temporada
en
dora del Valencia.
da: en general hl manca cohesió i els
111111•11111113•1111111511111111111111111111111103•11111111111111111111113•11111173111111111113•1111111131131111111311111113111381111111111131.1111•••••••••1151
guanyar
en
La
llowhoule
i
íéu
cinc
ramentada:
Marian,
Sunarro.
Marin.
sena individus campeen mes amb Pur
"acta" contra Ccchet. II. Goutenoir no
pròpia força que no en resperit del Hipälit, Estere, Rino, Cubells, Mon
bou vanaut mes que par Boroira amb
tes i
conjura. Dan que tot el joc se'n
aron lancee aauests per h a 4
da, ha risitat l'autidrom de Sitges,
7-5, 8-9. i cl 5(11 genna per Dattel. els mateixos desigs de victória i aixó
En als partits que ha de celebrar
ressenti i que els atacs són ¡ets arase
Vilaplana lut tingut una bond accl qual els temporals han causat aldonará per resultat uns partita com
N'hi ha prou par fer-ne un elogi dient
aquí. el Valencia presentará si secap pa determinat.
tuada, destatunt-se el poner. el, deDiEDS
guns desperfectes.
poques regadas a'hauran vial a Barce(me els dos germans venceren la paIndividualment. ahir mis agradaren güent equip: Marjal:, Simarro. Estere.
tenses i l'ala esquerra de la Unia daNo gens menys crea que podrá eslona.
ralla Feret-Burotra.
Lloret. Marín. Reverter. Rito. CuSanahuja, per llar tasca. Trabal i juavantera.
ser inaugural el dia 28.
L'equip representatiu d'Espanya esa
SUSANNA LENGLEN
mico algunos vegades.
ba:11s. Montes, Peral i Ilipòlít. Com a
Tumbé creu que per a la cursa de
La famosa campiona del mili, SuPALAFRUGELL
la Peitya Rin, que ha de tmtir Ilse el
sanna Lenglen, ha d'arribar avui, didia 21, podrá haver-se apaaiat la carvendres, al vespre. Ilom crea que no
Palafrugell,
4 - Cortsense,1
a
Vilairanca,
retera de Molina de Rei
ofrira cap nou ajornament. De totes
al quid afecte Ita tclegrafiat al Dimeal
eatup
del Palafrugell
Diumange,
maneras, la sera exhibició no tindrit
Inri demanant la comignacii necessaZ.A; •
le. C. va tenir lloc artsiest partit. que
•¡•<-1,1"
ja afecte fins despees del match FranA Llevant)
ria.
\AS
resulta molt interessant. especialment
aa-lispanya.
AUTC7.1"71/...115P1`,
en el segon teraps en el qual els forascontra
tero, ja coiteisedors del terreny i dels
III GRAN PREMI PENVA RHIN
•
teus adveraarjs, fenal una bonica exbiLes inscripciona darrerament donabit id.
das han vingut a aumentar-se amb
gols PaInfrugell, tal ells (ord'altres que causaran satisfacció enca brillant,. fdren aeonseguit per Estre el inón autoinobilista. Una trelEs
tantead. Pons I. Ballet] i
es la marca complatament dinedita i
Formal-en recodo vencedor:
per "batejar" encara. de motor i eaCanT de es orts
Nieolau- Aren, alas-Cabane,, Bisbe.
bis construits a la península, en la qual
parrag3,
31i.
Pons
1,
Ee
Xicoira,,Ballell,
s'ha posat gran confiança. Lcs altt es
quel i Castella.
son “Ricard i Pérez" "11.• l.",
- Arbitra sau fauler ami, ituparefalitat,
inscripció de les quals era tan elüsitencara que no amb inasa entert.
Mes 6 1 7 octubre
jada.
I
-- Itituneuge ducal el Palaftwx.11
Denla. dissabte, cs remira la dies trasilatlarn a Mallorca Per a contenEQUIP FRANCE8
rectiva de Penya Rhin per tal :l'estudir ami. el Baleare I'. C.
diar les demandes i iiclariments me
Pistes do la S. S. Pompeya
-- El proppasat dituueuge jugaren
li han estat fetes, establint Ilista defial tatnp del Guisols Esport el primer
Coellet - Cousin-llarbas
nitiva de participants.
onza irca l uaixa Soviet as i el reserva dl
i
Gouttenoire
l'alafruaell, resultant vencedor aquest
L'autoinübil més popular,
FOR A
DE
darrer per des parla a zara.
EQUIP ESPANYOL
La fama que gaudeix la PANYERIA RAMOS es
únie pea seu eest i ueOnolnia
L'aquip palafrugellene era format
deguda a la grata cura ami) qué tradicionalment
DE
TORROELLA
MONTGRI
per:
atomar-E. Elaquer
selecciona els seus gèneres i als preus reduiclistsvrnt-Ctara,
Bstallol-Boseb. Pons 11.
al
eanq,
I
I)iumtnge pabstit tingtut tune
Sindreu - II. hlooales
sims a qué pot vendre les millors qualitats pel fet
or-•,nianyels. Gulerran, llama,
Coeral31
del C. 11. M. sIn interer,saitt partir en'rarruella
Noblom
.
J
de tenir Ull extens gir.
Pusquels i Ballet] 111.
tre els plintos equip, Ititpids de ItraRiera
GRANS EX1STENCIES
- El laateis dis. al calor, de l'Atenollers 8. C., i (.1 del C. 15. Moutgt f.
genere
eneedor
tuca Dtpoltin. de Sant Folia de amiguauyant els leal+, per :1 a 1.
xota, 'el aeu re'' reis ta mitro al leittler
EXCURSIONISME
elige 'del Sporting Palafrugellene E. C.
OLOT
per 5 4015 a 2.
EI Centre Exímrsionista
La Junta directiva de la nostra
efeetuaria diumenge vlueut el semana
primera entitat esportiva, Olot C.,
recorregut a tra qs del aloutseny
Im queilat com4itifida au la turma seId/anguila, aantuad de Sant
dient
ntarval, les Agudes (per la errata)
l're:ident, Evell llamada, i \lb]
Sota Fe, tUtó de l'Areny i Breda. S111.LLIBIZES DE TEA T
vive . president, Eugeni Vereda i Atar' ;
tida el din a un nuart sIe %t'ir, ver
lnimitable per la seva•fored,
DiiecIsts'. Ara que tet inttL taa
seevetati,
Josep Ito,,e11 1 t14,1h e vivel'e,tst lb del 'Sota.
GARANTIA DE QUALITAT
resisténcia t economía
be t.ers-ocliele'd'enktar que rabo, .,seerentri„Anteni (Iré i 5 'antelas;
El manis dia inaugurara la Seecia
Els panyos Ramos vesteixen i duren; sola de co,.tindtdes. d'eta alibrcs de tetrt delega-1s
comptader, 1.1uts Beheols i Vives; trepar
a
Infanta,
efectuant
lusa
cacursio
la
darrera
moda.
lora sòlids, de bona llana i de
-tres ttiiversliaff aigni;- resorer, Angel Cases i novia; xorals e CiAGENTS:
circular pel tutee de Moya, bola el be
Classes especials per a uniformes de funcionaduit. Vulgtt1 tarase reseb en el. ken -dieriac Raes i Pujulli, 'Tomäs noiteneb
-san/regut31od,fne
ria de Banca i Companyies.
NaV111TO i Ferran C'exalió i Moler.
de la mora'proreste
Al' 1;fin Tod, ulla Tianet, fan! del, Avelees de test eeapecats
llanen., t'ira de Moya, font fe la Pc.
BARCELONA: Pelai, 10. Telèfon 4622.
tiea uses, Mires lar. its deleat'l•ses,
n lra planea, n au Fabregiv. [out ele >tau
VILAPLANA
SUCURSAL: Ro3pital, 21 i 29. 'Diana 3469.
.!
dastil incompretnilde, earfssirne,
Diumenge de la pa,sada semana nt
Alott 1 tornada II Moutenda. •
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.. Teatro: Cetaki Romea
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mujeres. Toles tres amb deliciosos repartiments. NO., a tres
coarte de deu, colossal programa; La °Moharra, La reina mera 1 el Nido del principal. Per
a demä preparem un sanea-

3,500 A.—Gran com pal clonal cartel'. 4 magnífica redramaturg En Josep Pous i Pa- prisses, 4. Fixeu-se bé en les
gès, amb la collaborac i ú del obres i en els repartiments. La
notable primer actor En Jot- Magdalena te gula, Las estrequim Montero. Solemne vetlls- llas, La buena sombra i El barn
da inaugural, (Unificas, 10, a boro de Sevilla. Toba la companyia a escena. En preparació,
la vetlia. Estrena de
Gandido Tenorio, La cinta de
LES SEU. DE LA TERRA
poema en quatre actas, de 1.15- Blanca Flor, El bello Don Die90 i abres extraordinarias nominent poeta en J. M. de Sarelata.
garra, i el diäleg Liquido
traducció d'En 1 Montero. 5••••••••••••••••••••••••
Es despatxa a oomptaduris.
Tunos

p511711 Catalana, dirigida

Aauf, manares. ntt, a des quanta
de deu: La jogulna
¿LO g.. 0 NO LO Pf

LA 1110/01 IIIN NON«

Gran

Avui, nit, gran fundió en
honor i benefici d'Antbnia
Pla n a, amb la bonica Tomadia en quatre actas, dels
germans Quintero,

ANIONES Y ARIOR10111
Dissabte 1 diumenge, tarda
i nit,
LA BASA DE SALUD

441411414401111~~~.
Tertúlia Catalanista
La primera de les %Tinadas

organitzades per aquesta enti-

4l tindrà iloc al teatre Catalb.
Romea dijous. II del corrent.
Als senyors abonats a la darrera tanda de la temporada passtida se'ls reservaran Ilurs localitats fitis per tot el dia 8.

Lloc d'abonament: Capelleria
Hospital 16, rellolgeria
Multar; Davallada de la Preed,
e i Administració del teatre.
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TE" ATRE NOVETATS
CM EQUESTRE
(lean ronmanvla Intarnarlonal aern.
r tira. enn str . remira 1 musical. Enrielar: 1111r. Ventura Gannou

e e
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Aa-UI, meandros. rdt. a lea len, extraordinaria tundió. Colossal exit
de tota la companela.
1 Ovacione
a Me ~cal, amb la seta origina/ coneccin de simio 1
goss ,E ensinistrats, a 111r. Vasaur,
ven edor en
concursos de fore.a,
campin francas Tho Oriental, Inimitable, ente en el indo.
Exil crelsent del funda artista
Mala
PRRIZOFF 1 I.11 51111111 “TROUPI"
Grandimsea ovaciona al serltable
(encimen socal lar. Luxar, per primera se arla a E pan a, C. Fontana, «Mitre: fe strakay, me
Arquee, etc.
Entradas rerniques ein elaun'ts
clowns Perneeff. Tleitly 1 gima,
Nano I gerorno, Silva 1 Kodak
fleme, dIssable. tarda, a dos quarts
de Cinc. Matinee (necia', 1 nit,
a les deu. Diumenge. tarda, a lea
quitra I Dit a les deu, dues extraordinarlee funciona.
Dllous vinent, die 11 d'octubre,
L'ESDEVENIMENT DE L'ANY
Debut RASTELLI, debut
Deu untes Me!, embarcan! a Barcelona cap a Nova York.
Un aneo tntarmaant debut
LA TINIUK MENAS
per primera cegada a Espanya. ple•
sentant un orlginatissim traban;
tres .senyoretes 1 dos honres; veritable atracció.
Aneara un attre debut
LAS DEUVERS
romana eXtraordinaris.
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TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsuela.
Direcció eseérnca. Anselm Fer..
nändez i Lluís Calvo. Mestres
directora, Rafel Caba i Cayo
Vela. — Avui, divendres, tarda, a
dos quarts de cinc, colossal vermut popular. Repetició del formós cartel) inaugural; Los Po-

PRO011ablia

programes. CINC ESTRENES! La
roemos* pelUeula COMICII Ame 00.
teml; lea laleresiants tambalea
Delta vea/madi 1 Cola Sunganoi

companyia de comèdia

cinc. , matinée popular

l'emocionan; film Ootoria
rult, t'original instructiva As.
sanee al Naaalp.

Avuí, divendres, nit, a lee

El matrimonio interino
Nit, a les den, popular: Estrena a Barcelona de la comèdia en tres actea, de Llufa
de Vargas,

den, Primer de moda selacta. Estrena de la coma-

dia en tres actas, de MaComo Dios nos hizo

/

grandiós bit a Madrid

-~444444144~.1IS.1144.
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nos hizo.

SANTPERE - 5E110E5
Avul, divendres. tarda, a les Cinc,
escalent sermui iropu.ar. corrida
i butaca UNA pesseta. L'elegant
vodevil en tres artes

es••••••••••••04.0^44.605.,,
Ä

RESERVAT DE t'ESTORES

nnuv ciNEMA Pe MODA
Notables sestet T
I trlo Rolas
Avul, dIvendres, moda. dos grans
ato: Mata emela I ouporeetlelena,
creacIA de rionglas ralrbanks. La
millonaria sonsa minen., mimosa
enmanta: La cama Os latauguina,
cómica. Dlumenge. Oil, estrena: La
por a l'Invisible, per Anna Stewart.
Dilltins, gramtio-a exclusiva: La
venjança de Corri en, c ea ld de
Jark plcklord. Avial. el Mes gran
ei deveniments La Ilebeme, per Marta Jacobini.

g
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g

corrida, innocent i mirtIr
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ELDORADO

i

Gran companyla de sarsuela 1
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser i
Leonis, Francesc Gallego i
Marian Ozm es, — Avui,
divendres. tarda, a les cinc.
L'aplaudida opereta en tres
actes, del rnestre Gilbert,

,e4,444+04•414+114.414444.1ffl.
'-9+94441.9.1*.

Gran Teatre Comtal
Grar Cinema Bohèmia
aval, eivenaret, tarda 1 nit, axila
estupenda. SIS ESTRENES! la dl•
vertida pellIcula Amor golfamit la
emoctonant Douree do Moraga;
oC lormnses enmantes Cala
neme i bo l e a v /M e la penicula
Instructiva Aseenal6 al Raaalp,
!Asen& jornada del Film de grandiós
argument I exii ressonant, La ruina
dolo diamante.

i an a;

EL T'O PACO

Exil grandiós de la companyla. Nit, a les deu. La sarsuela en un acta, dele germana Quintero, música de
Lluisa liodrigo.
Exitäs del divertit sainet en
cinc quadros, original d'En
J. Fernandez del Villar, música del mestre J. Guerrero,

riesenrotIla en un ambient de su
meravellosa exclusiva, interpre-

GANDIDO TENORIO

alta comedia de sal& que os
desarrolla en un arnbent de suprema distinció 1 elegancia. en
la qual aquesta bellfssima ne -

tada per la famosa entrena Clara himbad

L.'ELEGANT SRA. BLUNDELL

Demä. dissabte, tarda, El
contrabando i Cändldo Tenorlo.--Nit. debut de l'eminon! bardnn Ricard Fuste,

I amb l'eetr .e na en aquest tea
Ire de la prtptilar arsuela
LA MONTERIA
. »444•044444414.444444+e,
.4144~-,-.-.-1.64,-..e............a.a.64 4.
AFICIONATS A LA FOTOORIFIA
1
lleven, ce (*tele. 1 petacas»
toi ebaii de laboratori. to.
inet al cap de

5

NONES

CASA
Cerrar de Santa Anna, 4.
Rambla)

g,P.op

,44.44

rraohos, El mal de amores, Las

a

• PICASE EN FARMACIAS • 193.

11"9 eamaa paa.- minen.

CALÇAT

,

g

, s

Casi fundado el 1810
AL COMPTAT
PIAMOS 1 LLOGUE 111

•R.PlaçaCatalunga.18
TAPISSOS platal'. La casa tnit timarlant d'Eapanya. Esperlantal en mudos raerla*, Exporten) Perelefielll da
atenuarle atequadron a ton o
Fabrteacid de marca I incineras. — NO
rompren saneo atollar punta CAN,
F. Nontfalcan »Nra. 4 (Mal Porta-

MOBLES

a termini, sense fiador. Garree
de Santa Anna, 18

FONDA 5IMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 8-VIDRIER1A, 13
Telefon 1378 A.

N?

sastre de senyora, Radi:

Muntaner, Aragó. Escriure: 5993,
Rambla de les Flors, 16 (Anuncis).
IPIJNA FAIIIMCA O« VIDRIA. Per
acera del Censen d'Admlnistració. autorural per la Junta d'Aren:totales. es ven
la Fabrica de Yldre 1 productes retraearia. Mulada "La Igualdad". situado a
la Mutar de Selptvia. La subliasta t'adra
Boc el dla ti del corrent mea d'octubre,
a les dotze, en remontada clutat. earrer de loan liras°. numero 35, on estera
de manifest el plec de condiciona I tltok
de propletat.—EI president del Consell,
mandes RodrIgues SOjo.

Gran liquidació de Sabates. Sense propaganda. Per a senyors ,
senyores i nena. Sandalias i sabatilles. Colloquem mitges soles i
talons de goma. Veniu al VA BE. Rambla del Centre, 35. Tamb6
tara bona cara ei no compren avui. Val per poca dies.
' CUITEU I TROBAREU GANGUEO

F REUS BARATISSIMs
11111 111111 • 11 1111 111 2111 1111 18 111 111
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inmaterial compost exclusivament azab amiant ciment
( Plagues de 41 x4 cm., olors eriu c hsr i
PER A COBERTE3
( Xapea onJuLdei Caaileta de 120 x 75, 185 x 114 i 230 x 114 cm.
6 de 120 x 120, 120 x 190 1 120 x 250 "Mimares.
DIPOSITS per a algo, . Iterada (dudes
TU1ERIA per a Males d'aloa, di difunta Nutras
13

S A BARCELONA. MADRID. VALENCIA. «VI.
• LILA. LLICYDA. SALAMANCA, BILBAO

Unió d'Empresaris de Pompas Fúnebres,
1 »18.»14. 111.1.60.9 . 1.111 9« •••••• •••• •• •••• •

. 1

CENTRAL

••••••

••• ••• •• •••n• •• •e N eme........

TELEFON 2480-A

obrae•WOrneee.110•••••••••n•••n•

SUCURSALS:

Andreu, carrer San( Andreu.
lustrIcte 1 Balboa, 'letra F., Barceloneta. Diatriste LX Sant'Mulero 201.—Fel. 264, 5. M.
Tel. A. 1895.
IX Borla. Major, 27.—Tel. 99, 5. M.
•
1 Estafeta. Poble Nou. Wad-Ras,
•
X Sant alarii, Muntanya, 37.—Tele238.-41. 238 8.
fon 234. 5. M.
VII Poble Sec. Gazapo sagrado, tulHospital ellatc.—Tel. 332 0.
ruert, 24. — Tel. 3400 A.
&ame, Nimia Efisenda. 8.—Tele•
elt Sane, canouge mamut, 10.—TeIon 107, E.
leton 104 H.
" NIU Grieta t ithint Gervasi, Menéndez
N'ayo, 1133.—Tot. 757 G.
La Unid d'Ernpreearis de Pompes Fúnebres de Barcelon a, Societat Anònima, interessa
del públIC que se serveix1 exigir el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, ala representaras 1 dependents de . la dita Empresa que es present in per concertar els ajusto s
de persones estrato.« a ella, que dificulten 1 en.
• d'enterrament, a tg d'evitar la intervencid
•
enreixen el semi.
sebe yes «Untar tullid di islifonvie las Tentad. d'Aladas 1 Intmentsde k Gainlis Uviddsti.
••n••••

Out,* :

PI* A. Lápiz, 15, Netos 1644 A 1848* 3 BAR:ELONA

s, A.

Plaça Santa Anna, 24,1.Servei Municipalitzat
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GRANS EXISTENCIES

CINIMATOORAFIA

s

R.MARISTANY
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0,,,,,,,uutou. 1051. Roló da re Veló de famIllas dlatIneldaa
Asid, disertares, granates I si lerte vogratna. Oran 5511 ele la l'ovinos& comedia araniatirs Co', Ilunyans, per la eentil artista Robert on tole; *i ualita» Gaumons; Polea v•njanea, de multa broma; grandios mimas. exit
d.. la meravellosa ;O a d'art de la famosa marca "Metro", La Mil
socletat,
do Nora York (exclusiva . graurbotiebra de la vida real en l'alta
Magistralment interpretada per la em ..ent 1 elegant artista Mac Murray, ten(
ala del set, esquialt art I Ilutm una -Cric de preciosos 1 ori le s t'estira
(Amaina%
que poden servir de model a la n ole mes
p esentat amb veritstMe clavatisall de luxe I rIquesti
a ö er despatxaran butaques
Nota. 1vul invendre demt, dI sabie, de 6
numerados per a la ›essia e:pecial de les sI de la tarda de dliunenge.
A la ~le matinal de Muniendo, asorpronant prount ala nono

.

AM8 MARC «YERRO
Sublim marca

MOBLES
e LÓP EZ

magistralment gel gran artisl,
Reginald Denny; Tres milions
de dot, grandiós film de gran
interés. projectant-se ‘-1 segun
i últim episodi; Ii ?alear', gran-

l URALITA
PER A REVESTIAVNTS ( Xepes

TIFUS-MENINGITIS-D1FTERIA-ERISIPELA

casa Universal, interpretada

TIVPIM O«

awnill, delta IlteOne, ennversaclons,
eOrrellpOlidentla. Palay°, 7, 2.on. 1.ra

CURA

Telèfon 137t A.
Avni, clIvendras. colossal programa. Una carrera a Kentuky,
meravellosa cinta, especial de la

A u R te A A L

VIOLINS
Callos, arpes 1 :Otras Instruments.
Espectalltat Casa Parral:0n.
Cara», 5, primor.

mENINGIToL

14.44441414444444444444+.44.114444~~444444/4444444
ARISTOCRATIC
— SALO —

1 puesta

Dt CDRDES VOCES

DESITJO tres habitacions, en principal o primer pis, per a taller de

Cinema Princesa

Aristocràtic Kursaal

DIANA CAZADORA

Pm de l'entrada,

•

Corts Catalanes, 595 al 599
Telèfon 3535 A.
Inauguració, dimecres, die
10, a les quatre de la tarda.
Gran fundió dedicada a
Pässociaoló de la Premsa
Mirla de Barcelona, amb
assistenola de les autoritate. Orquesta de 20 prolessors, sota la dIreoch5 del notable mostee En Josep Cumellas Ribe
Preus: Butaca platea o arnfileatre. 5 pessetes; llotges platea amb sis entradas, 35 pessetes; llotges
amfiteatre amb cinc entrarles, 30 pessetes; entrada
general. 1'50 pessetes.
A partir de dos quarts de
nou de la nit, sessiö continua tina a les dotze, amb
els segiients preus:
Butaca platea o amfiteatre, 2 pessetes; llotges platea amb sis entradas. 1350
pessetes; l l o t g e s amfiteatre
amb cinc entradas, 11 pessetas; entrada general, 0'75
•
pessetes.

.44444+0114444114444+11444

Industrial
MeignIflo programa per al
prtexlm diumenge, dia 7
Al matt, a les onze, conferència d'En Jeroni Martorell, director de oatalogaold de Monumente,
sobre la Casa Barcelonina. Al matt i a la tarda,
grans audiciones de sardanas per les nobles "Barcelona", "Cathalbnia", i
"Principal de la Bisbal".
PutsInellis

ferrlaul.

Obten des de leo eine
del MIMA milla
00000 I do eitort 1 a le arta
Cebarte do 7110 out en 00000 t
Habltactrina per s temporada& a
prima emoneemleo
Allila del NU
CaMI especial per a automObIla
Tetaron 7 N
Premian: loan CO (do IMalle
VERSAILLES)

COLISPUM

PIANOS

d'Interiors

Versaillee

110101 Ruta

g

....e.os000eseodfflee4+6.... I
Saló Catalunya

Dama, dissabte. tarda, a dos quarts
de cinc, espeterrant vermut Popular: 1.
ES LLOOA UN PIS
11 Represa de
LA PRESIDENTA
Nil, 1 loteo les nits. A riure;

•444444444444440•00000444
LES PLANES

.4.6401>P00054
F. S -- -^440•4404.9114,440.051144404i

el hig itn

Nit, a les den: Oran ellt de flanes!
CROMAR°
corrido, Innocant I Martes

RESTAURANTS

y

! pluma verde. Nil, Como Dios

Gran Teatre Espanyol

PARO DE INORTJUION
Palau d'AM Modem I Palau

Búfalo-111111, 3 I 4 episodis; La
reina deis diamante, 5 episodi.

AMA, dlTendree: III el "ea
TV aPlIndlel
de l'ate, 5111
Qua fa al N nuelt7 (Nene):
A 'tribu d'a yLa poli
dioloo; Amiba* I loa limenes.—
Diumense, rat, an el* alee 1. Out.
falo 8111, V I VI episodis; 111111es
olerla a pesar M talarla>.

Demä, dissabte, tarda, La

Diana-Argentina
Excelsior
Asmi, La reina dele diamante,

ky, IICI diamant yermen, Dies de
bacteria, Ea fäoll datar polloia,

Monumental • Padró
Walkyria

nuel Linares Rivas,

DIVERSOS —

xposicld Internacional
del Mob e i Decotació

Teatres . Triomf 1 Marina
i Cinema Nou
Avul, Una 011erOPA a Kantuo-

•

—

mar patota, gran broma; De Parl. a Rauda, cinta instructiva.
—Dilluns, tot estrenes, entre
elles Daspris de l'huragb.

6; Despees de Phuragär Cele
Ilunyans, Una «lona d'aspan816, Doica conjunta.

•••••041444~••••5•••1 n••

CINEMA

•

SELECTAS

aval. Mellares, larda I Oil, traza

ALOA - SONARE

Avui, divendres, tarda, a les

EMILI DIAI

dids film de gran arguriumt, In.
terpretat pel simpätie artista
Lionel Barrymore; Es fäoll de.

osoomeefflosoosemeeee.
•••••••••••~•••••••••••
• Palm Cine
Teatre Barcelona
ORAN SALO OZ 000A
Temporada de Tardor

ISAISCILLOKA

Fälmrtua • 5arr44

04.00000.00000009ewerPeles

Companyta de Comedias

ANTONIA PLANA

JOSEP ESTEVA', Ola.
Portal de 'Angel, .1 3 Pral. :: Telbion 3344-A

triu Huir les Mes riques
lettes" de carrer i "soirtle".
Exclusivos Gaumunt

i

DISt abte, nit, 1 dhunettge, tarda 1
eseendar do
nit,
LA RIMO SIN NOMBRE

/ Teatre Poliorama

Empresa Francesa Delgado
Gran oompanyta de Comedia

#

Temperada diem* Se MUSAS
Campante diattAtlea
ROJAS CAPA/10

Miterlals ermita, ab • ambos' exclasivamem

llegiu 1.8 Publicht propapeusela

