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La ¡lengua

AN1' XLV—NUM. 15.647—PREE: 10 CENTIMS

is la salude l'espoliad

Podrem parlar del cm de Girona?IntentareM parlar-ne lIeial t.
Són molts els catalana que s'han format el propetsit de gua!.
tar , mb plena serenitat, anal) externa impassibilitat, el pas
-lada que s'inicia el dia 13 de setembre a l'Estat espanyol.
Les diversas disposicions presas fina ara pel Directori i
que
afe,_en a Catalunya no han fet canviar aquest propòsit, a d:spit •liavern'hi algunas que han causat una profunda ferida dolerc a. La convicció quo aquestes dispoicions són transitòries
ha 4at el principal motiu de l'f.ctitucl quieta i resignada que
hec vist. Fins hi ha hagut un gran estalvi de protestes, súplique planys i exposicions. Nasaltre3 volem interpretar aquest
eile ci com un progrés de l'estat de consciencia catalanesca del
p ostre poble.
Pere el cas de Girona ens fa sortir avui d'aquesta línia de
corWucta. No podem estalviar-nos el nostre comentari, escrit
Wat paraules que aón expressió • . d'un sentiment. 1 si el comentari no ens foa permes. almenys vo/driam
consignar en aquest flor preferent del nostre diari, la noticia
sus que de Girona ha vingut: la supressió, per ordre d.: l'autoriza -, militar, de les càtedres de Ilenguatge cataè que s'hav!en
estaulert a l'Escola Normal de Mestres, amb caracter absolutammt voluntari.
Els catalans que saben dejunar de política sense sentir-se'n
!non contristats, sofririen la pitjor tortura davant els ,cops contra a llengua.

r1-"7.1?-9Zier'
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Per als catalans, la nostra llengua és també la sang (121 nostre esperit. De tot ei patrimoni que en aquest món tenim, cap

tresor estimem tant rom el de la llengua. Per estimar-la tenim
'"

virzuk‘4.,,

E 1 s catalana hcm vist que el nostre idioma, gloriós i
alt en temps passats, havia caigut fins a la tristesa d'una parla
plebea. foragitada de l'ús literari. cientific .• L'hem vist
reduit a un petit territori i en perill de mort. I ara que ha remecut i s'ha cnnoblit novament. i de la vella soca han sortit nous
rebrots vigorosos, l'estlmem amb passió, i concentrem en aquesta amor "
•..'
•
No sentiriemtant la supressin de corporacioris, de 'libartate politiques i de drets ciutadans cona la minva del Ilenguatge. I ..'.
.
. L• .
.
•
,
' sentiríem la minva en
els aspectes més pura de l'idioma, com és l'ensenyament de la
seta gramatica.
Ens cal recordar, en aquest punt, dos consells sortits
plomes conservadores i no catalanes. Quan es publica el reial
decrit contra el separatisme, "La Epoca", de Madrid, va escriure ele cal tenir molt de compte.a no ferir els catalana en Ilur
afecte a l'idioma propf. I de.-; de París, Charles Ilfaurras va adv. rtir, a propòsit de la qüestió catalana, que l'aspe-ate do l'idioma és el més important de tots.

Full de dictan i
L.4 REINA D0.11.E.TIC..1
vaig sentir dir a una senyo' que han de dedicar-se enera les tasques domestiques:
vosaltres, els Munes, haguéscuinar, rentar, trence la pols.
, , eguro que a horas tra-..a huy, ntat una colla craparells que
2.
'viarien la meitat de la feina.
Pegoistes fins en això.
malaguanyat el temps que
-fan per suprimir-nos aque,les
encara hi ha els mateixos
ea tenue dels :losares recanvi, consagraren la vida
• ;
1 re que un (leer pugui fer
era
• alta al costal deis telers que
p, ca vigilar."
a y a passió per la justicia ens
la i
rcconeixer que en el fons
(tes 'my sarastic hi hacia un bri
de.
1. Les feines domestiques no
Sas
an estat consideradas com un
ar,b
a resoldre o a simplificar,
skó
als ulls distrets dels homes
er
,tat ni tan sols considerades
onn
veritables tasques. En moltes
lisas -sisteix la idea que n'una que
treb.
ell. que passa sis horca al
o al magatzem; la lluita
C.2,5
:ella contra cinc criaturas di111,7
• i una minyona makara•
• mpta.
N:. -apta. o mes ben dit, no comptara. .: alguna banda del món,
lmerica especialment. la feina
és atesa com cal. SegenS
teleg
'a recents, la setzena
, .-ctricitat celebrada a Nova
Ye,,k , demostrat uns a quin pum
aque••• leg:a dóna auxili a les Ilars
Str'

eis objectes exposats dinen
ha un bikeron que s'omple tot
• alalornätieament. en quaranta Sei una cuina eléctrica que es colPea sobre la taula del menjador i
t icies a la qual la mestressa en te
Pr ou ami) apretar alguna Irdons per
P r eparar un dinar de set plats, sense
i 5ls inter:ompre la conversa.
La gent malfiada em dira: ID) volveme! lo tamhe—els contestare
també ho voldria " veure. Però
▪ ha 1-ist la creació meravellosa
l'afonda o el funcionammt miraculós
'una rotativa, no té dret a dub:ae
bE beron ni de la milita automitica.
Inasible, perfectament possible,
tu, temps a venir hom faci el dinar
amb la mateixa facilitat que hom es
t' in una . carta a maquina. Aleshores
Nter, Moltes mecanógrafas esdeviniran tu:acres i el mán sen mis amahe que mai.

que

Carlos iloldevila

EL VIATGE DE CHARLES
GIDE A RÚSSIA
CliarlrA Gitle. peansior a la
Ear. ullat Dret. de París, aiiirä tasen acial a ftiíssia, convida!,
pl ComitA direetor da la FM
raeió central de les Coeperal
ves russes.
Aquasta FederaeiA, Isa dada_
ea( el senyor Giste ala poriodis tes que l'han do Ii
mds poderosa de les federacions roope-ratives. Equilibra.
iks riel punt de vista roonitntif,.
el miela flovern soviWo. Al
prineipi di` la revolucia Iluit
farfaMent amb els Soviets, fine
no la volien reeonitixer,
aviat comprengueren la aova
utilifzació. Aixi han decretal
que les cooperafives tiren oblienförias; La Fefferacid tenia la
eonsriAneirt del hat que paellas fe:'
tnig del desorden gimeral
la Itiíesia en revolurid. Se sotmate al ((lidia)! fleIS Soviets. pe--

rt) reclarnit la seVa antonnmia,
in qual cosa obfinguil darr e ra •
metal.

1-1,trant molla anys
natal les amineralives albeenla ron IlAssia. Chrnpten avui atol)
20,00)) associats i ma tan on
ronsfant andi 12 milions
fundlies russes, aixti es, un
tare d e la poblarid total. Ailqtrireixen Hure moreaderies ilirarlamont a pagAs i ellrg
xes n'efeeln e n el reparlinuitd,
La ereae le de lee ronnernlives nueces data de mil s de ein& m'anta. anys• Durrinf roen de
temps nn mitrieren desenrotllar - sa per tal roni el Gnvern
imnerial ro filas rae per afavori r-leS. La revol' , iiiA. en tanvi. ba possihiiilal Iliir creix e nde

en. Flarrocament hato ordeat on
rolar ió a t»h les e onpo en ivos
un e-doses per assegurar l'expedte ld del Wat.
.poliftra i
Corn q uo
militar entre els governs
VIN S i rus el s intruommulit, tia
vie t ve atoo el nu e jn rinnrene —
dnelara el PelIVOr r.11 , r1c3 (Vd.'
-- st un hall mitja (Io renreu.
sirr les relacions econ7,mi q ues i
enmercials amb el rnateix pobla

rfis.

AOUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SURA MILITAR

BARCELUNA, DIVENDRES, 26 D'OCTUBRE

LA DISCREGACIÚ D'ALEMANYA

El moviment separatista avallça
triomfat a Rhellania
victòria republicana a Crefeld : Molts gol'cies es passen
als separatistes : Nombrosas marts i farll : La neutralitat
aliada : La situació a l'imperi és gravíssinia Revoltes a
consegiiéncia de la carestia : El prolleina brome
Una

La nova nota alzmanya sobra ropa
tampoc da ecce: lada
Coblenea. 23. — Dezprés de la craccié realitzada pela elenurns antiseparwistea, especialnient nacionalfstas i
comtristes, en contra del mOviment
republicà, la situació resulta incerta i
difereix d'una regió a Vaina.
Els separatistas dom:nen en nombros'es pohlacions, algunas torea in.p3rtants. El; antirepublicans han ac o nseguit danzar raVene del moviment
progressiu en algunas poblacions, paró no han aconseguit sinó excepcionalment treure els repubUcans de les
posicions i places coneucrides.
Els separat:stes sembla que han recobrat nou coratge. i estan disposats
a 'resistir artera catii:nt per tot arreu.
Els tres cap; del movirnent, doctor Porten. :tfatthes i Pechera fan
declaracions expressant la confi-oea
en rexit i animant els seus.—IIavas.
El. NIOVIME.NT AVANÇA
NOVES POBLACIONS S'ADHEREINEN A LA REPUBLICA
Coblenea. 25. — Ha estat proclamada la Reptiblica rhanana a Ahrweitler,
Soden i Geisenkbeim.
En aguaste, perclamacions els burgmestres han solEcitat a les autorita's
militar, de prendre la direcció de la
Regna tranquillitat
Bonn.

a Treveris i

A Mayen ha1i . estat saquejades
gimes bc,tigues.—Ilava>.
ELS SEPARATISTES TRIOMFEN A CREFELD
NOMBROSOS MORTS 1 FERITS
Coblenca,
Despeé; d'un setge
que ha 'durat 3 itores, el; separatistes s'han apodera de l'Alcaldia de
Cref eld.
La ;ardicia, que a les primeres horas
del combat hacia fet cara als separat'stes. es va veure obligada a reptega.--se en ésser abemdonada per alguns
del.; seus que es passaren als separatistas.
Eta separati o es tingueren 12 marts

sn ferits.—Ilavas.
Dusseldorf. 25.—Comuniquen
de Crefel que en una collisió
ocorreguda ahir a la tarda entre ells separalistes i la ponina
resultaren den moles i selanta
ferits.—Rad io.
LA urrim.s. INTENTONA

BERLIN
UNA REPUBLICA
SOTA ADENAUER
Paris, 25. —Telegrafien
Lerlin a 'Le Journal" que sembla que el dovern del Reich t st
ini inteneió de proclamar aval
la República M'enana, posantla ..sola negitla lost burgrnestre
de Colenia, senyor Adenatter.
S'assegura que aguan és el
veritable mef in del vialgo que
avui amprandran a llagan el
eanceller Slresainann i el president del Colasen prussiä.—Ilavas.
• LA LLEI MARCIAL A
MAGENCLI

MagAnein, 2 5.-11a ostat proclamada la hiel marciat.--Ilavas.

Ef. MOVIMENT SEPARATIST:1
NO HA INEUTP EN LA FAVO-

R:113LE SITL'ACIO DEL 'l'HEBALL A LA . RUHR
Dusseltiorf, 25.—L'intent separatista de Illemänia no'ha influ ï t des del punf la' vista
nie en la situarió del trIt nait a
la Iludir, la qual va seguir essan? favorable en ço que es reUreix als ferrocarrils. Actualnient han reprendro el
Haba!' eent mil ferrovinris
(pie siM mimases a, raid
de tres mil per dia fins a completar la xifra que l'adminis11-ació aliada jutgt sufivient. E9
real que el 15 dn novembro
s'Inturit restablarf la normalilat
en quant al trafec de vialgers.
—Radio.

ALIA'FB CONTIgUARAN
NECTRALS
Una/selles,
Teltina
Consell de ministrespel Cabinet belga, el serYor JasEL $

par va- ter una exposiCiú do

l'actual siluació politica a Ale.
Manya.
Els nitres ministres van dir
que
putament i simplement
prenien nota fent constar de passada la nentralital en
m'A s'lian de manlenir els aliats
davant deis (di tina esdeveniments.—Havas.
•

EL

PALATINAT DEMANA

L'AUTONOMIA. PERO...

Spitza (Prüssia), 25.—Persoonalilals de .relleu d'aquesta
endat elan ° canal sI la inslalaei3 d'una República del Palatina t. t,.x.uninant la creació
d'una moneda palatina.
Entre nitres, es parla del senyor Hof fulano com a president
datquesta projectada República.
Duran!
els diga successius
continuaran les Aeliberaeions
sobeo tots aquests assumptes.
—Hayas.

ELS PARTITS ALEMANYS S'HI
OPOSEN
Berlín, 25. — ToIsi els capa de partit
han rebutjat- una rrinek, 01 la qual
prc.posava la constitució (l'un Estat
autónom al Palesinat.—Havas.
HAN ESTAT REFORÇADES LES
MESURES Di: -..I.:ArtLt.1;.SIARMI, A IIAXIBURG
Hamburg, esta rcioreades les mesures de vigilància i d'energia derivades de la proclamació.ile la
llei marcia'. .
Algun, torpediners romanen ancorats
a aquesUport a l'objecte d'aSsegurar
i garantitzar el servei de scguretat.—
Hayas.
LEs VICTIMES bELS DISTURs
BIS DEI. DIMARTS A HAMBURG
Hamburg, 25, — Inf o rmacions con:p'ementaries sobre els di , turhis ocorregata el dimarts a aquest 1 ciutat dittel
que els morts són . 1.1 i el; ferits
Bits per lea ambulancias Mi, per') van
haver-hi mes victimes, ruix ¡oren luirbromas és ftrits assisstita en Ilurs
micilis i cl!niques particulars.—Rad
VAllA Al, PORT
BREMA
Brema, CO. — Els obren del port
slan de . larst en vaga. El trlstee ha
quedar inierromput.—Ilavas.
l'N CO311tAT A LEs PentrEs DF:

Fn.INeroirr
UN moler 1
ALGENS eEiters
norlfa. 20.—Entre la aidiela i al-

gnu; tota-era que intnetaven en-

trar a l'interior de Franefort s'lla prodnit una (. 01E4(1, resultant un s p ort i
diviesos ,feriss.—Ilavas.
LA GREU SITUACIÓ

L'IMPERI
Berlia, 25. — La situació politica i

social. del Reich empitjora de dia
en dia.
La diseórdia entre Baviera i
peri, que ha tingut un moment
calma CoIll a conseqiiacía de raixecan, ell t rhenA, dista mol) trhaver
acabat ni (l'estar ei vics crharmónica
solució. L'haver portat la qiiestió al
Consell de l'Imperi percute aquest
trobi una solnció amistosa es considerat com tina abdicad() del Gocen
que no pot, til molt tuenys, atta-mentar el sen prestigi. Es descompta que
aquesta concessió amigable sera',
base de concessions tetes pel Reich
a favor del (Joven; haveres.
Per altea part, el problema del proveiment de quevSures sha aguditzat,
emecialment pel que respecta al pa,
que en poca dies ha vist augmentar
enormenient el seu cost. Es tem que
es stocks de fariria siguin escasos
per no haver-se procedit a moldee els
cereals en /a proporció degluta, principalment parque els posseidors de
grans es resisteixen a vendre'l contra el pagament en Mares paper.
El malestar es fa sentir principaltnent entre els obrers. La Unió de
Sindicats aleinanys ha dirigit una exposició enérgica al Govern, demanant la creaciii d'una forma de pagantent ente tingui un valor constant
i la dtstribució de generes alimentjcis necessaris. El Govern sembla,disposat a atendre les peCcions.--líavas.
•
LA SITUACIO A BERLIN
.

CADA .DIA NIÉS gen'

Berlín, g5.—La sitgactif, gonol-

racons

iterada des del plust de vista de l'a-

lituentaci& és cerament alarmant.
Confirmen els saqueigs a nombroses
magatzems i botigucs de Berlín i la
provincia.
En diversas localitats continuen
registrant-se sagnants collisions, essent melles les detencions que es
practiquen.
El ministre de Finalices del Reich
ha autoritzat als Estats particulars
per tal que emetin moneda d'un valor constant, el total de la qual seria entert per Molo de remprestit or
dipusitats al Banc de l'Imperi.—Ha-

Ias.

-

LA CARESTIA PROVOCA
NOMBROSES PROTESTES
Berlín, 25. — I.es manifestacions
vio/entes com a protesta per la carestia de la vida, han tornat a reproduir-se est algutts !loes de l'Intperi, singularment a Elberfeld, part
no ocupada pels dial,, Brunswick,
Cotbus i altres parts. La
multitud ha assaltat alguna magatzetas de qUevitires, especialment Seques. La policia ha hagut crintervenir-bi energicament.—Havas.
LA RF.UNIO DEL REICIISTAG
Berlín. 25.—El Reichstag no celc-

1923
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ELOGI DE LA MAR
Companyla de la mar,
Menten de la platja.
« J. III. 1.6pez-Plcd
Hen's aqui, davant riostra, la
mar, batuda pel vent. Ei stn
'l'aura la platja i fa Huir l'arena
corn un tresor de padres preciosas, Etilift, hi' ha les veles i les
gavines, l'escama, la fumarola,
: ia tamborelfit deis delfins, les
cançons deis peecaires. Es tota
la mar que talega i alena com
un cos viu. El vtrt i l'opa arriben alhora als nostres 'reas.
Però l'ona fa un cant apagat,
seguit, que il3 acompanya.
Aparelleu la barca. Allibereula de la sorra...que ti estreny els
flanes. Endinseu-vos en la mar.
anit folies estropades. El vostre braç rrou el rera, el vert
infla la vela. Den aviat tastareu
la soledat marina i al liuny, les
cases s'aprimaran com una cinta bianea Higant ha platja danrada. Ara que lot talla sola el
sol arilarit del nalgdia, i la gavina s'ajoca en el penya!. i la
cala es niste fina que mai i es
Iluquon els eAdols, sota aigua,
dicinarneut acelorits , la mar,
si'enciosa, vasta, galleta, lis
aeompanya.
Aquesfa (Lea mar d'ara rls
la que idea polsegueres d'escuma cuan s'ntra. L'arnple canal
s'emplena d'abrues; damunt les
aigües trashalsades de ! a mar
les nana semblon pobres conquillas buides. Denn-nett als ma_
riners que us contin l'angoixa
de les temnpstes, i els vialges
sola la p'nja, de nif, quan
boira apaga PIS taus llunyans i
els pule esperen la miraculosa
almoina do!e fnes de Sant
'renal Llavers . l a ',erra es celda amb tofo ele seas éneises:
aquella arbreda fresca, la font
sonora. la Mula paradas. la llar.

us embriaguen amb la seca tonada senzilla.
PerA quan paseen les Iteres
d'angúnía rl d'etluig, la mar rs
la rornpanya sIe sempre. Es a
tanda i barda de vst ,xell, a pena
brarä sessió fins
selmairt:_strant. .a poaa. per toL.Ala matins
PC-, • I. ohrrix amb la trAmuity-griWa
- 1-uni
pe r
6ciaeioni ." entauladts entrl él minis-- rosada Jet sol , que neiX. A migtee del Traban i el; funcionaria O- dia anda la .forta fern gua ere b r es selire el projecte de reducció de
ma. A la tarda, ami) les timbres
plantilles.—Havas.
moratlettqurs que perfilen, Ila
baix, la carena de les nninlaQCESTIO DE BAVIERA
nyes. Dc nit s, dainunt
SE CELEBRARA UNA REL'NIO
mar s'obro el mantall de les. caDE GOVERNS DE L'IMPERI
tre-eles. 1 el desmal dels estels.
Berlín, 22. — F.Is reside/Va del,
les Mis perfumadas d'aenst. esa _
Consells des Esta's alemanys han cell n e 115 reipeix fan do'ramont
lebrat una reunió a :a cancelleria,
cona a la nroa d'una barca.
mostrant-se unanimcment d'acord are)
Les bellos llores de la mar!
A l'alba us volia lívida i
Volen les primeros glicinas i la
^aflija es desfft a por a por. El

ron:ni() del Govern de rImperi sobre
el con filete creat entre Baviera i el
Reicb.
Al ytmateix soWeitaren uno rhpida
solue'.5 de les qiiestions interiors pan&n'a. com tamb3 restabliment de restat de siti civil.
FI cancellcr Stresemann va C011te9tar tac: Gocen Reich estaca
bes d'sposat sobre aquesta última pei (l ue, tan av:at com !es circumstancies 119 permetin, se suprimirà
l'estat de siti militar i s'implantarä
l'estat da siti
Berlín, 25.—Ha esta) ajornada la
reunió que haca da celebrar cl Consell sIc l'Imperi per ccupar-se de les
d:vergenees atnb Baviera, per tal Cot2
ele núiistres baveresos no velen que
preste:1'AI part en la renniö tornés els
pre4Ients del Censells de tos, els
Estats. per ensendre que també han
els respectius ministres.
—Hayas.

aol irA il•luminard lee Ve'eq.
volla lt ea l esdevindra blava
rom la mar. El col i la mar Se
SA11 fitlels. Si el .eel rssTov3 beta
d., fan mirar-se on el mira!! b
la

IRLANDA
_o-

SITUACIO
- • CRITICA
El corresponsal a Londres
del "Corriere della Seit", diu
que Iles vagues de la fam no
sea pas una novelat.a Irlanda,
però que fins actualment no
s'llinia vis!, una valga coto la
que es clesenrotila a tes pre_
sotas de Mountjoy, a Dublín, la
qual, comen t:ada el diumenge
I octubre no ha estat coueguda pel pelnic fi lis van altea dospres. Els vaguistes sön 440 republicans.
Segun el "Manchester Guardian", aquest moviment poi
Uhr conseqüimeies serioses, no
solament es el primer movimeta d'aquest genere, .aine que
semi:da que hi ha la intenció
d'estentlren a tots els camps do
concentrarle irlandesa. La llanta es una prova palesa de la
foro del (ley era de l'Eslat
Muro i de la força rada N-eg.ada
s ereixent dele republicans.
El partit republirä irlandee
ha proclamat que els seus dtpulals, quo fins divendres Iürntavert part del Parlantent,
constilueixen el Parlament irlancli!is "de jame", mantee que
el Govern d l'Estat Iliure

L'AeCtO MEDIADoltA DEL eneS ID:-:NT rs,r WUTEMBEIttl
Berna, 20.—El presldint de l'Estat
de wurtemberg. prossegnint la seca
seeiú mr , lifi g lden entre Baviera i
5: 0 ye 5' a de l'Imperi, es traslInsUl abir
a Munid), on esnifen nelit nu b it snym. Knilling, Aquest drelarA, despr
de t'entrevista, que tonfiava eue
rilwrla si 11712 ifneunla al-rentable d'intelligéncia. la anal casa readda iudlear que es hilan //mes coneessions a
Baviera en
Sta ' es refereix a la say a soblrania.—Itsulio.
LES REPAItACIONS
LA NOTA D'ALEMANYA NO-CONTE C'AP PROPOSICIO POSITIVA
Parlo, 25.—La nota Muenda abir a
la tu estas a la Ileseraeiong
pel representant del Gocen n Iel Reieh
no emite In a proposieiö pos;tivn..
resmentatta nota el Itel n 11 roenseis la seca ollieneiM1 d'efeetnar el paaament de les reparneions, pea), las r
altea banda, afirma la ineaparitut finalleiera de l'hiperi 1 la impossibilitat
en quZ, es troba de continuar efeetututt
lliuraments eis espt! eie i reeniborear
als sabdita alernanya ei valor de lis
prestraions que aquests efeetuin als

un usurpador que domina el
msfs per lla fenea, apoiant-se
en un exi2reit de pretoris. Al

mateix temps nueva la vaga
do la fam anhelada Tels presoners d3 Mountjoy, entre els
quals•hf ha molla d'elegits regularinent, els --(vals no flan es/al poSals en Iliberl al,
situació per al Govern es
dificil: ei obeeix els sentimants
d'humanitat i posa en .Illiberlat
eile vaguisles sie la tata, ahntca, .perä si eIs vagu;st
es moren
da •fam, !leca do perdre una

atleta'.

II Envera alemauy vol demustntr
que rocUpacia de la Ruhr es las eausa
que Alemanya r.q trolA en me . istat
Satt 1 . rft le ro n raetual a per debía
de eoludderar n ille el con de l'ocupada
de la Bill r és la veritable eau .st de
reetnt .taa crit:e que en ratenditat
(Segad: a fa pena 3.)

e

les aigües, la mar, en fer-se

fose, refteetirä 'les estrelles.
Les nits fosques Ostia, sota

l'estelada , gatita goig, mentir -la
harca mar endinsi Eta fars s'en..,
amb un rit-,
nao silencies. En .ua rece da
cala els mariners Miela -una fogatera. L'aïrat duu brins d'her-,
Isa i espurnes de rosada. Corn
foca follets, es mouert els llama
rociaba de les eneesee. 1 nie»tre
l'estrella de l'amor pampelluenoja as ntigjorn, els pescaires
fan timbrar l'a:gua a cops de
rem i canten les melangioses
eancons de la mar.
Cantata, cautela , pescaires1
Canten el vostre goig, el vostre
dur treball , la . voslra asperano. La alar us escolta. La
y eti aspra i torta desparta . les
sirenas, que dormieri al fons
fons de les aigües. Canteu les
angoixes del bastiment perdut
en !a tempesta, les trasguea
Kanes del grumet, la tendal de
la paar sota la llana. Les lijaseres i els serrans vi/Hirma a les
vostres xarxes.: encativats per
la callao. I després, en al
¡SIS nocturn della cala, a l'ena
torta del foe bala- abrandat. la
talar s'ajupirà a les vostres
planlos. onyorosa de la ven que
la cantava. La v e n que la canlava, den ä treliallarä la vinya
i desitjaria la mar. Quan sigui
a la harca. enyerarit la vinya.
Companyia de la mar!
hasta, mar, el len silenci: no
basta la tova rector. El vent
ens dan la manyaga del fonoll
marf i l'ale del canal deis horasLes embres morad'es de les
muntanyes, lea baques de plata
dels elivels. la fina verdor ddls
pins, vistes des de la mar guanyen un nou prestigi. Ens par-,
len arnhAines par:tu/es mds intimas. El 'lastre cor lee n lesitja
turnt més ceder.
La mar, blava. quieta o tara-.
pestunsa' ro ens (Irisa mai,
quan la solotione Aquesta roanpanyia de la mar es la eva
gränia mil s . alta. Pele\ Hun.v. la.
terra es- deve rtn". 3 arnahla . erlr
ras. I fa neixer una enyoraneo
profunda.
Potser la j' infla es A remei
d'aquest enyor. No senfirn, des
d'arpa, els cants dels mariaers,
ni guaitem els códols resalo.
Pere atta hressa /a mueles de
les orades. i el vol de la gavina
rts alegra i lla baix,
s'escampa un . estol de veles.
Darrera nostre s'esgranen les
fexos fruitoses i manta el
Mane (m'apanar de l'església.
La Ir -cras i t a mar sea al nos-,
're atas/. En la Penca dauraria
tta' 'asplatja l'horne se sent una
asir a el rentre
l'univars. I
' -dnmpanya dolea, torta, i fidel.
Tomäs
conen i s'apaguen

parl dc l'opiniit pública, la qual
' cree que amb la eessaeiú de la
guerra civil adtual ha deoaparogad tot quan d'un mometa a l'alteru els republicana
poden reprendre les armes que
tallen concentraties en dipesits
seerefs. Si la vaga de la faro
continua, Isi haurii tambd ata
conflicto entre els republicans
i 1 .1:/sglesie Católica, car edm
que les 'lunes civils han estat
doclarades immorais pela: bis-,
bes irlandesos, els sarerdols
católica. Ile les presons han rebou, l'ordre de no administrar
els Sanls Sagraments a aquells
que PS &exila morir de hm.
D'ad que ele republicans tapia
deeidit ile reettrrer al Vatioä 1ot
dementen que aquesta ordre Si -a
gui retirada.
Tambd comuniquen des da
Londres a "1.11annanne". do PariS que a la presd de Dable/.
De Valeria, per sentirle-mis re,
ligioses. rafaisa I ha fer la vaga
do la fam. peró, aelualinent,
hom diu que sena 8.000 p is in-,
tete/ale que han començat
aquesta vaga.
Dos diptHats repuldioans. eta
senyors • 0 • Malley i Mellowo,
que fan la vaga fle la fam
Mountjoy fa guatee set manee.
es troten en un estat deoespeA
lean a

La Política
LA LLIGA PELS DRETS
DE L710.11E.
La Diga dele Dril; de l'harem (rer

rdalana) ha inan,'s al Directori
31iliiar UPO coman... aria sollicitaid"'
a pele dc...1. t d'ainuistia comprement
SOIS ele conderniale i processats per
&lides polis : es i sociale". S ,gon el
doeument el renyor ¡'ere Gorg. i Ar.

▪
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BORSI MATO-eb-a 615

lmrn . --6
Alacant.• „

•
•

•

Piales .
I-. 4: Metimp
.1. Beirut)."

•

Colonials .
Annalua

•

113RSA TARDA
Alamp a. . .
Auo,a6t14.
a. X631.011. .
F. f.. MetrOD.

Piales .
Oceres y.

Time

trines

57'70
57'

Saissos
31 o167105. •
U i'.'e
Liturea
to-dars

1015
20011
7521

Mares
Corones. .

4950

:33:2

ettissa

r52 1
155

Holanda

ln lerlors .

Amord • atdd
Amortizable 5%
Exterior 4 Ce
IISOC t • E:spanya.

2

.

.

89'70

1.0ndre3
Pturtra
Eepanya *.

77'33
11510

"
"

7.2915
66410
77 3)

Holanda .
Italia
Nava York
Paringal.
Sueela

18'50

ette

U

,

Exerlor %.
Banc Espcnyol
Ae -Alaeaut
42355.

•
•

15070
427

Cc 663'

572' 557
A 11510005 .
6' 273'
"

2.. 26305x. (leeren rar. . 353'
Acciono Nurt. .687 677
1.. 716 •730'
Pamplona 1. 4877 737
Barcelona 1. 4 .
687 631'
A eta rice
.
2. 4 .

•

»156'

.t 411

1 aliare FO..
Enanito . •
Renta fraile. 3%
" 5%
••..
aord 4. • Serie
" 4.4

subas .

A reentlaa
Brasil
.
Grecia
Noruega
Dinamarca
Berlin
viene

Lleyeles .

Aentries 3.4 .
Priorat
• aniplana esp.

ValFairia Unel
3Iarani

3..
Caceres acehy

gamadas en el pot de la
1- arma Lactada Nest:é. es
regalará una preciosa nina
i en león numeral per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aques t sorteig s'efectuará entre cada cent

..633'
• 611
• 771 .

• 761

(95'
697

1775'

763

• 61)
or
• 231
Andalusos 1. 4 Par. ne
"
2.'
19/7 3%. 1121
24.3•50
.
Badajoz
Lï'a. Argen1 ,
• 253 251'
1343,101,es

4010

170693 Març
003.0 Bale
Juliol

'Canea 2 6 octubre
',isla/nana . . . .
1 1 115

Octubre

Cati

Les etiquetes poden
presentar-se a les oficines
de la SOCIETAT NEZTLE,
Granvia Laye:aria, -11, La:celo/as.

(101..'lz per a leudes i bateigs.
Presentac:ü cixquisida.

El senyor cOnsol del Japít en aqueota capital ens prega d fer avinent que
ningn esta autericzat per formar allistaments trobrers amb l'objecte d'altar
a (rebalse al Japt, per quant el que
alli sobra per a la reconstrucciú
les regiuns Hevastadr5 pe's terratrè•
molo és precisament la mä d'obra..
Nectar solee lis

cofa

LA GARZA.

3faria Vbeila Garrida. (le 19 m'ye;
la e. va fina. (arme 1telvi., de 12, i
Pilar Mar:1111 . 0 Usieto, de 11, pronogueren no pros aldatull. Mar . ' i filia
insuilitven de mala 11.36116TH la pobra
Pilar, la qual es düfeusura ansb feines
Irrhalls.
rinalinent uno patilla (le gunrdies
le segurelat ag.:Coi, la 'lisiada 1 , - , rlantles lobs .1 la . 1. I,

(Abans PeIrs.)
ItElltESCOS, C.AFE • 1 LICORS.—ESPECIALITAT EN LLEVAT
DE CERVESA
Servei diari de caixons a dornirili
Corribia, 23 (davant la Catedral)

1

Podeu comprar calcat c ompletament de (rano. Espié:1 •
bid Bazar. 71, Salmerón, 71
---

•thie al inatf, a la pleon dels Josepels
s'esiondM un ¡tos de arree de so CM-

41MIBIMMIIIIIInEIWI ibitImMIMPRIWIMMOw

BANCAARNus S ecueNs toAraieu rleo ú
O

e

C1S1 311 FIIIII
Passatge del Rellotge
Telèfons: A. 1912, 1913

APARTAT DE
CORREUS
Número e.25

tfinetres d'umple pe r Sin metre de fe:id:iría.
11111613 <13. desarneia. 1-13
1 ine.10 una mamila
guürdies, per
prevenir els
Companyia del NIetropolith digne que
hi pOdi gi fer res, pub: lis.

fidalraiiii•nt

degut u

tiu

ttovirneut

d'alunes.
Nladese 16,6. 3141 de anys,
fau airopellat per un anuanOhil a la
plaeä de 14anta
Faitetirin al dispeneari de les Cases
Consistorials. on s.- ti apreelä una fetis
da contusa, de pre p Astie reserrat.
(lit gros del peu esquerre.

REOBERTURA DEL

3

CASA CENTItAL

Placa de Cataluilya
Telefons: A. 631, 4620 I 4621

Su.ursals a Balaguer, Berga, Cervera, Iguilda,
Malresa, Ptiiicerdà, So!sona, Tarrega i Vich

es

Cupons venciment 1 de Nove:nbre vinent

CAMBRA CUIRASSADA

orcUoeirell

Modela

Alçaria

Ampläria

€1050rille

Trrl.:L.1.11S
'('E lt l IN I

12
18

20
20

18

50

1 -n ,7t1:2

tr;mestre
any
trinicetre

lib

21,800

semestre

r,6

44,173

trimestre
eüttlentre
any
trimestre

31
E

40

neu

test re

56 •

96,163

trimestre
semestre

139,272

seMestre
beMOStre

any
59

-

10
1
22
22
36
211
32

50
30
50

any
41
41

56

Direcció telegráfica i telefónica:

Dos

Tres

Pe.l,seles

Fondiria

I r;nieslre
A

En

any

36
Sr)

90
50
10
120

17
28

lS

St

25
13
12
76
1.166

67
121
223
81
152
282
119
209
398

tintura de 3.6de.

JOIES 11, N IV .¡ UNI).6
Treballain li la riddiea

24

31a112111/ n 1,, J
3 3 1, 1113 imporlants
ra

36
65
123
61
120
226
101
198
37 1
132
218
171
189
3 48

677

BANCARNUS
essammits.

Cobertura . . .
bocal, telegrama

Tanta .

.

.

.

.

Esieve Elaneh es
cremarle. a la ca-

i ales parpelles.,

•Sa streria Arderiu
Mi

▪ Interessant

3 A l'obJecte de proporcionar
• avantatges i maJors como- o
▪ ditats als seus clients, ostia 11
instatlant el seu nou local
al carrer de

TALLERS, 9, primer:
tcatit a 1 • -- llaiclules

1111 111MB1113•111133•1111•1117
A les dues de 1:1 matinada (raidr el
con-fi(er Angel ¡'nul .1 zui len, de 3.)
anys_ r,tte segons o vett eslava un ale
txpansin. promouué un fort aldnrall
plin;it de les lteavs.
.ona1;lieme cantara i cridava qlle 2
6a jzti , t. El s igitiui,t cuata, dme

TOTES LES NOVETATS citie
la n p .la rxdgeix prr t l'adorna_
ment (le t eelits senv,mit, It'S
trobareu a la Casa Panadés I
Carbó, Carrne„ 16. Tel. 3395 A,

Iblifiez Gil,. de 2» I 511 »ny; rrspeeti•
vament, co arallaren a ente del
primer.
Tots dos foren eurats al dispensati
del Poble Non , El Soler presentara feridrides al dif pede de la mä esguerra : i Elintl ea tina ferida contusa a la galta, una ultra a la regia
maxilar, i el'Osions o divergir, parto
del sos.

Joan Soler lialIvecild i Itacaou GR.
' In. ranaren, al .arrer de
vilan nalsos co
les 1Sassees de Sanf Pere,
El Garilhn va f . 'r alalltla rascada
al nas del Solo r .

A tres rozan , de IbLICt• d'aiiir, a l'Avinguda learia. manero 1114 1 , Mann--i
Luzin Urieed, de 56 anys. one UrbeLa t a a la rasa iTaigna oxigenauu

::

::

1 P181116 C112118, 2 ...kit, 21211
Qugalimes EXTRA • A

PREUS
' DE REOLAIII
Llonganissa legitima "Siberia", a' peltSetes '480 els 400
graras;Alard
. . , ,pur, tleettiM

De ' venda a

totes les

Drogueries. Farmäcies i
Perfumeries d'Espanya

1513

16'48
II':)
1148

1617

25 45

'
no,

tir:i al larrer des del

.5 de

cm-31 sera—tercer pis--nuedant Met
E0 traellacin el eadArer al di:-Mi
judicial do l'Hospital Cllnie.

EL PAPER DE FUMAR

es el que havett d'usar, per la

seva excellent qualitat.
nena Montserrat Fueran Itigol,
aaire mitra dele rol% molerel del seu vei, al Panza-le del Ymnt
El pu au tenla ralee bon geni i 4
mus›egii a la cuma crinerra.
▪

-muswitgssagnOWIMMIIMMIIIWW1511w

Fi.ls de F. Mas 'arcla
[anca - íaiwalora -fopon
20, Rambla del Centre, 20

Telélon 1430 A.
l
..7....erewmpareem~1

i C,a, S. en Cta.

1

cartita, VALORS
c um.

Inambla del Centre,

ri3i.-123t

llets it g. regal dels Hospitals de Pari s . Goa
Itlas i Orelles. Consulta de 4 a 6. Consulta
ceonämira d'II a 1. Mala. de les Flors.. 4, primer.

Institut Quirúrgic: Directors, els doctors Emili dloragas, Sutte
Pérez, Girona, 24, principal, eeg,ozia

Augmenta de faisó extraordinària el sanitós efecte del
Sakí de I-2ehina de pi per
a cómbatre les irritacions
de la pell, afegint-hi Lanolina o greix purificat de la
llana. El nostre sabó neutre
de Lanolina i Brea ha
desterrat rús de Fordinari
de quitrà mineral.

delicades d'esttnnac.

aria

238)

t
J. d e Llobe

Lanolina i Brea

El trobareu a tots els Centres
d'Específica i Colmados i al

21772

Bernia per arlames: café LA GARZA.

de

etal, ina criaturas 1

i :: :: :: Dipòsit

30.25

lisiada Inés a plaer el sru art a la
delegad.) del tlistriete.

Sabó

PIIR 2, PERM 111ER

I persones

MI/
Ir 7.5

1619
16 96

1751

Gabriel Sa.er •1teilanet i Antuui

El millar aliment veg
1I dicadissim
per

'lee

1512
1771

Jan*

.
.

ge.

ul ¡lis:m:1,ml Sant
1 2 r 11, 1,5 classificareti la intoxienciú
ule pronüstie reserval.

(COMPRMS L IMPOST DZ IVESTAT)

New Orleant
.

Tanta anterlor .

inereat, lia eontraetat lamk:

tat ile

29-ts

ira

• • •

en exclusiva "El monslre de la
gelosia", tin inlens di-antut del
Programa Ajuria, intimo:ad
por la formosa Docoihy Daltun,
quo taulillil s'estrenare iininen-

El un de dos allys o...p reme
Bueno, /a llore del quid no deu Os -er
cafre 111,•11g116. 111111 nnanti-

TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER

CAPACITAT

.

.

1/tumor:ro quo S
- 'estrenarit
III Coliseum la pellicula "Jovenhit de Prine n p", que lia esta!.
!tintada aria, 311 insuperable per
artore de tanta fanin Mundial
( .0 111 Werner Ermiss, Eva álay i
Pan Iloriniann.
la dila ernpresa, atenta Sem_
N'e a programar lee tnés notables novetals que - . es •presenten

11 earrer de les Cotas CellalulleS,
ii,1u'ui5n i Marisa. (oraren dos antomAldle,
quedaren tete
Nu iii lennieren desgritcies persouals.

Hale

2378

.

Servei immillorable.
Preus econemics.

EL LIQUID IMPORT DELS QUALS ENS SIGUI CONEGUT

Di Mantiene en cent1

.

ri111111111;113B11111•111111°1

•

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia le dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a ramericane, de
9 a 11.

Marc

2910
1915
2.0r•7

.

!. cion telegriala

lieria", « a 3'90 peseetce Fauna i
quilo; álortadella legitima ''.•3iUria", a 120 peesetes ;l'anua
1/8 quilo; Foie-Gras legítint
"Siberia", a 0'90 pessetes llauna 1/8 quilo.
Vicens Ferrer i Companyia,
Placa de tiatalu»ya, 12; lelefon 112 A.

Denla, dissabte, 27 d'octubre
: .
Selecto assortit de cremes,

Ocner

3019
2118
20'17

LOCA

PATI BLAU
nates, mantegues, pastisseria, rebosteria, Siembras de
totes menes, cto.
Coneart totes les nits, de
dos quarts de t:eu a les dotze,
pel Zazz band Vila.

.

Dnbr,

LIVERPOOL

(2.1.
803
585.

principal
E a l'estil de les grana cases
▪ americanas. Aotualment

eltlre els ii,

•MIMM

in egociem tots

.

.

Tinca anterior .
iMertura . . .

▪ FONTANELLA, 11,

L'Academia Calasäncia celebrarà sessió privada dAnit. dissabie, dia 27, a
les set de la tarda.

BAR DE CERVESA MORITZ

a

131',ambre . . . . 927*
Mara . . . . . . 953

Tel. I884 A.—licimbotteres anlb

CELLER CA ALA

1

403
410.

NON% Y0111

participante.

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Henovacions, Conversions, CLavis, Agregaciá de Fultes de cupons i llevki3 de Ilistes d'amortitzacions.
Admeten dipúsits i tota mena de valors

Tuca .

OCIO.

.

:-.pvon iglegralos

CAFES

FAYANS CHALA gieriSa;

-- 10.11.11•111.--

.

SUCRES

Papi

Ole.

'anca arrierlor
013. , r111, e

Nora Ym14
'manea e 3 octubre
11,,,ranUre . .
487•

2 57-16
2032
ti 0 02
202 2 5

1.es representarions tindran Une al
teatre de la Comèdia, prenent-lii part
la notable primera actriu srityrrcta
laria Cazofla.

BANC DE BARCELONA

Cotitzacions del tila 25 d'octubre de 1922
NEW YORK

4:2,000

La collipan n a d'art dramittic Claratnunt-Adrift ha di•posat per a ditunenge
tine ve. dia 20. restr---na del drama tragic en dos ¡tetes., original dels senyors
Amador i Torra a, -1.'et , guard a

quetes de les que van en-

MERCAT DE COTONS

1W'
183
176'
13410
135'
35'
7'52

Tanta .

Sl ants ulaviui Feari ,,t, papa i märtir ;
'Ancla i Marc:ä. märtirs, Tecla, alradessa benedictina,

Contra remesa de 25 eti-
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.!74153
633' '697
;1633' 7.6.
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• 00114rt.
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1723
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Maar
/ano)
Jelembre

Obsequi de
la Societat
99
iflU

rnm

^ 11113e0 .

454'
20710

oir

BORSA DE PARIS
Ytierinr esp . . . 1 158 23 163'

or Altnris.
"
.

^
»•

Seela
POCIUtal

CARVI DE L'OR
Illotuales

3800

Yokohama
BeIrnea
:Noruega

1.037

115115

COM.

CORSA DE PARIS

Prop.
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Berim
Xopenhague

4 14 3 1

Urna

. 91'75
. 8365
. 57210
Bloc Esp. (fe dedil 158'
Calle E3p. 1110 Plata 216'
24810
Tabaco
es:
n e ceo pret. .
Sucres ord..
1'ädulea . .
•2'50
297
Norde
281'
Alacanta . .
3310
Franca
. .
9971
" 9 3 times, .

Attjati.dina
:llanto ideo

63 112
1:60

ROM DE MADRID

4370
1341

BORSA DE LONDRES

ohra •1, Mot 3 Time
57' ' 57 50 5183 57 15 Cedules argentInca
5610 5618 55'
5630
ter1or
wee
tse 124 12315 12725 FralL9f
142 . 140 142
4:ë63 41
41'
42 30 No s a 501k
3015 6
5 65 WW 317 53) Espanya

Acird

DIVISESESTRANCERES

- BORSI NIT

13412 Time ruoit obra Palo
5312,,' 50W 5590 9810 sru 5711 srso
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14'
14.
40*
1317 .
13e
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5810

71eMW977
Divdees toetambnt de

me

iv-iiii77-7-----==mignameaffled
EL PROXIM ORIENT
DISGREGACIÚ
D'AL.EllANYA
iialge (le Eassoliti a
El fuero urce ith els
(Confin:oció
ele
la
hIgitut
i)
forí : Importada testes tras-esas Menino-a,
tanátt Nitrada rehels a elpilular sola
ignorar • que l'impon de les desames
Tres discursos de} Nesitiel orig inades per la rsistncia plesiva
iona folla repressä
a les forres d'ocupaciö sopera de molt
L'ITALIA

—.o

.

9101.n:rara.
r
„..

anal los deuten que vIll.inittertre amb
la Gran Rrefalea•
Lord Curse rata afrinet a acierte',
ta Inda, la sitial rstä.• punt de plan. •
tejar it Mi'. Italdsvin In qüestia de'
•eonfinnra, amenecant•lo gmb la sera
dhabmia, tanta tes enundada per portar-lo a un arranIrt:tent.:—Radio.

cont

el [ a lai deis pacas-ente que Aletuanya
hacia d'haver efectunt, cii Cae (le yo.
Roma, 25. — L'Ajuntament
lor oomplir lea seres obligacions.
de Torf tributa ahir una solemEl Goteen del Releh solli , ita a mes
ne recepciA al presided del
a nido en l' es mentada nota que la CoConsell dr ministres liana; fent
missid de ilepataeione entri en condenacid d'una placa coturnoverses amb els delegats alemanys per
nmraliva.
tal d'estudiar la capacitar fle pagameut
Anab aquesta neasiti el senyor • d'Alemanya, el sanej
muna de les seves
Mussolini ha pronuneiat un irn-• (Manees, i cts itjans de pagament
p•rtant i extens d i s curs.—lla(lile, en eoncepte de reparavions, provas.
eonitzen en Ilurs estadis els ttlenies
• ••
isilnu e s. El do, uset, per tant, no
Torf. 23. — Despre del dieCOIlltn Cap stlirz,estia printka iti tan solo
ears que pronuncia a l'Ajar/teenmiela n la morataria, que és realrnera. el president Mussolini
ment el primal)! objectM que en Ene•fr:- .• otsrf una lapida que els feitualitat es proposa Alemanya.
dediquen a les victimes
Conti,:sia de Reparreions es rere/anides i guerree ene
[inirä dintre 1m" per rar
..aslingut Tori. La 'lapida
Teste de la nota alemanyn, Se suposa
eollocada als salons de la
qué Franca no examinar:1 de cap maCa - a Consistorial.
nera l'eventualita«le reemt• near el
president Mussolini, en
Rieti nls indnstrials alernanys l'import
•
ele constante i entliciastos
de Eans preatadons en espeeio, ¡mis el
preseneiä la desfilaneenoitir dievetament atol ells as do la
d. que dura mes d'una hora.
sola incumbéneia del (l'overo del Hiel.
Després marxà a la Prefectura. i
Amb tot, perlii, les aussen min franco(!e> del baleó, dirigf un vibrant disbelgues continuaran coneertant acords
caes a la immensa gestada congredireetes amb els itidustrials alemanys.
gada a la plaea. Acabat el discurs. es
—lineas.
drei al Jardí Reial, on saludà alBELGICA I LA MORATORIA
guris centenars de mutilats i ex-comitrussekles, 2u. —Segons ele perindies
bate:lis. abrí com les vidries i orfes
traquesta, el Gabinet belga ha celede la. guerra ,t conversant afectuosabrar una reunid, °mantee de In no.
ment. Tots ells reiteraren Ilur entupeliria del Govern II Reich sobre
siasta adhesió al feixisme.
una moratkin per als lliuraments en
La impressic; general és que a Toni
naturalesa.—Havas,
repta una absoluta adhesió al Govern feixista i al seu cap—Hacas.
LA PREMSA FRANCESA I LA
Torf, 25.—En el parlament que proNOTA ALEMANYA
ramciä el president Mussolini des del
París, 25.—"L' Echo de París" diu
e 5. baleé de la Prefectura d'aquesta ciu- que no és qüestió d'entrar en negotat. recordà que fa cinc anys les di- ciacions amb el Govern alemany pel
visions italianes es !lanzaren a l'ate,
que es refereix a la nota dirigida pel
qual cosa va decidir la sort de la Reich a la Comissió de Reparacions.
guerra mundial.
No es pot parlar de negociacions fins
Afe.g. i que la victòria feixista suc- que no quedi restablert per complot
csi a la victeria italiana, victòria con- rantic cstat de coses i represes les
!agrada en peines, la glbria de les prestacions en espécie.
ru.iis resistirá el transcurs dels segles.
"Le Figaro" diu que el Govern
curo del seu discurs, el senyor francés ha contestat innombrables sees congratulä de veure
gades d'una manera negativa la pemultiltud a nornhrosos oficials de
tició del Reich que sigui exam:nada
rEAlreit. "en els quals la nació va .novament la capacitat de pagament
pesar el scu amor i les seees espe- d'Alemanya per mitjà d'una comissió
r2nCeS".
internacionah—Radio.
"Avui que PM:a ha recobrat la se- LA COMISSIO DE REPARAva
dient—, la contemCIONS ESPERARA QUE TORNI
de la disciplina nacional reos- M. BRADEURY PER EXAMINAR
'in sublim espectacle, que sigLA NOTA ALEMANYA
.-rae els feixistes formern un
París, ag.—Per trobar-se absent el
exe-cit sempre en marta. un exercit
senyor Bradbury, representant de la
sempre atent pis seas . obGran Bretanya a la Comissió de Re.'-rius. rexercit vicmriös d'ahir lo
paracions, el retoco del qual és immirä igualment en les s eves batalles de
nent, resmentarla Comissió no ha pres
flema. Vlsca Toril Visca el Rel!
En acabar el discurs, ressonaren encara cap acord C11 el que es refereix
a la darrera nota del Gotera: del
e s trepitoses ovaciono al President. —
Reich.
te !lavas.
Els mernbres de la Comissió es re1.7 N ALTRE DISCURS
minan densa per tal de canviar imTPri, 25.—Al Palau de l'Ajun- pressions i posar-se d'acord, si bé amb
-d es va donar ahir un han- carácter purament oficiós.—Havas.
de gala en honor del tire
senyor Muesolio; . amb
Rhenänia
- • ;mcia dels ministres, nona-, senadors i diputats, aues chita 1 militare i ele- pers-mallats
SEPAA :
-hat ei ipiaquet, el senyor
-din! i els restante comea_
,resenriaren des deis balBATEN LES
y i destilada d'una Indasretreta, organitzada pele
DE LA
-ats obrers feixistes, els
-res deis quals portaren
Els policies atemanys
• Watxee de vt.r.i•
placa del Casi 3E0. que As
ataquen
les forces belgues
gran de toles les d'flialava ocupada. de milers
Brusselles, 23.—Gontuniquen
• rsones, que aclamaren
(EAquisgrir que le- aforres de la
• parar el president del
echuppo han.alacal el paleo del
•1 de ministres.
g overnador, en el qual s'havien
multitud insistí deliranr,
fe( (orlo ets separatistes, hala ven del senyor Mussnvent estat rehollados les esqual, accedint a la fi,
menlades /orees i sofrin pérmcia les segilents paratsduce de consideraeid.
Els schuppos atacaren tarnmes. elutadans de Torf:
la' ele sOldals helgues. Pis anal.:
• artio haver presencial en
repelliren l'agressió i Lira( tirata un esperlarle Inri sur r Il /renta sis detencions.—lla
imponont rama el que
-vas.
aluesta
Brusselles, 2e—En el f raerismulmal
una
'Avia vist
sal atac realitza pele geluippos
lii
i sento que
rentra el palau del governador
3
Torf hatega en
dfAquiegrà . que, cdm se sep.
a plma i vibra a !ensems
•
ocupen els separatistre. re:sale
(Entusiastes
taren morts los polis-las alemanys i dos separati..des. reho y en agrupat lote sota
gistrad-se. a tos a nido, alin ...a bandera del fe talsg uns ferits d'una banda i l'alVitral] compra-m(1re
tra.
' frixisme no serveix
Trent a eine individus de la
•
tr rreens. privile g ie. ni easellan/uu es refugiaren a un line
e s. sin/S Pintaras. enprem
de' gnitrdia belga. dernanant
• uncid. (Ovnoile delirant..)
mateixos que seas *desarmes.—
Govern, As a (El., el
Hayas.
ha d'am p liar coasAquisgra. 25.—Hi ha hagut
!ard a", In sa y a obra.
una rol:lisió entre separatistes
Ote-ers de les fithriques i dels
1 la. polieiti_ fturant el conthal
no no prometem un (mime•
uit soldat //oiga feil desarinat:
* paradht. corn en ele comes. però
pele "lídieles ale/liar/ye. Alesu, dic. eme peroné la nació prohores els holgtios intervingueacessi i treballi cal que es revolucioren. desarmad i detenint
m n ralment i materialment, les
policira a lentanys.—Itrid
ma s ses °berrea.
NOVES 'VICTOREES SEPARA(La multitud, formada per obrers
'VISTES
• Ilur malar part. aplaudeix insisTreveros, 25.—Els separat is ?e nmiele les paraules del cap del
ins rhenans han ocupa!
rin vern, el qual acaba amb aquesta
frase)
Dei- de la Direcciá de la ponen..
ha y an, ocupat lambe la casa
Govern feixista enmpedn aquest
Ajunlament i la Sots-Prefecde en , i s abra jtornolir-16. Visca
tu in.
Visca
Vista Toril
Ha estat proclamada la reAquests visques forra repetits cake ' en tusiastes d'yac ioni per milers to:Ralea a Ondosherg, Doppart,
de Oteen" •
Soden, Oaisenheim, Andenach,
1113 reanits ' rel retiraren poc a poc A Monljoi e , zona d'uruparid
de fuel; plata.. ecaiemitit
belga, els neparatistes han ocu'Lineal el grandida isiOectactepad la sota-Prefectura i els na- .I.sanimacid es prolongi ;le ciatet Monalistes la Casa de la °tulla,.
in di altes bares de la nit.—Hayas.

AQUISGRÁ ELS
RATISTES
SCHUPPO
FORCES

Atenes, , 2-1.—El Govern grec
ha inrital els sublerats a capitular abans de doma, dijous,
antenarant-los amb una folla
reprossiti, en cas de persistir en
Ilur actitud.
Han eslal delinguls Pea-ministre Malessis i tres generals,
aizi cotas el cap de la polieia del
Pirem—llavas.
ELS DAIIRERS REBELS CANTELEN SENSE CONDICIONS
Alones, 2 5 .—A les tres (Enquosta maitinada les darreres
llivisions suhlevades han lliurat
les armes canse condirione
Broma i O aP ti.
El eontingent sotrns puja 3
uns mil homes.
Els subierais que s'havien
apoderat de Cartilla han capitalat mes tard. apoderant-se (le
la atufal el general Smilmlis.
Amb :maestre rondicions al
morir/letl! revolucionad ha queda t dominat per complet a tota
Tracta.
El Govern ha proe mesures,
enèrgiques, començant les oparaciono per tal de netejar el
Peloponas deis darrers rebelo
quo queden.
So suenen que ('operan') quedara acabada pan romplet daqui dos dios.—Railio.
ENERGIQUES DECLARACIONS
DEL CORONEL PLASTIRAS
Atenes. '25. — El coronel Plastiras
ha declarat que els meneurs de la fracassada revorticiú seran castigats amb
tot rigor.
Imposarem les lirio riguroses per
aquel s que volgueren arruinar la seva
Pátria..
Els soldats seran jutiats benevo'ament. car sita demostrar que seguien
el moviment completament enganyats;
uns creien qtte anaven a Iluitar contra
els comi:ateis búlgars que amenacaven
la frontera, i nitres que anave» a reprimir un movinumt comunista.
El nostre Govern seguid nY sen
xpla do política i només Murar-II el
Poder quan snagin realitzat les
i ci poble hellenic hagi demostrat
la seca voluntat ergio! els seas yetitabes representants.—Radoi.
•

EI, GENEIIAT, VON .LOSSOW
DICTA UNA PROCLA CONTRA EL GOVERN DE LIMPERI
Munic, 25. — El general V011
Lossow, en una alocució dirigida a les tronos declara que
seria necessari alliheerar AI,Manya del seu Gorerit actual.

—liaras.
LES MANIFESTACIONS
TR.1 L'ENCARIMENT DE LA
VIDA :: COL.LISIO AMB LA
POLICIA
Barmen, . 25. -- En reedrrer
un grup de manifeelants els
careces d'aquesta eiulat, en sí.
de prolesta contra 'l'encariment
de la vida, intervingue la policia, 1 a qual Mol el foc contra
els manifestante, matant-ne
i ferint-ne molts d'altres. —
Hayas.
1:i-: X-KRONPRINZ VOL TORNAR A ALEMANYA, f DIU 0I'E
NO SERA MES MONA11011t:
La llana 25.— L'e,x-Kronpr inz
h ademanat perinis a les autoril ras holandeses perqué Ti por-

/n.1in de traslladar-se

o

Alema

-nya,
Per altea (eilt, l'ex-Kronprinz
Isadentanat al Reich que li
getitt expedite passaports, compromelent - se formalment a renunciar par sempre les seres
pretencions monarquiques.
Les auforitate holandeses no
oposarien per Ilun part cap ohslacte a !la sor' ida de l'ex-Kronprinz del territori holandi!s.—
Radio.
EL DISCURS DEL GENERAL
SMUTS
UNA MANIOBRA PER PoSAlt
LORD CrItZoN AL PODFR
rts. 25.—Settele el ,..eresponeal
n1,. "Le Mafia" a Londres, el discute
del gonrral Stnuts a, una maniobra
per po(lar difieultats u Mr. lialdwin i
allitie sentida suti mena de complot
ene:minar a (vr insostenible la sanaeid II Huir r ministre, a provoear
ünn crisi inktrrial i oi,tiu,ur aixt
itei a apenar per a In formatid del
wat (labinet brithule que
td alguna nototartat, is a (lir, lord
eure-on.
•Virzeiz resmentat earresponmal:
"Aquesta aventura somb'n donar er&.
dit a certs I II' exiSteir 111111
erial forea grial tal 1 . 1 si del Gabinet.
El miniaterl (EAfera estero:cera ha
Ilf• rl p reitet de In
admiat el
Gran Bretanya n Europa perilla si el
Govern no va de: Piel: per 1.1119 bullida
A, a die. una poltiva
des:motel la del Goteen fram . e.. l ra l
(lanar lloe (Mitre de [me a una ay--gui
ein seanettda d'Anglalerra, amb l'eencimefil de la anua d'ocuparla de Co.
/ünia, In retirarla dels representants
l'Atina:es de la taaidssta de uppara.
<long I . del Consell d'Ambalsadors, 1
en fi, ano Intimare, a Franca per tal
.gor edites& Ilasadlaimiaat el paga-

ELS FILIPINS DISPOSATS A

APEL.LAR A TOTS ELS MITJANS PER ACONSEGIUIR . LA

INDEPENDENCIA
Manila. 25.—Els representante a l'Assemblen legislativa
han deelarat que emalinuaran
sonsa defallir i anib tota energia la t'ampanya a favor de la
independencia do lee Finpines
i que per al d'aeonseguft Hm.
°bloc'', estala disposats a ap i'!lar a tots ale /rajarle.
S'Ira tiproval una resol hell
demanant la .deslitticití
diala del governador da
lleS i qu3 amiest funcionad
nordanterieit sigui substituir
per on Are de l'Hit:d.—Radio.
LA RECAPTACIO PER ALS D.AM
NIFICATS DEL JAN) DONA
MOLT MAL RESULTAT A LA
SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, 25.—A l'hall de la Secretaria general de la Societat de le»
Nacions va esta:- exposat un petit Cofre de fusa en el qual els delegats
que van assistir a rAssembléa van
anar dipositant el sen Mol per als
damdf:cats del Japó, Utl dia desaparegm3, sobtadament. Ves:rentar cofre,
que baria de contcnir de dcu a quinze mil traes suissos. Les recerques
policiaques no han aconseguit deseobrin l'autor del robatori.—Radio.
MORT D'UN PERIODISTA
}"(UNCES
Paris, 25.—Ila mort el senyor Filippe Milled, director
litio era do la revista "Europe
youvelle" 1 del servei de l'estranger del "Petit Parisien".—

De Catalunya
REUS
DImissió
Conoert
El regidor Sellyor Juan 1.10pis ha fet renuncia del caneo
de regidor, segons diu, per trobar-se delica t el . seis- estat de

— Dire,ndres, din 20, obrirà
seu tercer curs
de Concerts de Reus, celebrad
una soleame velliada al teatre
Fortuny, on donaran un concert ii baso d'a/distes de gran
cartel!, com Still Elisabeth
Schuniann, sopran; 'termine
Nittell, contralt; Georg, Malta,
tenor, i Josef 310110Warthil, que
formen el famds Quartet Vocal
(lo Viena.
OLOT

Conoert
Vària
Di mart a la litt, al toatre
tingué Poo el primer
concert del segon organitzat per l'Associació da 'música.
L'escolllit programa en tres
ligarte, integral per obres de
Elaendel, Beethoven, Schultert,
alend-elseolin, Chopin, Albeniz,
Falda i Liszt, eslava encarregat
a la distingida jure maniata Na
Margarida Chala,
En toles les cOmposicions
estigua insuperable, conquerint-se sorollosoS aplaudiments
de la selecta étineueréneia duran tota la rentada.
Al final Corli eSpOng0 als
aplaudiments amb una composició fora de programa. que li
valone, ultra una l'orla ()vació,
una artfstica fofa de flors.
— L'Alun t ament ha celebral sessió ordinitria de primera convoca I itria enrrespo_
nent a la setimina, tractant-se
únicament d'assumptes de tritmit corren!,
— El mercal S e lmanal celebrat dhllsmiis estigue regularment eoneorregut si be (me
atiimat en operacions en Iota
classe d'articles.
SANTA COLONIA
GRAMAINET
La Lliga Naolonc!ista
Socorsos mutes :: Diverses noticies
El gov o rnatior ha
petunia al propielttei do la casa
oII tenia el domicili la !diga
Nacionalsta, per poder obrir el
sn't5.-enf¡,.
— El Camita local de propaganda ilt • legal do la Quinta
Salut • 1;Altança, i representalla: do la Societat socorsoe
rnutus Out manda! de Sant Isidro, prepara una diada mutualista pal villehil limos. a ('mili'
jede de (er ennaixer esie arantatges que proporcionen les esmentades nesociaeione, I. projec- taris Ita rundattió d'una en 11tat de socorsos mutus de doaes.
— A Fenterrament del mar-

qués de Cartilla lii assistf, en
representnoid tle la Mirra Defensa de l'Arbre Fruiter, el seu
pres1dent, senyor Salvalella.

EL GOVERN BEL DIRECTORIIIIIIT
EL DIRECTOR DE LA TABACALERA, SENYOR BASTOS, EX-DIPUTAT REGIONALIST.A, EN UNES DECLARACIONS HA DIT QUE CAL ESSER OPTIMISTA, I TROBA JUST QUE ES • TREBALLI PER L'ESPANYOLITZACIO
TOTAL DEL PAIS, QUE S'HA WORGANITZAR A BASE D'UN REGIONALISME ADMINISTRATIU

L'ANUNCI D'UNA INSPECCIO DELS COMPTES. DE LES COMPANYIES
FERROVIARIES HA PRODUIT UNA SENSIBLE OSCILLACIO EN ELS
VALORS
EN LA INSPECCIO REALITZADA A L'ASSOCIACIO MADRILENYA DE
CARITAT S'HAN DESCOBERT UNS REBUTS DE DINER DONAT A PERSONATGES POLITICS, G AIREBE TOTS MINISTRES DE LA GOVERNACIO
I SOTS-SECRETARIS DE LA PRESIDENCIA

A la Presidencia
El president del Directori ha arribar a la Presidencia una mies després
de les quatre de la tarda.
Ila dit als periodistes que no pasy uca ros de non.

Ef. PRESIDENT DEL DIRECTORI
Arni, al ministeri de la Guerra, han n lespabcat amb ei presiden del Directori c elo cocarregats de l'ornen!, Marina i
Gtacia i Justicia i el sols-secretari de Governació.
També ha rebut el general
Primo de Rivera una comissió
do cavallers de les ordres
i tenia anunciada la visita del emule do la Romilla i
del duc d'Arnalfi, representad
d'Espanya
L'uca.'est.
LA REUNE° DEL DIRECTORI
La reunió del Directori ha
acabat després do les vuit de la
nit, 1, segons el general Vallespinosa. s'examinaren assumples
d i e fritMit, no donant-se, per
tanl, cap nota oficiosa.
El general president ha rehut
los visites del cardenal primal
doctor Reig, del ministre de
Portugal, senyor alelo Itarrelo;
del delegat de l'un/cut al Marroe, senyor Pérez Patinto; olel
r e preSellhanl fil l ESpanya a Romania. i cha II 'CC.

DECLARACIONS
DEL SENYOR BASTOS
.A l'euquesta oberta per "El
Sol s ohre.l'actualitat d'Espa"
nyi' i régini tu restlerenidor,
avui el director de la Tahacaleea, Francesa Bastos,
el qua' diu que, sensa entrar en
si baria passar 5 fer-se d'aquesta o de l'altra manera el
passat, ah no ven nado que uns
hornee patriotes [llene de bons
propòsits que donaren una ernpenta i aconseguiren fer una
revoluch3 sense Ilagrimes.
. Ilern ti"4ser—afog.oix—tots
optimistes i ajudar tant cona
poguem el Directori- Slirt do lenir esperanaa.
I si s'aconsegueix un millomamen! .de la nosfra adminiafraeicl 1 de fa nostra 0rgariflia7
eiA, respecta/st justes
los obreros i sentimentS .P0P11lare, i si tot s'aconsegueix sense sang. haurem sabut fer la
mes practica i lògica revelaCi ei,

El pafe esperara ahans del
1. 3 de seltunbre tina fori,a n0Vil
aqUO:Sia ha arribal•
Es preefe quq co
l Pe mili.
El Direelori matrix bes lii hl;
"No deseendlr ritmo
principies general,: que nitres
drsenrotIlin amb palma.
Que 01 noblo, general Primo de Rivera, no es
doiri arrastrar! per l'ap..ilat
!
plarr
d. : goverrrar. t 1 sets nam gloriAs
pot nassar a la hisliirin anth
hrillanlesa eterna. si cap alas
que tot i sobrolot ennerevar
Se\ill torea i el san prreligi.
El p rimor i ron:Intenta) tç s la
i l'organitzarid poIII fea del vtuls.
lii lia hagnt. ministree /non
!reir:in:dore i hon oriental:S quo
han I n i-s al asId ohslaclea insuperables. ;n ive l:3111 , 1 , 9i pelo derechas d'o rga 1 il zat
Espanva ha soforl 1/ na enorme iliuti fai'ì'ime'ia pol II i ea per
part dele eittladane i eslava sumida en una e eriflen aturas 1"
COinprniniene, in (lit o e los i yeeninanniiions i era impossible
multare-la.
1 nixii s'ha tle rompre fetal
que el noble g ollabori rli;• e g lainellt en el poder i e! vegi It!
arao. i per aixit nn hi ba dira
enlucid ene la divisid (PI 'it.e.
font mi, rerzionalment i•s
des( arregui l'EsInt d'una n'arel()
ele lasques ttim han d'Asser
exhre e dos anda la erra alta
pera SPIl g P la sa y a talmediata :alteram
Es. en tina t • at'au'a. la le orla
reeionalist a que aval A. c. are,•p_
toda a lat el MAII• Flaco a Pration hi ha rn an11" . t •r•teps
iinte Or li n led ein e s de d'eseentra hl uncid regionalista. st tut toles
responent a una ma :or reulra-

'tzne1,
En bolos annel7ei funciona
que he sigu i ') te ear ,te5 pule_
ral la rogi.1 bn d'actur o.
Amh nuttestes sollielmle
Dlltret ori ha -de - retaettled a1 pi'1r

mer problema nacional, que Je
el prob . .una da Cat.thittya.
Catalunya, lemnia amie s ts 20
t'Ohms anys, lea sotari intensament les bombee anarquistas;
seguiren altres, la significació
de las M'ale no ha , stat hen definida; a aquestes a 1 .. atenap•,
late.
Tot t'IV) ha er •n at allf una
proteela naluralmea! 1114 ViV
cite en !a majar part de les pobiaeinn: tranqu : Iles ! no gens
castfgades.
Aquesta protesta prengué,
abans le l'adveniment d'aquest
Govern, un caracter violent,
agressiu f odids; per') no es
cregui que aquest. aigtli l'esperit d'aquest grua i noble poal.e•
No generalitzem un sentiment
que avui no existeix; no es consideri a tots separal.'3'.ca i no
sels confongui amb ehe que no
ho sdii . pertpla en confondrels
g els fa una ofensa que els precipita irremeiablement en Pan/ny:une/a per decepcia o en
Texlreinisme per prot.sla.
Avoi dia ne, lii ha separa tisele a Cilln;ilnyn; pat dir-se aixi
finan la ni nor/a As tan absolutament
Roll 'tolde mnit just, que
tole ilesitrem. una rspanyolit
zacid rompleta In tots ele poMes de l a rac td: per ?) peltsem
que aixis no pot aronsegutr-se
per la torea; ha d'aaonsegmren sois i pret....ame/al •pel rre, pacte. la eonside. ! aelle- i 1cm Mda
prelnlja elS sepa..
rafiefitr. i hl I ranía. Card he, dit
¿can t Aany
ana,n i en .jtp
bre,-i era que mal ho han
ho sin i han coincuLt artib
els governanls llanada en Foil:
a la vana poli , 'ea.
L'aplicad() a tot el país (l'un regir)] descentralitzat perqué les virtuts i earacteristiques de cada regló
s'expansionin en bertefici de la p?:tela de tots, perque ne solo estiguem
units pel costurn, per la conveniencia
' o pel mandat, sine.: que tots amerosament contribuim fraternalment al
servei de la Mdria és cosa que el
Directori, en aquest rnoment, té a la
'seta má aconsegnir amb facilitat,
lliurant-se dels recelo que no ha de
sentir, respectant„ abans que tot, sentiments que en res s'oposen, que en
res s'han oposat a la indiscutible unitat de la pitria; i Solament quan'
aquest grup trhomes, de tan excelsa
bona fe, aconseguis, ami) gratis po!irles, que s'esborri de la ment deis
espanyola la idea d'un problema o
cliverSna problemes regionals i que
tOrSeliciutadans . de la . pittria es Ira.
bits considerats. satisfets i sentint unä:times l'obligacir5 de collaborar ett un
Estar fort, eficaç en les seves funcions reduides, prescindint del techan
local descentralitzat; solament, repeteixe, amb que nixi) aconseguis el
Directori, i obrint els braços amb tolerecia i en pau, púgiles inspirar
confiança als nostres germana lusitans, dient-los tal com diguéssint a
les terres d'Espanya: ningti manará
en ningé, tots collaborarem al be de
tots, valent el que cadascú valgui,
segnint• els nnstres costums, cadascú
amb el respecte de tots, com a germans O com a socio que sincerament
s'estimen, sense que ningú s'oposi a
Mugí,, sense que ningü dornini a ningé: si tal feo el Directori. aquest O
serien els moments mes bells de la
histZmia d'Espanyá.
segon problema éš el del farroe, que és d'una immensa dificultat
en aquests moments, si be: molt inferior a Eenumerat abans,
La naciO espera del Directori una
solució del proWtna marroquí: abriguent l'esperança que aquesta salat citi arribará i aplaudint la conducta
del lairectori, de no tleixar traslluir
els seus plans, amb la qual cosa, din,
demostra ésser cavaller i patriota.
El Directori ha de dir: .A Hisenda,
cada tintadà espanyol ha de pagar el
que Ii correspongui, 1 prendre ràpides
mesures penal: aquest principi sigui
eficaç i realment implantar i deixar
als successors una doble tasca: minier, la rraconseguir que M'a: sigui
una realitat, descendint als detalla de
EexecticiO: i segon, procurar una reforma absoluta eu el ilustre sistema
red:Mari, procedint en aquesta
rera part amb calma, amb atenció, amb
cstudi del problema social, d'un costat, i de les necessitats nacionals, i
d'un altre, establint un sistema modern de tributad.) perque les ehren.
('lies CA reparteixin en proporció de
la riquesa individual.
A Foment: el que gatta la nació
en•Fontent no va a dependir mes de
la coneivincia del cacic, del diputat,-

ni de la determinaciti libérrima del
Mirtiottek,les- den•111. .14 van • gei

mitjaneant una ordre en la qual entra una serie de factors: la necessitat, la utilitat, els compromisos internado/late, etc.. i no dependran,
tratui emlavant, més que de la conveniencia nacional.
AM:mitas les disposieions del DIreitori de distribuir per provfri~ailit
.
crédito per a carreteres.
Cal oreanitzar tots als servei, uti!llanta lb el personal: aquesta /la
d'Asee la tase a dele snecessors, distribuint les funeions entre l'administraeid central i les regional,.
En l'administrarle. de justicia: Sanejament co:nplet i (futir, meter ala que
faltin, nada un Isolament total de la
polttin a. I el !lintel:e en la elerecia, que
també. ha explotat la seva influéticia
per a l'exerehi de totes les dignitats.
En el que es refereir a Treball:
Profunda revisió de tota l'organitzaeib d'un ministeri que en gairebé tota
els sonso aspectes Co de la tin.'s extraoedinária iinportitneia.
No n'Id ha pas proa anib qué so
ministre del Treball sigui, eran leo han
estat gaireba tots els anteriors, un
amable mitjaneer en els conflietes, dernanant als patrons i als obrero que
fossin bono, que transigissin, i qua
visquessin en pan. Ila de demostrar
wInesta força que dMia el eonvenein ent d'una rad sdlida en el triple canmin erondmie, social i ¡tic,
En Instruccii pnblica.—Pel caíd de
l'antonornia universitPria ha de comencar. 4.
la d
enra
eng uneq 'phe'tt eass'ePre(a.t::MIlssiea'a7nt
ertht
raque no s'arribés a la de reseola, punt,
aquest, que desisteix d'examinar,
En l'exreit, la Marina i Estat: el
principi fonamental de la seieeció del
personal, i l'absoluta necessitat no sonment del compliment del delire, manifestar en llores de treball, sina en aPprofessional.
Tots aquests principia san els Gales
que el Diteetori ha d'establir i. després
d'haver-los establert, dir als bornes
que entrin a governar:
—Vosaltres de ten segar que estareu
conformes andi aquests prineipis. Si
ho esteu, inepirant-ros-hi, governeu,
atub Iota la iadependencia
de les vostres con:acciona. amb Iota
la responsabilitat d'una actuaciú lliure,
1 sabent que per sosten:r-vos contra
tots els que tractin d'apartar la sacie
d'aque:4 cana, nosaltres som aquf, AM!)
la for,,a que hent conservat per al bd
de la patria.
Avale expressant la arca ereenca
• que no han de manear Mames nous que
treballin atol, entusiasme per al be
d'Espatiya.
COMENTARIS DE "EL DEBATE*
AL PROJF.CTE DE REFORMA
. REGIONAL
El Delate recull'el malestar experimentat en a ganes localitats datant fanunci que el Govern va envero una
organització d'Espanya en regions.
En part, Coba justificada l'alarma.
i dits que seria fictiei el resultat si et
crees la regi:": marcant ratEes damunt
de/ mapa.
Precnnitza aquest sistema: Que siguia les provincies les qui per afinltat d'esperit i d'interessos es maneatenia i crein la regid. Però ja senteil que el Poder públic na por esperar
indefinidament a qué :es regions ca
despertin. S'ha d'assenyalar os termini
prudencial, més aviat bre g porqué la
regiti es constitueixi. 1 després les regions adormides no tindran dret a mielx.are-ss .e si se les incorpora a lesre gione
vives.
afegern:
1 aquesta sembla dosel: la poetice
ene segueix el Directori. Es parle
, d'una assemblea de Diputacions, andt
l'objece d'assesorar el Govern sAre
e' problema regional. Es un encert. SI
s'ha de fer una obra permanent. totes
les precancions que adopti cl Govern
seran peques Ces materia de per si tan
delcada.

El nomenament deis
delegats governatius
[ 'els minlsteris dc (los-enlacie; i roerro s'estan ultimant els preparatius per
al nomenament dels delegats governa..
tius.
Sumen prop de 500.

La conferenc ia de Paris
l'na nota facilitada al fiegoaet dieron:me:A din n Ille matf el peed.'
dent del Dlreetorl ha rehut el likNiver
marnuas de Torre-I ermoss, delegue
plenipoteneiarl d'Ileanya • la ceda»
remla de Parlo.
Antas ami el, restrons,paerra nras

g ente, Emploma do lee Montero. l
yermos delegan, t6rnl(e.
L'entrevista fue el preal6ent b•
'Wat trole llana.
Ele delepta mates *vida el%

lergere
,
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Es agents de Canvi i Baria
11:013W,LAA10 , III LS VALQRS
..FERBOCARRILS
El

todèeetoti haTaailitat @a le-

gtien( ilota

"La Junta Sindical de 'Milistre C3gi riPAgents de Canvi i
Borsa de Madrid, per tal de petar lima a l'esPerulació descarenado que sembla que s'lia
mignientat en interpretar el decret sobre inspecció de les t'aunpanyies en un sentit d'host
lat per aquestes , que cense pi ova justificada no pot »damitae
iii iteceplar el poder públie.

Fobretot, ami) l'aprovaeb:r.
nilue de tots els collegials. ha

adopiat els segaents acorde:
Primer.-Totes lea operacions que es canceran a termini sobre accione de ferrocar1ils. s'entendrap a voluntat del
comprador, el qual (hidra &el

d'exigir la liquidació del Otol
lint/1 rúnic avis previ de 2 -I Iiyes. En les coneertades fins ara,

comprador D'idea dret (l'exigir la numeració dels litis.
Segon.-Els venedors a terraint de les maleixes accions,
el

vindran obligate. en les operadone abans expressades. a facilitar les numeracions de les
8
d'avui

realitzades fins al dia
c¡rian tu siguin requerits i. si
Inés no. a manifestar les numerador:1s de les que efectuin
d'ara endavant- en el mateix dia
c,ce roptIleS es facin.--Madrid,
2.5 d'octubre de 1 9. 2 3.-7-El secretnri, B. Sabat i Calvo.-El
frtnle, (Agustt Pelitez."

Una-altia nota din:
"L'anterior acord mereix, per
knut , la completa aproVació i
Pelo g i del Directori.. car palesa
que el Collegi.d'A g e nts ha vist
i tracta de . prevenir pànics
Deis deis valors.
El sol fet que una anunciaila inspeceié de comidos a les
Conipanyies hagi motivat• un
ideseens en la colitzadó de llore
nceions, no diu pes gaire a favor de la confiança que aquelles han d'inspitar i inspiren
segurruMent dintre i rota d'Estana.
• -•
oseillació, dones. s'ita etatribuir a maniobres politiee-financieres, enearninades, segons
Fembla, contra el Directori, petenerb, en realitat, contra ele
dora de títols.
S'equivoquen ele que ereuen
en refichcia d'aquests ardas, si
peleen que abr í. desviaran la
tunisrutable actuad() de sanejataer4l. i purificad() que el Direetorio. ha . de prosseguir."

ELS FONS SECRETS DEL
MINISTERI DE LA
GOVERNACIÓ
Sta efectuar tina visita d'iuspeeeió
a l'Associació Madrilenya le ('anal.
Els I litres estaven en r eg la. P ea, en
cauvi slan descobert uns rebuts de
diner Phi rats cc diferents personatges
poltrii s, gairetid tests ministres de ha
Coivernacid. i dos sots-secretaris de la
Presidencia.
Atillest s rebuts, e mes ben dit, les
qua ti s ;1112 justifiquen, anaveu
(1.1.111131es 11 augmentar les dittltollibit
Wats del mitilsteri de la ClovernaeiG
pe al s luis geeretg.
lli ha ministres siguants de tots els
partits que han governat o de quasi
tots, perquZ" si IM 1111 delniSora t a quo
transferí de la dita entitat benéfa
miniateri ?ala«) ar•seies ., an 'liberal,
15.000; un matut igual cuantitat ; uu
idoni. el dial no signava, sind que lo
lela un liaron en nota d'ell. rete amh
igual fi 5.000 pessetes mensuals, i lambe en eobrava CLIKKn o 7.000 de mensuals un nitre ministre do la Coceenació que suercr a l'anterior. No hi
hada cap rehilar del ministre de la
cevernacid del darrer tralduet.

El jalifat
de la zona espanyola
Dlit La Eme*:
"La mort de Miden el Mehedi crea
Girrièrnia dificubat natural de mroseir la vaeant d'un lloc de-adiesitn.
El noMenament es regeix hieI que
disppsa tankte primer del Tractat
franco-espanyol de vea, eseollint cl
Solda un nom entre dos candidats presentats pel Govern (.5p2nyol. Però
aquesta mateixa necessitat d'oferir una
Hiera de dos supera una labor difial.
Un deis moros notables sobre els
que recau l'asentid púb..ica és el RaiStei,

25 d'ocrtubr'e de 1923
2. IIESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
1. • ereAcro, ATMORTEBICA fil ERAL A LES
DEL MATI. (Observados * de 1. larga oleteare/6We
7 DEI. MATI. (Obstetricia'', 'd'Europa: Neri' d'Afriea
Catalana.
contrairaeles per tel?(oN):
TAtlentir. rebsdes per reirorafie ' ricarre fiode
bon temes es general a t05 Catalunya, atIlb cel cotaEl raim de pertorluivid ilmosférite 'que els darrers
pletamear ser* i venui flui¡os. La temperatura maxima ha
dies dominara a l'oecident ,d'Europs penj Importinteia. Els
estar de 28 graus a Boquetes, i la mfulma de 5 gratis
temporals a Anglaterra i Franca i les pluges a Alemaa Puigeérdir, lii Isst rosades a la Cerdauja i al Priordt.
nya continnen, nerd el bon temar a la Península Ibérica
g emida adquirir cariteter dtetabilitat.

Ole

•

La condemna d'un parricida
No fa gaire lemps que lingtid
Roe la vista clel procés contra
l'au Arcos. autor de la mort
del sen fill, rssent condemnat

a mort pol Jurat.
El Iletrat defensor va interposar recurs dé" casarió per infraeció de forma, fundant - lo en
que el doetor Alonso Martínez
no va informar en la cansa

respecte de ranorrnalitat
Arcos.
El Suprem Iii accedí, ordenant que la causa PS tornes a
veure i ajornà la sentèneia.
Per estar. suenes el Jurat
ronsiatit la superioritat, la qual
resolgué que havia de celebrarse la vista davr.nt el Tribunal
de Dret...
Per ¿co estar conforme amb
aquesta resolució, el defensor
ha interpelara recline de súplica, suspenent-se per aquest
motiu la vista de la causa assenyaliola per a nvni.

Les c!asses mercantils i industrials de Madrid adrecen
un missatge al Directori
Les v:asses meraantils i in-

dustrials de Madrid, que fa un
quant temps es constataren al
Cerele sie la tin,¡() Mercantil
Indnstrial i que coludir:aren
'd'actuar organitzades .en la a:1da pública, han elevat al DirecLa mort del Jalifa
tor; un Harg i interessant
Teman. - La bateria de I Aleaeaba salgo traetant arnb gran comha estat disparant a intervals de muja
petencia dels 2112-5 importante
hora. S'ha hissat la bandera a mig pal temes relacionats amb !a rei ha-tancat cl comerç.
constitució nacional espanyola•
'Molts indignes van a la mesquita
Diuen en l'esmentat mani,
a osar.
fest-, que semen l'esperança
Di han estat orant el gran visir, els que el nou règim polltie d'Esmintstres moros i els familiars del panya assolira la desaparició
mort.
de viciats procediments dé goEs fan preparatius per al enterra- vern , transformant radicalment
rnerd.
A Lara ix i a Tan g er ha fet gran
impresei6 la mort del Jalifa.

aERVE1 METEOHOLOGK;'i)E LMALUN A

l'aelnitei4 de l'Esta!.

La qüestió minera a Astúries
A la Presidencia han començat
aquest mati les entrevistes entre patrons
i obren; miners d'Astúries amb els generals Navarro i Mayendia, per traca
lar de resoldre el problema mine:- a
base de, suprimir a les empreses les pritnes sobre la producció. comprometentse els obrers , un cop subsanades diverses deficiències adminietratives, a
intensificar la produred sense n'edificar la jornada ski treball.
ItERAIXA DELS 1.1.0GUERS
II.« (stat adules pel secre t a d del Dire . Inri, coronel Nouvilas. un projeete,
la realiteseiö del qual, eogons l'autor,
motivara la rebaixi« d'un 40 per 100
en ds noguers.

a l ea 7 d., metí):
, YENTS SUPERIORS. A BARCELONA. (Sonda-es rahanatern
500. 1000. 2000, 3000. 4000. 0noo
Altitud. metro:
WNW, WSW, SW. SSW. SW, SW.
9. 17.
12.
'S.
10.
13.
Velocitat ladres per senas
:
OBSERVATORI METEOROLOCIC DE LA DNIVERSITAT DE BARCELONA
Horra d'ideen! crié: 7, 13 1 18 horra
Baremetre a zero 1 al nivel de la mar: 7597. 759'5, 759'4. - Tertannetre ‚cc: 212, 2E3, 219. - Termtonetre
Itutnit : 18, 207. 1 8. 3. - Ilmnitat reentéssimes de saturaddl : 72. 70, «38. - Direceid del vent ; WNW.. SW., W.Velocitat del vent en metres per aegon: 3, 7. 4. - Estat del cel: seré.
Trmperaturca rzfremex a ¡'cimbre
Maxima : 25'2. - Mínima: 18. - Mínima arras de terra: 172. - Oseitlacid termométrica : 72. - Temperatura mitja: 2151. - Precipitacid aiguosa. dos de les 7 hores sIeh aja anterior a les 7 llores del dia de la data: 0.0 mi.
llmetres. - Iteco rregut del vent en igual temps: 150 quilbmetres.

setes a cavi de na denunriar
el rial estat de la lirt,
El erial de restabliment. que
era sol a casa. Rima el hilara
al suposat inspector, i en assabentai • -• se'n l'amo prengué

una gran enrabiada.
'rot isixis notads té Paspeete
d'un -ehantage" vulgar... Però, vel aquí que, aval. s'ha presentat a Pestablirne.nt ei tinent
d'alcalde acompanyat del veritable inspector, i l'arn° de la
vaqueria, creient que seria l'autor del fet esmentat. ha sortit
amb un garrot respeetable, barrant - los el pas amb una actitud
que no inspirava pas gaire confiança.
L'escena desenrotHrola ha estat d'una comicitat de sainet
1-ha durat fina que s'lla paga
detenir el furibund vaquer aspirant a venjador, i Ola aclara la qüestió.

A les dues tanquen tots
els establiments
Comp'int Es ordres donacles pel Govern Civil, anit a les dues en punt sanearen tote cls ums, restaurants, cafés
i tote els establiments nocturns.
L'aspecte dels carrers de le ciutat a
la dita hora prengué un aire molt divertits. Els amos ¡ mossos dels dits establiments obligaren a retirar-se a tots
es que ciaren assentats a les titules,
merare apagaren ele Ilums. I,a gens
se n'anava astil> una irónica resignació.
Es cabarets tancaren mdja porta, i els
nectionbuls eixiren tots preocupas: pensant que en farien de les restante llores
de la nit.
A la plaen d(1 i a la 1:m' ida
o de la Rataltla. s'Iti fr.
del t'are. r Ni
grup sIc C11110,09 que
mi«
couseistaven Edita,
El-teatres. unit tiontse es veieren
oblizats a winher a l'hora ordenarla,
la una. Dos del Parall e l. que acabaren
«su :de tribs taed Piren donineials.

•

tracta d'un xerif. A més a nifes
les reces perres de . 11eialtat i entmisald.,a Espanya des del pacte que féu
el Govern del senyor Sanchez Guerra
han estas continuades.
,Si.5i . li äteret1es el :labial creixeria
el seu prestini i potser la ni'sei6 d'Es.
1Vdc-a :seria facilitada.
pan.yA
Aquestes consideacions corren de
boca n boca. peró cal no ublidar que
¿o .« el Govern espanyol e: que
mena definitivament. sind el Solda.
per mili, la peoposta le 'milis no solarient cal atendre les nostres conveniénc..e:a. sind que Franca trold satisfactori
sigue dels dos termes de la proposta."
4.3

Darrera hora

"
,

DE BARCELONA
Baralles
Astil, pa, eacla, a do:- quaels

d'onze, fou auxiliat Francesc
Cabrera Morales, de 23 anys,
impressor, habitant al
carrer Botella, 8 i IQ, entreeol, segona, p l qual presentavi;

una ganivetada al pit, que li
l'un causada per Manuel Sassed
Avellana, de anys, atece, domiciliai al mateix carrer, números .1 i ti, en barallar-se al
carrer.
L'agressor fou detingut i portat a da delegació de policía de

•
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CRONICA DE CULTURA
'INII - EltsITAT DE BARCELONA
El cap de la Biblioteca Universi.
anyor Ruhl o Borras, proposa
que el seient on caigue- ma'alt el doctor
Canilla sigui tras:ladat al Museu de
la Biblioteca Universitaria. junt ami"
un seient de la Universitat de Cervera
i una catedra del bugle XVII.
-A la secretaria d'aquesta Universitat es rebert cada dia nombrosos h....cm-ames de condol das centres docents
de la peninsun, i sobre tot dels d'aquests districte univereitari, consolats

Del Municipi
VISITES AL SENYOR ALCALDE
Ahir visitaren al senyor alcalde el
delegas regi per a la repressió del cantraban a Catalutiya, senyor Echagüe;
el senyor Pere M. de Reynosa. del ierrocarril metropolita de Barcelona; e!
director del ilane dEspanya a Bar relona. senyor Francesc de P. Mani tany;
l'inspector general de policia, seayor
Malillos; el tinenf coronel senyor Es
pimtsbs ; els comandants . Srs. Juli Cierra, Antoni Tapia i Alfons Velazco;
el fiscal juridic militar de la regid.
senyer Fernändez de la Mora; el prcsident de la seceiG segona de l'Aueliencia, Snyor Martínez Muñiz; el
majordom de S. II.. eenyor Emití Vidal i Ribas; el general LVic-c-preeident
(le la Companyia General de Cotxes i
Autorribbile, senyors 1%1°11 P adolit;
els marqueses crOlérdola 1 Faronda;
el comptador del Barre Hispano-Cclonial. sestear Ba y aderas ; e de g à del
Collegi Notarial de Ba r celona. senyor
Borras de Palati; el censor primer del
dit Collegi, senyor Joa r mint Dalrnan;
el president i el pre,irlent i e' vice-president de l'AssoriaciA d'Arquitedes de Catittinya stnyors
!t' adore!! ; Tarts s. i uas iearesentae,6
del Deganat de Mestres.
I.F.S BARRAQUES A LES CORTS
Una representacid de la barriada de
Les Corts visita ahir ef senyor Alvarez
de la Campa per queixar-ce-li que,
malgrat lacead peol tibitiu äel Consistori, es construcixen hamaques al carra r del Montnegre i la Riera de :\lagbria.
MILIARF.S AL DISTRICTE
El tinent d'alcalde senyor Rega,
ateitent les repetirles instancies formularles me a'guns reine, Isa presentat a la Comissid d'Eixemplis una meció perquè sien installats alguns bancs,
una frase pública 1 un fanal a la placeta formada per la confluéticia dl
carrer del Sir') de 1715 i Rades.
Tainlid ha instar penan': s'ararli
es netiei la carretera del Port , car amb
tnotiu de les prioatnes festivitats seran
ele velrieles que aniran al Cententiri.
CONDOL PER LA MORT DEL
SENYOR PLANAS I CASALS
S'Ita rebut un telegrama del cap superior de Palau que diu:
"Assabentat S. M. el rei mort del
senyor Josep M. Planas i Casals, Eaugust senyor m'ordena us expressi com
sale la périltia de tan illustre personalitat, pregant-von sieu interpret d'a«mese soncers sentiments de S. M. a
la familia del 5enyur Planas."

tre el carrer de Bolívar i el viaduete
de Vallearea.
Es prendieren en consideració les
segfiente moeiqns:
Del senyor Amargós. perqué és procedeixi a la reparaci6 de l'empedrat
del carrer de Montada i a la construccid de voreres i a la reparacid de latermal del passe t g del Horn.
Del senyor Aida, interessant que
s'installi una lampara eléctrica a la font
que existeix a rencrettamoit de la riera
de Sant Andreu amb el tarar de Pene
Secchi. i una altra a l'entrada del carrer de Montpeler i plaça de Mercadal.

LA

FIRA DE LIÓ

Comprenent l'interès que ha
desperiat a ¡'alt comere de Barcelona la visita del delegat oficial de la Fina de Lib, senyor
lianion de la Cerda, varen) anar
al Gran Hold per tal d'entrevistar-nos amb aquest cavaller.
El senyor de la Cerda ens
ansllí galantmeut, tot i haverIii ja :tarea persones qqe s'esperaven per entrevistar-s'hi.
Abarre que li manifestessizu el
mulla de la nostra visita ens
declara: -Voten que . sigui coneret?, dones, bé, eamenfiare per
a g rair-los la seva visita, pero
ens permetran que ele digui que
no era sorpren, ja que és el
Inés natural que la premsa de
Barcelona m'ajudi en la tasca
que nahe imposat d'alteres
i sonse ell sea ajut de segur que la carrega se'm feria
una mica pesada.
ilaig de declarar-los que el
mea viatge a Espanya, na té
Iltre fi que el de demostrar
l'interès per a l'importador espanyol d'anar a cerrar !la Inercederla francesa direetarnent a
la Fira de Lid, podent traquesla manera reatar:re Hura compres sense necessitat de cercar
agente internacionals.
de Bar. Lió és a dotze bares
celona. La seva situaeib grogratica facilita enormement les
cecee tratisaerians. Lid rs el
cm. de la produeeib francesa
.1 de curnitlemr»1 la seva Etna,
declarada Vira Internacional i
d'utilitat públiea pel Govern
francès.
La hueva missió la troba
pätica en extrem, es redimix a

unir les relacions miniereials i

donar •expausió a Pinterearni
I,A COMISSIO DE FOMENT
PErNIo 1W PATRONS MINATdaquestes diles gratis aleteóLa Comi,sid de Foment ha pres els
RES AMR ELEMENTS DEL DIpelis tan productiva l'una coin
següents acords:
RECTOR!.
•
l'alt ea.
Que 'ter incimpliment de les corrliA la reunid que patrons i obrers
Estic couvenent que la nlPva
dosis de la contracta s'imposi e! nrimirnires han telebrat aquest cuatí ami)
tasca no sera ingrata. Les meximum de multa a la Societat d'Esels g2nerals dr1 Director', senyors *Nacleetera.
VPS entrevistes sogurament prohados
i
Atraccions.
varro "I Mayendia, per estudiar la su-El vice-redor. doctor Magi FAEl toril ingressit a l'hospiPassat a iniorme de la Direcció Ge- varan als comereiants i
premio de les primes als carbons, el; tal de la Santa Creu.
brega, Isa autoritzat el Consell de doc- neral deis Serveis 'Féenies l'ofici del
trials de Barcelona de la congenerals han insocat el sacriiici dels
sle visitar la ciutat
tors en Ciències i Iletres
de la Secció de Policia Sanitaria
cap
uns i eta altres en bé del país.
L'alcalde ha marxat
perqué se serveixin del baló de conmaidiestant que el cre:ictit nembre de de Lib.
pateen%
han
expasat
iturruNliataE'S
bel) de la Universitat.
senyor de
tenerles existents a la.barriada
e ni
En.s
aeomiael
cap a Madrid
rnent llar pt
- rnt de vista, dient que per
• •
sense desaigües, converteix aleuns
la Cerda, augurant di un èxit
Altic el vespre marxis cal) a
a el's el fonamental és. que es 'Mili
-D'acord anito el R. D. de 28 de narren S til pudents vieres d'aigua bruromplel, tant a Barcelona cona
la importad); de carbd angla a -les Madrid . Praia! pot sonyar Maren les nitres citaras del regne
tínez Anido, ami) e qua! ha de juliol sic ¿mil, que regula la seva eme- ta.
75n.noo . toles que marca l'actual fi-cLa instancia del president de la Casa que es proposa visitar.
conferenciar, l'alcalde de Bar- Mudó i funcionanrent. la Junta admiseis
ent hispano-britanie, i
celona, senyor Alvarez de la nistrativa de l'Hospital Clinic «raques- d'Anú. rica i la suscrita per entitats dels
una tarifa especial per al transdistrietes I. IX i X. sollicitant el conta Facultat da Medicina ha designar,
pene., ja que de res sersiria un aug- Campa. Es creu que avui
emprendrit eh retorn, rar per truanitnitat. per al arree de pre- curs de l'Ajuntament per a la supresment de producció si no es facilitava
sid dels pastos a nivell que creuen
sident d'auttesta, vacant per defuncid
Id interès en assistir a la inaula distribució dels carbons.
AQUEST NUMERO
La representac:6 obrera, per la seva guraciú de l'Autedrion de Sil- dc !Taca, Sr. marqués de Cartilla 91. aquesta ciutat.
Que es formuli cm plec de condicions
e. p. d 1. En Francesc Puig i Alfonport. ha manifestat que ells ja havien ges per cumplimentar les autoso, vocal-secretari que ha estas de l'es- per adquirir. mitjançant concurs, Maaarribat al roNximum del sacrifici. i que raras que hi troncorreran.
PASSAT PER LA CEN.
mentada Junta des de la fundació del tre cavalleries per al servei de vigas"la seva era una profess6 molt mal reamigues
viscudes
cia dele parco de muntanya.
Escenes
tribuida..
Proposar a l'Ajuntament l'aprovació
Fa ¿inc (piante; dies que ea va
La dita Junta ha designat pe ral carSURA MILITAR
No obstant, sotmetran la proposta
extrigrés miner que se celebrara el dia presentar en una vaquería un ees. de vocal-secretar; el Dr. Joaquim del projecte d'obres i plantacions per a
la
mbaniteaciú
de
l'avinguda
de
la
catedràtic
d'aquesta
individu
fingint-se
inspector
de
FaTries
i
Pulo!.
la 6 tornafan a Ma4 Oviedo. i
Repúblea Argentina, Boa compres en-contesta concreta. proveiments i exigint 25 pes- cultat de Medicina.
401 par tener

•e

NO -VES RELIGIOSES

CRONICA SOCIAL
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ni• OLOT
Quaranta Església parroqual de Sant Miguel del Port. llores
cw.1,194 ütt1en ,f . d 'a q uella ei 11 I al.
d'exposició. De lee vuit del atan a les
que en' virliid de les isetuals
sis de la tarda.
e i reums filme jet; e: I Sik,etiemt •
- Cort de Maria: Avui es fa la
Unic, ha proceda a la seca
visita a Nostra Doma «le les Gràcies dissolucib.
a Sant Pere, o a la Verge del Coll a
INTERESSANT-SE PER LA
l'Esperança.
LI.IBERTAT DEN SOMETE - Comunió reparadora: Parròquia
NBSTA
de Sant Pere.
lia estar, remesa al governa- Adoracier nocturna: Torn del
dor una instanda, signada per
Santissim Corpus Cristi.
nive.rstre sometentstes i adre- Vedles en sisfragi de les icnirnes
çada al president del Directodel Purgatori. Tprn de Jesús Salri. demunant une es repasst
vador.
l'anomalia 11/J0 e llur pibe'
DEI. IHSRAT
s'Ira comes contra el somete.
capeMonsenyor Lauredi. pre yere,
nieta Josep Giírnez Martínez,
111t de la Cole'in:a Italiana de Barceprocessat i pres des de fa vuit
lona, manis ahir cap a Roma en es
mesos.
Pare
per
tal
Sant
proposa visitar el
Els que sotaserinen la•demare
remerciar-lo per l'honor que li féu de
da, després d'explicar tot ei
notucnant-lo cl seu cambrer secreb
auceeit, a ronseqüencia del
Durant la seca absència dirà missa qual resultà niort un individu.
a la capella italiana el reverend Paente»en que el proresSat nc
re Yurbitu, de la Companyia de Jereir més que corapfir amb ei
sús.
seu deure en intentar la defen- El dia primer del vinent mes de
sa de la seva vida i de la senovembre comencarä una santa missió ass
llar,
a Terrassa, predicant els sermons els
DEL ROBATORI DE TER jesuites PP. Ildefons Roca, Josep
RASSA
13ausili, Joaquim Vila, Josep M. PiEl jutge permanent de causes
joan, Josep ' Planes i Pere Borras.
d'aquesta Capitania ha propo - El día 31 del que sum comensal rallinerament, per no recara una santa missid a Vilassar de
sultar «arrees en Mur contra.
Dalt, sota la direcci6 del: menorets
del següents individus: Anton,
caputxins PP. Ceferi de Granollers i
Castillo Soler, Blai NIonederc.
Roderic de Manresa.
'Blanco i Ranion Bar.; Fereer.
- La comissió de l'homenatge al
Ruiz, Gabriel Gómez Molina,
P. Jaurne Català. Sch. P.. ha pres l'aFraneese Abad Ruiz, Olimre
cord de celebrar una vetllada necroPasqual Bolumar, Marian Rosal
lógica el dia 11 del vinent mes de
ele quals havien estat detinnovembre.
pite arnb motiu de Eassalt a
- Dirnecres passat, a les deu, el
la Calza d'Estalvis de Terrassa.
bisbe va practicar la visita pastoral
a Sant Cenit dels .Agudells, estant
UNA DETENCIO
aquella antiga església plena de fiLa noticia de Manresa, hadels, rebent la confirmació 61 nens
vent rebut confidencies que
i 66 nenes. Després va visitar el ce- l'individu nomenat -Joan de la
mentiri parroquial, vestit de pluvial
Mala" es trobava a la riostra
negre. resant-se les oracions pròpies canal, dona les ordres oporlus
per als difunts.
IIPS per tal que se it detingues,
De tornada va pasear a la casa rec- per estar reelamat per aquella
toral per tal de veure exposats els
auloritat militar.
vasos sagrats i signar la documentaEl delingut, que ha sofert
cid d'aquell anda parroquial.
ja molles detenrions i al qua(
BISBAT DE LLEYDA

Per disposició del prelat de Lleyda
ha quedat recluida a dotze cursos la
carrera eclesiàstica en aquell S.eminari Conciliar.
- Ha marital a Gandia, amb l'objecte d'ingressar a la Companyia de
Jesús, En Jaume Batlle. regent que
ha estat fina ara de Puigvert de Lleyda.
ARQUEBISBAT DE T.RRAGO
Ha sortit cap GaRNoAma. amb l'objecte de continuar els estudie de Filosofia gregoriana, l'alumne del Seminari de Tarragona Namen Bergada i
Pinvol.
- Aactualment es dóna una Santa
Missió a Constanti, sota la direcció
dels jesuites PP. Pijoan i Vendrell.
Tots els actes s6n concorregudissims.
- Havent-se de proveir una plaza
mutual de soxantre a la santa església
Nletropolitana i Primada de Tarragona, els que aspirin a obtenir-la poden adrecar les sollicituds a la secretaria capitular, en el termini de vint
des.
-- El Butlletí Oficial Eclesitistic

d'aquest arquebisbat publica en el seu
darrer número Cl següent sumati:
I.-Carta Encíclica del Sant Pare
Pius XI sobre el setè centenari de
Sant Tombi d'Aquino. 11.-Oració
que resava Sant Tomas. recomanada
pel Sant Pare. III.-Lletres apostòliques dcclarant patró deis sacerdots
que dan tIVssions poptdara a les reeont católiques, a Sant Llennart de
Pon
i
privilegis que S. S. ha coucodit a la
LIMO
del
Tr:instt
de
Sant
Josep.
Pia
V.-5. C. de Ritus: resobaci6 d'un
dubte sobre' la missa votiva del Sagrat Cor . de Jestis- a la primera fira
sisena de mes. VI.-Lletra del Nunci de S. S. sobre prórroga de Pirglidt
concedit ale Ordinaris d'Esnanya en
les SCVCS relacions :(nda les Comunitats
religioses exentes. VIL-Causa de eanOnització de S. S. Plus X. VIII.Article ttn Eh Debut e " sobre Plus 5.
IX.-Iliblie graf ia: "Llihre de familia" del Foment (le Pietat Catalana.
"Provee de bon seny". d'En jame
Raventós. "Canons sobre religloses",
del doctor Rial. "El rector a reseola", de N'Iaitlre Atinaran. X.-R. D.
sobre els soeorsos a la maternitat.

• ••
La Lliga Espiritual de la Mare
Déti de Mauserrat prega als aseos:1.10
que se serveixin assistir a la inissa
Comunió que, eom ele CoStMll. AJA
lloc el quart dim penge de mes, dia
a Yesglesia del Sants Just i Pastor,
a Ales l lcZit.ei ns recorda tole cada dissaltte, a deis quarts vuit de la nit, a la
mateixa esgldsia. se celehra la Visita
Espiritual institnida pel gnu bislie At:
la incisura terra. doctor Torres i Ragee,
recomanant-Iii amh interés l'assistétte1a
a tote els catOlies bareelenins.

es considera un element d'aeeiú, fou traslladat a Mssni'ce,t
a disposició de l'autoritat.

La

Demä. dissable, din 27, a 1'.
deu de la vetlla, al Casal ClaA .
Rec Comtal, U, tindra 110e.

càrrec de la S'oeietat cherat
Violeta de Clavé, que tan

inunda dirigeix el jove
silor En Pere Jorda, uci eleeta

coneert arab motiu re.:
l'ofrena del glorió; eetendat.
de l'antiga Federad() de Choi de Clavé.
La Societat d'oral La Violeta
Clavé. a niés a inAs, notifica
als qui pugui interessar-los que
,ja s'lla donat començament a

les classes graluites de solfei.,:.
AMICS DE LA MUSICA
Gaspar Cassadd, retninent
violoncel . lista criada, que en la
recen( "tournée" per Italia
morquera 'amb el seu exquieid
art els piihties de les mds importante eapitals, és el solista
al qual la ilitteeeie li arlisliett
Arties de !a Música ha cordial
una des les primeres sessions

Eartnal eurs 1923-21.
Desitjús l'artista de fer
•Pli reeital el• S
nAixer
AlllieS de la Música una ob
que, ultra la seXa novetat, s
representativa de les muden/ •
nrientarions de la müsien (r.
quests (hu yere tenlos, ha eSela bella "Sonata" de Clan.
Delnisey, la primera audiriA

Hit

la qual a Barre`,ma dmicem
1110•11'1' ji sa'«' V:01011VPI:110a.

piano de la -3
La part
(I.. 11 ie: ss y anirit
l'a;

La

ROMEA. - . Segueix l'èxit de la
nora produceid d'En Va Imitjana "Don
Pau del conselle". Mentrestant continuen cls assaigs de la gran obra d'En
Santiago Rossinyol "L'aura del senyor
Estere", que es rependric ben aviat,
utilitzant el mateix decorat amb qué
va estrenar-se, tot ell obra deis «sesees \Turnara, Alarma i Junyent.
L'empresa ha rebut tina comedia del
notable escriptor catala En Prudenei
Bertrana.

...(.1 pianista rv

repat r iació
cionaris

Cifin ja
Tinrantecin

deis exper

de Vergara

de

tlit, los íní,..3
Vergara, per: -

iiyents .al clame de 1920 e le
tornen de en el . qi ti
territori han romüs mes te
Isis anys. arribaran aquest au sti. a les 11'37. per restaciú le
Ecanva. d'aquesta capital, rt
seran rebrides pel tap' Es ges -

re!, altros generals, eomissiele
I: « gurtrii.
de rape i oficials
ciA i música (le l'esmen"st
r,gintenl, la qua) ac3ntpanrirs
els . repatrials fine a la caserna

de Jautite I.

L'hora (acatar els espec.
tac t es

1-71 s Teatres

Músi
c
-o-

i tancar els estahli•
ments

Slait cursat les ordres °portarles perque OS complinientin
eigosoranient les disposisione
dictades referente a l'hora dacebar els espectacles que Miura
a d'esser abaño de 'launa del
metí; les tavernes tanearan 1
les dotze i els cales i bars a lo

dues.
Els dissabtes, diumenges
vigílies de testa, aquest hale
queda perltougat per ede
hora.

le

•

'171/177W M er7r77197 7
OlVe UXIM Ze o'ooruore de

-

to20

LA

PUBLICum

ELS ESPORTS MOYIMENT
AUTOMOBILISME
inaugurachl de l'Autbdrom
L. L Ofl 1p,YI de Fem.:mi : As de
adrid. Saragossa i Alacant, per dof:ilitats al públic d'aquesta caFr
r:l je drsitgi traslbdar-sc a l'AuAto l, el ella 28 del cerreta. ...staservei especial de trens di•:,-à
-te› entre el Baixador del Passeig
i el nou Baixador de l'Auittrele.per a l'anada circularan trens des
p,sseig de -Griicia, des tie les qus intervals tle deu a
mau
minuts. si aiall h0 exigeix l'ah/e3: a de viatgers. llevat les naaral s 1aterrnpcions per ' donar pas als
:rdinaris.
fi- 'reos que simin. entre les guate les cinc es detindran hindi: 'a
de Barcelona-Sans, per tal
.
viatgers.
retorn a aquesta ciutat, esl'el
l'expedició
de
•
trens
, especials
-11
les •c es dé- la tarda, la qual tindra
s intervals variables segons Fa:x
a de viatgers, iir.s a les dotze
e la MI.
el fi d'assegurar l'ordenat d'5ro',' erneut del servci. procurant les
facilitats al públic, es relit•L al inateix temps que s'atengui
les scgüents instruccions:
cvitazió d'ag.lomerans les taquilles a última hora i
molèsties
que aix¿i ori g ina, i
Ce ;¡¡
:ab Cl fi a més que la Companyia
ie Ferrocarrils 'pagui formar-5e idea
• r cubre (Ir viatgers a conduje. i
¿:stv-te :- en ditisolnéhcia • els elemmts
rtzüs,,t - i s a tal objecte. ul, convenio/
ac'' cmb arlicipaciei el> bitlies
Tee.14 . 3 s'anad i hvnaila que es trog': la venda al Baixador del ' Pastete i. a •l'estació de Barril • a- Sal i3.
t,el(r• a.--Es recomana als- senyors
•
d'utilitzar els primers trens de
am13 el fi d'evitar la conges(S d. :- següents i la posSible manca
et er. cls Al majeig
icirps , 1 adverteix al públic. que
previst trens especials per al

•
reees

a les dotze de la nit, és
Mili! e precipitació a cieetuor-ho
:maid1..tameM despres' de - terrinuat
fesr.cl,c1c.
Lec,ra—Per a mis gran comoditat
pnblie. el tila 28. al mati.
eLt. dos edificis del Baixador
• 1' .,, ,e1g de (inicia per al despatx
' •• 1 accés a l'andana, havent
• -se els que desitgin viatjar
z:a classe.al :Pm edifici del car•
ea si Claris, i eisa ' que utilitzM - la
r•c ,2 ciaste. a l'autic cdiiici del
Gracia.
— Per descongestionar el
Ba's:. :,,r del Passeig de Geilcia i al
l lethps 'evitar contusiono que
- donar Ilse ci seguir'falks tule treos . nräinaris ele les links
Val!, Saragossa i Tarragona que
-de Barcelona-Tenne al mati
a les den. dimnenge. dia 28, 1l0
ilnletran viatgers Per a cap destinaa; Baixad9r del Passeig de
harem • de. • els que liagin d'untals tren:, prez:dais a l'estad',
e•e B..reelona-Terme • (Paskig ele la
D y...1 71 o en la de Barcelona-Satis.
,ima.—Degut r.I grial nombre
.:, que' • circulan-11 per la linia
mo y a. el pas a nivel! ainb la
d'Hospitalet i el que es Irr't l'estaciä Sitges. marimasi constantm.set interdi g a- dera de Sitgv,, per la imal
recomana als autémeli1l1sIcs
:.1encia de seguir Yutes que no
l'encrerarre::: d'rquest,
• •
S'
isc at a la venda cls magni,:ramcs Miciab per a les quainternacionals dc la Gran
de Sitges.
13s- 'listes de cotnissaris, jut.mmetradors.; eta articles del
t,
• .t de det-curees, cie gran inR•- 11
als assistents; iniormacions
di, la p lata, qtyadr o s de hines
•••
llista d'insC7its, senyals
el
tana taula per , apuntar les
i , truccions necessàries
mateix que tot el
.,eneral.
r efi•i • als mitjar.s i Yutes a seguir
•lladar-st a l'Autaidrom i als
lk •-•
acreces allí instaHate, dels
liii podrá .disnosar, etc., a Més
• diversos ;ancles de competa!, ....7natures rcstuaint aebessoramica.
impresione curiosissims solee
e' recia obra prOcitna a unanrealcant - la una suggestiva
•
gritfica.
, ntat programa : es facilitara
n • ,• 5. ,š Centre, on s'expenen
a les ofiehes de l'AutObar..
Prende 659 pta

•ntrate

l'AutOrlrom. de prospectes ni objectz-s
qu a ls ev o l mena que siguin aixi cota
d'anuncis, si no han estat
priviament autoritzats per l'estn,mtada Societat, la qual perseguirà als que
contravinguin apuestes prolliKeions a
que limen dret , auth la reclaniaciti de
danys a qué hi haei lloc, apart de
l'expulsió personal del delinqüent.
de

TENNIS
•
RESULTATS D'AHIR DELS
CAMPIONATS
•
Els-partirs-jugats ahir van donar gis'
resultats següents
Elaquer-kos guanyen a Durall-Fita.
Sen3oreta Ilaniet-naquer a senyoreta Tejero-II. 'ter,
Senyoreta Ilarner-Flaquer a senysretas T a rruella -Juan ico.
Germans Fahregués a Mas-Rovira.
Juanico a Suma,.
Senyoreta Marnet-Flaquer a senyoreta Guaselt-Sa'a. Fina: parclles mix.
tes.
Gonzalez a Col!. Final Consolació.

Un ban del governador
ritmitt de les curses internacionals d' i nitu g uraciii de l'Autiiiirom, el
governador civil. general • Lossada, ha
publicat aquest
BAN
"1.a carretera de Sitges per Garra(
quedarä tancada al tränsit en sentit
cap a aquesta cap i tal. des de les guatee fins len onze sic1 mati. i vhs sentit
invers des de les quinze Cus les vinti-dues de les, mentat dia
Els vellicles de motor mecänic que
ch-culin per les carreteres que ciaducicen a l'Autbdrcnn no podran assolir velocitats superiors a ;o quilOmetres per hora, en carretera, i 15. al
seu pas pels nobles. Al pas per
costes de Garrar' , l velocitat rea'xinia serà• (le 20 quilim p lres hiwa.
Els camions i autidnuihus hauran
de marcar per la carretera de Vilafranca, no podent fer-ho per la de les
costes . de Garraf.
Sera detingut i deirauciat tot vehicle que estigui mancai de la 'docutucnsacié necesaria.
Ele automObils, mowicletes i saldecatre que (qu i n per la carretera de les
cementades Costes. rebraii. a l'empalme de la carretera de Barcelona a
Santa Crea de Calais- i l amb la provincial de Cornellà a l'opas -de Tor
mi número que es collocara en-dera.
110e. visible. harem de margar per l'or¿re de numeració. sense fine cap cotxc pugui avançar-se a l'altre.
En cae que nadele vehicles sima;
tIc ¿saturas o que 'peravaria del motor anés a una . velocitat mes Wita
de la indicada, els - attreS -1%V:otearan
i ocupará el lloc a la Mera n tue Ii c.,rrespr¡ngui 5h.5 Vatnent, cense que per cap
motiu pugui as-asicar-ve per octtpar
el lloc que amb arreglo al nfurero
pertanyia.
Els que infringeixin ,aquesta disposició serau multats. amh 5oo pessetes
i esperaran a emprereirela marca fins
eollocar-se després de l'Ultint número
de la filera.
Amb el fi d'evitar el pas a nivell
de la carretera d'Hospitalet. el quid
testases tancat constatitmem, els veu s.eles prendran el ratní que va a Cor›eguillt despres-per la carretera
de Sitges o la de Vilafranca. El pas
ii)vell tle• Sitges s'evitarà per un
cami 1:53I1Strilit eNpreS,Z)Int;Ill, el qual
estar, linda cliguelameitt..
Les velocitats assenyalades en aquçst
Ban t.:tal lan/en tant per l l anada com per
la tornada. amb la prollibició expressa de que en tenir llod aquesta cap
cotxe s'avanci a un altre a les costes de Garria. s. da' la multa (fe sou

possetes.

O-

•

Tal con) s'anuncift. ele cncarrecs de
:Ii •tges no retrats resten anullatS P o-

lt

la

Societat disposarsitc.

.se -ns fa • ävitient respecte
Ll lyitnics d'entradcs dt tribunes,
8 1i n iceepte les 7 ¡toques que Iii ha reper
iociS 'que -poguessin
c atan ja de segur esgutaTae:ta eS la gentada que prepara llur

alSitges

•

El Albert de Belgica. volcnt
'Mostrar les sei-es simpaties per l'A y l drom. ha delegat 'el' cònsol de lestentada nació a Barcelona perque
iza r estnti oficialmcnt a la inau g ura' 6 dc l'Aunidrom.

•
•

Ea fa avinent que esta del tot prohjit•el.r epartiment, dins . el,recinte de

Les infraccions a les prevencions
d'aquest han, serzin ca s tigadas amb el
máximum de la multa a què m'atttoritza rarticle 2.2 de la Llei Provincial.
A lAutfidrom lii /lama un &legal
de la nieva autoritat, ami) la missió
d'escoltar i resoldre ke reclamacions
une se li formulin i que no bagin estat ateses veis representants d'aquella
emita).
Puldicades per la direcció de l'Autb&out mesures i disposicious per al
désenrotllatnent Inés ordenat de la ¡ceta. recoman.s a tots que .s'itjustin a
elles, ainb el fi d'evitar m o lesties i
inc'dents.
•
En els Ajuntarnents de Sitges,' de
Vilanova i de Sula Pere de Ribes. es
rebran reclamacions d guantes persones ueguiti que han esta( victimes
d'abusos en els preus. del .-menjar- o
d'e s ta t geria, estala disposat de procearnb 151 el rigilr contra aguells que,
ezezits per l'esperit de cobejança cometin abusos, els quals han de tenir la
inri: tse: tala tundió.
De la cultura de tot5 espero que
tus .atendreu a les nistruccions d'aquest
l'art.—Barcelona, 25 d'octubre de 1923.
El Governador, Carks dc Losada i
(,ist

iertie.,"

INAUGURACIO DE L'AUTODROM NACIONAL I

con:cuas

DE TIR DE COLOM A TER-

RA MAR
EL P.\ tic 111 El. TI:BRAMAR, per al dia de ter de colom 1 dies de enrea a l'Autódromo a partir dais - st i posat
a la venda a Immens ' tun 1 iquels
al pren de 1 5 pessetes per itifals
e o in pos tos I e eine • ettlremesos,
qualre gelat, tientes . i
fruites, i en alenrt als sute,
elents -ele posseidor del tiquet
podrá. eelebrar Viipat a que li
dóna dret des de les onze a les
22' llores del dia.
- El mateix hotel expenden
fiambres fabrieats a les sen tat
cuinee. perú Unleantent a la.se-.
va elientela.
per eneitrree:
Ltoes de venda de tiquets:
,Setiyors Llibre i Serea. Ronda
de Sala Pere. 3; senvors Vicens Ferrer i Cias., 'fonda de
Saht Pero, 2; seny o rs Fills de
.10.eep Vidal i Ilambla
Sant Jo.sep. 23.

Vapor cspanyol "MaflorCa", de Palma, su, carrega general i 135 passatgers. Amarrat moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor Italia "Tieprio", de Trieste.
ami, carrega general i passatgers
Atnarrat mol de ;Sala Bcrtran. Consignatari, Ratnos.
Va p ' r e spanyOl "Luis " . de la-'mar,
atub peix. Amarrat moll de . Llevant.
Consignatari...j e s e l, Gilabert.
Vapor holandés "Satubodga".• de
Suez, ainli gasolina. . n marrat mol de'
S. Espanyula
Morrot.
Courrc Exterior.;
Vapor estianyal :."Bellver".
Pals
uta. amb carrega genera' bestiar.
Amarrat mu'l de Poncnt HM. Consig:.
natari. Companyia Trati,lineterrattia
Vapor 110rIleC Set 5te:-4111(1 ". de Earoe, ami, baralla. Atnar r at tn e l' de Muna la Consienatari.Uliss asen,
-Vin. tor -angles-- "Castelar". de Londres, amis carre g a general. Amarra*
moll de rho-re t e/1a Nord. Consiguatari. Mac Andrew.
Vnnoe
''Vilarreal". de Va.
Ièuscia. amis earreea ecnoral i 214 pa4..
,
ea . eers. Antirra u dll:,euiva
NE
Cons ignatari, Companyia- Tratismediterdnia.
Vapor estrinvo' "Tintoré", d'Alacanad,córneos
a, dera
l-e
n el y. r . d i 126 In:satenes. Alllafra f vandi d'H .:ti:mea NE
Companyia Tranemcditerrania.
Vano,- ;tan "Re Vittorio". Génova..amh carre ga -general. Amarra;
mol de Barcelona Est. Consigniaari,
Itidia-América.
Vapor ameririt "Flune Spar",
Tamna esca l es. amt, carre g a general.
P rient • Nord.. ConAniarrat moll
sienatari. Agéncia Maritime HispanoAmericana.
Valsells despatxats
t/-1/1:t
"Luciano".
\Ver
cap a Valincia. ,•
Fle r ganti goleta espanyol "San Antonio". amb arrega general, cap a
Kacant escales.'
.
Vaixells sortits
argridi "Ant&rica", ea 1/ast,
cap a Genova.
Vapor 'tornee "Stat", en Ilast, cap
a' M'at.sella.
. Vapor .espanyol "Claudio I.Opez i
ami, ciltrrega general. cap a
Yokohama.
-•

Entrades peisonals .

La

..; ti p.
Entrada general
de Unirte . eiroulainó per a voter azud)

i eutxes de tavaPs

Entrada llttttlÒthl ttel,tts

1.111,1W:ira DEMA. dissabto,

MONTGROS

un número extraordinari

deis cellers d'En J. Ventosa
ltoig., de Vilatranea d'e! Penades.

?E:

10

CENTIMS

.#444444.44444444.4444.64.e

•
3 "

20

•

"

10

2"

5"

ei"
2"

050
"-1 "

1'50

mont
Auti, divendres, nit:

Nlt, I lotes le3 mis, el c/amords
exi1

JAUIVIE BORRAS
Primera actrol. Elvira

UI,

As

Empresa Franeese 1)elgade
Companyia drartiätica catalana i castellana. Primer autor

Fre-

)1,1'11

10
e 4"

1

2"

• LA

DON JUAN TENORIO

Saló Catalunya

SENYOhLTA MAMA

GRAN ' CINENIA DE ' MODA
Notables sexta Tormenta

+ ••

4

1

Temporada cileivern de 1923.24
Cürl'patIvla ilrainntica
Soase - GAPARO
,s

eeeft***4.44+.44+)~64
>4440444444444~~.

Teatre Barcelona
Temporada de l'ardor
i
Gran companyia de comedia 4

BONAFE

divendros. tarda.

1

II',, cine, la vaniosa
dia en (l'os ;teles, d., pas„
El orgullo de Albacete
ls
it. a los deu. Quart
•ra n Moda. El pais
Y inedia deis ,_''''5'' t itu l a (»mi
toro. A la luz de la luna.
Estrena .1..1 dralna 1 , 11 tro:
obra pöstuntzt
drainaturg Josep López Pininos.
LOS MAL CASADOS
, Denin, dissabte. tarda.
El orgullo de Alllacpte
il. Los mal casados

si,

11.11

tnnes l'espautós terratrumuL

pr.,Krama no/mitre. El rci dels Tenor¡os, t'el selt enevrt i presentare'.

C 5 a.:1)419 555S 5 .

ilegetala ¡Ir:in/abra eil Sri
a01,

DON JUAN TENORIO
per la senyora Laparó I ei senyor
lioia3s
II. El popular Mama en Set artes
EL NUEVO TENORIO
per la ,enyora tililtart 1 el senyor
Etirduel.
Superb &Toral dels mes renal:Pi)
eseennyrals. Fantasma nresenutetti.

Iiissable, rulos - al lisannt,e, per una
sota y egua, Don Juan Tenorio, a

aiifflaieeaeieffl000eiffluaaee•
f4444444+S•444•0444••••••

1

1'1.111n

tell+0+1»e441444-1,444+14.4,4

44.04444.04-141

Teatre Poliorama

<e

Giiinivtlio 4

Cornpativia

Avui. divendres, larda. a leene% idalinée popular:
El Convenio de

JOAN VILA

en la anal figuren

llosor

Lavaliii.

lla11. 02, 1 Mar tan 4 lis.
iikendres, tarda,
a les cine. lo • oporeta eii tres
1 . 1 . S.

Milers de mostres
milers de peces

LA

Paula
ceinpanvies

¡le

Dissabte, nit, estrena en
aquost loatre de la C0111,...).11:1
011
acted
CUANDO HIE LA MUJER

.4444.444+94.4+44444.444.4

tTF,AT RE NOIT
Gran companyla do sarsuela, opereta I revistes de
PEP VIÑAS

EIZMUDA

i primer
LC

Aval. Olvendres, tardo 1 ntt, gran5.110.05 progranles. Les fe , in Se,
COilliAieS 1 La fu gada 1 El marinar:
Present
1 n1 • 111,11ke. C01111(1111 ,
saldes I Psenplines . agent de netosis; .1 film estrenen:53ra atCrifiti
dam e. , per 5en• • 1,15/Ora estrella Lu• r, Dorainc.

11411444.0144444444444444.444

CIRC EQUESTRE

14144444.114+044+0444444444

r ;rall 'empale v • a :nre e nnrIonil Orenhalda. e51515,/ro. rännra t mn.u•
•.51 IzirvrInr Mes Jentura Gannas

COLISEUMI
Corta Cata/anee. 595 al
599

Teléten 3599 A
Ivz,/,

l'11:11,1eS 1

Envara l'Ofeat, 1551,11 ,v tatl a 1,v 1 fa
nzz,z v. ' , an.r Unza Lelitosoli .. III Le
cursa de la Penya • Rin e n El Jasa,
iban s i després de la catastrote;

tes, colo->als •••

ugusIst)1-5,_
The Er ...c, leirs1-15- .. 3 C.
edie...15,;
Higgins,
•• I'llunie volant" e The Arquee, ‘,555.a

:. .,3,-,
i iloi,i, n1,3,1. eäjsIn..,11•1:25ir:,f(1,.*‘¡, ,5en.q7b;:i
51 ,t,".,,. ....11:¡:5:, , ;!. ,i ,¡:5,;: ¡,1im

Fontanas,

librIstes.
kvilrades comiqiws t neli 311111L1,1.1.3
• Ineens Pomporf, Thedy 5 firmo,
Nave. Cv romn Rdva Codal
PvInil. tanta. a do, ',liarla de vinv,
n'atine n a lava:- ..nell, n Itot . 5. No.
a 1, deo. PLuttienee. Lirda 1 1511,
vairaol• aniarks ftine1)511, Pr(111,111.erais
hi pul

Teatre

moNT,.:RIS

Ni! i fofts 11 . ,3 10(4:
EL PIrPROT NEGRO
„an;:el. 524 vena
Los mosqueteros del rel

44444.14444eses+.444444+

la

er.1 1,13,3113 Si' ei -rinversa17.

a Ele 3 Morandl, fl 55 aorilinari,
-"e al Els 3 Bryanaev i a¡ale s'

Es

:1 1 •. - . ! ,. n .1, n '.
extracriund, de

1:15151.

Ert

SELECCIO MASESTIC .
I Actualitals Gaurn ont:, II. Le lei-

lidio , la qual • i`a g nallafit 'La Vivant ij ,raeiutiaitieli„utra,e; 1.. nil,ee;e1.iiie re ei d ie. ilecaln.t1
a
case, cl.),tt. 1 5. 515 . 11111/111)Uttle Lee
moran. VI Stgonn i. derrera 'ornas& 515 5 la..5.1 21, 51 5:111 .1 .1,i% a ”allanillt,
121, ou ni ll 1
ia r i...1: Efie rte, 7:a
inil.,- Alipi,SA
Holla Nominal.
%dentare) eitleluattArallea de la fa-

RASTELLI

111552 flotilla . .1 .311 . 2aInlre tillUlla

Català

ninata prsi,ertricle „el quinten eh
n‘lal iltt5-1-151.15 tara la, Oran Feintalha
de "Tannhatlaar”, de \Vaga,.

Romea

PREUS, indos.* Iota els Impoetos:
bulara 51 5 ulatca •5 alls.

.i7om N
1:11•5ill:

GENTE

ORAN SALO CIE MODA
PROGR.SNIES SELECTES

ELS 6 VICTORIA

IVIARINA, 'n'U IZ1
Felisa Herrero,

\

Palace Cine

I'I' .1 Ti2 NOVF,T A TS

01a). 1011S 5. 011115t 5 ,

4444.1reee4.rec.:
114444.41441

1

44+114411+644+6,04444444+0+

Militares y paisanos

GEISHA

Fuste i el lutix 011 Rey. -- Doma. dissahlo. 1 ;o dit, La
Geisha. Nil, Merina.

pereals Per
Inilfnrille8
d'ell'onats

endres, tarda i nit, prograul,
mes colossals. die e3trc5les. La
pellieuia eämlea Present saldó.;
les rormosce comedies El mariner
I L2 fuetada; primera »nada del
111115 d'enuiclonant argument El tren
naciera 24; tercera I darrera bartula de 13.Interessant valiente EI
rd i dele trinxeretree.

Vergara

aisle

n.o :

es'

Gran Teatre Comtal i /
Gran Cinema Bohèmia

Nil. a les deu, popular:

dirPildr,),. . ni). a los den.
Gramil/5s prorramiL 5 olosi,31
La sultana mcravella del mon
nne-esi

Nif, it les ‚foil , grattilhls es w . L as fsis•n;51s:(

e tris Roma.

Astil, diseutlros. ito,13.• viandletsa
esireilai El, que ignoren <Os hostal ,
rrearni de' Clara luve
teesentockl. Extisi La valor de les
Coimas fie-t Nanunal ; Pamplines soms • de neoccii, ite mdlla tu oI 4, iEintoi es exrel,Clollal
crtistrofe del Jape, ilustro." , 1
Inllum, la eelneula dc 1'310 e Explorara l'Afila' verga amb el pesoCep Gudlem, de Seèo,i raceits

¡Ilsendre... ¡HL :1 1111 f/11:111 n I'
1 1 11 511. Kr,11111 . re ,111 ...•• n d..1

1'11

1. La

-

II,• n

44+84444444444+44+1444«,
TEATRE COMIC

EL NUEVO TENORIO

ALBA -

---CINEMES

pe• •44 • •44 1.••

DON JUAN TENORIO

i

ei,

lös i Don Pau dels
Ditimenge. a les t'res. El gra o ''
écit Torres L'In.:
fant que no sap son nom. A dos
quarts de-sis .,-programa
gran-broma, 2 èxits, 2: La malvada:.
de Sitges -i-Don Pau dels
sells. Nil. 5 arios. cine. El ma -c.,
trImoni secret, d'En Sagarra,
Don Pau dels consells.
desi.n
patxa a eumptaduria.

TAMBORELLA

LA

looónis.

Garantia de qualitat

20

5

SANTPERE - BERGES
divendres. tarda. a les cine.
Escinda %duna vapular
;,..,-eta.
Kitts al, 5 Intlava 5 •
A LES SIS... CLI-COT!
1S11 , a les don: evIt Ininiens del
vodevil neelürn, elegttl“ 5 locarese ,
en tees aoti s.
LA SENSORETA MAMA
AilindaeLl d'Ainielians. Esmerada
presentad.). Perora!, nou ile ballbesa 5 airbal.
—
Pernä, dis±able. tarda, a dos quarl,
do 13 comedia
de eme: ESTI11-:
on 1171 art,
PER TRES PESSETES
IIEETnENA list s l i g tr eslin YO-

TEATRE TIVOLI

de

Barcelona:
PELAYO, to
Sucursal:
HOSPITAL, 27 i 29
Madrid:
CAVA ALTA, 44

8"
30
4O •

8 ""10 "

44.444.4

alcI1
111011.

8 p.

5"'

Gran Teatre Espanyol

Gran companyia de sarsuela

Entre "inacabable assortit de xeviots,
meltons, gabard:nes i totes les altres
'Atieses de panyeria i folreria que tenim per a raCtlla) IlentpOrada, trobaren tetes les qualitats, tints els colore
i tots els dibuixos que hacen sontinat

"

2"

.4.4•4~44+~.~44

›ao+ko+e-seeeee
-A444+44.44~4444•44444.e
ELDORADO

Ele langes
liamos vestolven I dicten, costea

4 p.

3"

ELS ESPECTACLES

t

El nostre gran gir ens permet vendre
eu condicione (migues dc qualitat i
de prcu.

:3 p.
2"
15

10

seu

ast

Lid rada de mol
i sideCars ..................
¡'Isil ralla de bieicle)e .s

IA99

UMPIChT DE' FINE

tnu . Abomin ad

Lic.o

8"

15 ."
Entrada elauto a Polousse
Entrada de cotxce (exeepte auióninibusl al re-

i els partits eorresponents
a la segona jornada del

1.1s deis- aperitins naei.mals.
.1Is mateixos eli¡Lscos. ¡ /lit_ i
rae la propvinent sehrtana
aulontohiltsta sie servi lasst els
fitifseinis Vins de 1:aula inart a

1 Nov.

VEHICLES

cendencia que representa la

HE

4t. dia
4 doy.

3er. dla

2 p.

Entrada a Pelonese o de titilee eireulaei6 ...... 20
30
Enleada a .11inja i tribuna
riese d l avtli al local social, Pla- •
Llotjut.
ça de Catalttn n ti. 9, pis 3

ienint en compte la trans-

z

'1111111111111~111111

d'impostos)

2on. dia
29 ct.
kolo3

ct.
Lo1X93

PletiCibi

: Eilrlb HTMANU D'ESPHTS

(II ures

ler. dla

Dissabte, nit:

JIQIIIhJI B.055r1,

1 1 11 11 1 11 1111 1 19111 1 1111!!IIII I I I M M IIII IM MI'

"NMiznlaßi

•• • ••n •--

illTÉMOM

NACIONAL
L'Orxateria Valenciana. del
earrer de les Corte, cone..s>illllär.:t dele 5 quioscos de begtides de-1 . ..‘ yrot)nom, demoslra
i el seu patriosen bon
USIllit de ixan -se de ma ripies
ele
estrangeres. no servint
esinetitats (1111w: ere5 ;III ea marea
verintil que la innrea

CRIC CURSES INTEINICIONALS BE SITGES

1.04+11+64+1144+3444+011+0+111.*

IINIIN111111111 19111111,111111111 1111RIIIIIIMEMOIN

111M11 1 11 111

•

•
•

AUTODROM N 4NC1ONAL

MARITIM

2 pta.
/l'entre atan entrada.
I
Kv:lada KilIeilii. •
'Vil, a en quert de deu, el n'alela

Avui, litt. iils dos gratis i.xits
d'En V501/Itil .M113. lau comedia
(le etlis 1.111ttis gll 1111 0s

in‘asralna i vls 1241.42o2 prens.

ELS Z.ii-cALOS
DON PAU DEL CONSELLS

No CA--Sei' al coureet de Allanen.
¡re al 111811.• el «dial 's'anuncia senaradarnuni.. I per a ta . II/IIC112 8.P1I.
t'al 11v1 . 1141PIS tila, es' °espata,.
Invelltatv lititnerailes • mona,
asna ditendrea, de cinc a UU. I
doma, alu
, lu ant
eir,m do'nute le a una 1' 1:1!

1.3uDile t'eles de ;41
laques a 2. pesseies. - tarda., Els ztn-calas i La malvasla da Sagas. flutaques a 1 t a
0'6 5 pe s_et.es. Sil, Ele zin-ott-,e,..t.444.14,14,41~09.14
-

1

''•72?M-93"7-LA PUBLICITAT

Divendres 25 (t'octubre*,

•

111

Robes confeccionades per a

•

•

•
•

Vestits d'americana corrent o creuada, en
gé.neres variats; superiors...
Vestits d'unifortn
. e per a xofers, criats,
porters, grooms, etc. ...
Abrics de totes Jasses en articles superiors, gran novetat..
Impermeables anglesos regland o Mackferland
..4 gpf

SUCURSALS
MIRO, Un
il»,
MIRA,

senyor

de Ptes. 36 a 150

140

de Ptes. 50 a 170

SIN1tIllf11,

Vestits i abrics

Vestits d'americana corrent o esport per
a jovenets de 13 a 16 anys
••••.
Abrics per a nens de 4 a 12 anys...
Els mateixos per a Jovenets de 13 a 16
anys

de

Fäbriques

a Palma de Mallorca

bateria, Guanteria, Capelleria, Saberla, Pa-

Borceguins osciria negra, per a senyor...
Sabates oscäria negra, per a senyor...
••
Sabates dóngola negra, per a senyora.

Jerseis qualitat superior, en tots els colore,
llisos i combinacions llistades de tots
els clubs federats
....•
Pantalons curts..
.......
Borceguins de fabricació sòlida ..............

i Vich

PREU FIX

a Ptes. 13'75
a Ptes. 1250

111111111111113311111 11211131111133611
SALO CATALUNYA
La peltleura mes unpurt 3111 de
es proJectarli en aqUest sal(' des
de rIllluns nue ve,

EXPLORANT L'AFRICA VERGE
AMO EL PRINCEP GUILLE.;
DE SUECIA

rrentlara. In s truellt a. do grandInsa
aenetarló. Grans t'aceres de Pares I
Os 11500 I CO3111111n IIIPS er-trandr)De« dele salvat ges habitants africana. El IrlOmt tle lea grans ca
cluslves Gainnont.

44444444.4**444+0444444.

tant-se la
i última , p)rnada: Ho 1 a Mara, assumpte cómic de gr:in br,una.—Inumen.
ge, nit. estrena de la p2tarirlirrea rinta Clutat cares ombrívoles
del selecte programa Ajuria.—
Dilluns, tot estrenes.

•. •• CONCERTS

..

I.ssocim

. .

lama

•..•

Monumental - Pedró
Walkyria
•
clIvenires, En ata die* de
Buffalo Sin, XV I XVI etrio-

G15, L'autillo; Flor del mal; Un
nuvi mama perfecto; Per l'amor
de MIMA. Diurnenge, h lt : En ele
dios de Buriel. Bill, XVII I XVIII,
darrers: Loare, Phoaplciii, per
lacquie C 'a in.

0114444444444,44444•44~
b.444.4444444~44~

Tots els dies, a l'aristocratic

SALO KURSAAL
La grandiosa auper-producrió, marra "Metro"

La fugida de la núvia
pertanyent a rarreditat
programa de

Seleccions Capitolio

Diana-Argentina
Excelsior
Avui, El tren 24, 1: La fueteda, La Trenca-bodes, El mariner, El prime Indi.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
• Avui dts eIIdres, Dionisia, Hola Mara, Momea nous, Charle»
tramoleta de teatro, Oran Preml Carrera Automoblizsta Copa
Rin, Búfalo 81111, 15 i 16.

Cinema Princesa
'N'altar/ 1371 A.
Avul. divendres extraordinari
fgrograma. L'importa n:Imini
d'actualitat, Theodora.
F. ti
aquest extraordinari film draiflätie de gran sensaci6 es poi
admirar les mes grans obres
allí/diques de l'antiga ¿moca.
Lampa, grandiós drama interpretat per reminent actor Frank
Mayo; La monja de Madide,
1144016 del gran atleta, ?t'ojee-

erropPI'll 111-111 tamb6
Rafel Gálvez, pianista.
billuns, 5 de 110VernbrP,
1'1,11001f extrancrInrari de la

611441144444444444+11+114+1144

Camp Avene
Gracia-Badalona
Les e:1tracks i localitals per
aquests partits solament es despaIrcaratt al camp de joc, el dia
mal eix de la seva celebracid.

No s'havia pensat, fins ara, ert
presentar un producte capil-lar donant-li la forma de comprimit, que
evita el cost d'un flascó, avui car,
i que és de váctica prcparació.

AVW, DIVENDRES, DIE 28

PARC
PISTA de GEL
it'it a 1, Illeons
Ir:rimara,.
de
dos
r liarla de de Era a

1.111, l'ere e Miel.,

AMB MARC ()Eme»

R.MARISTANY

entre

Casa fundada el 1870
AL COMPTAT

PlASSOS

hübro

Preu de t'estra g a: UNA PESSITÄ

Pons

t.

COLISEU

Corts Catalanes, 595 al 599. TcHsfon 3535 A.

FONDA SIMON

Der Freischutz, obertura.

Mcndelssohn

Scherzo do El somni d'una MI, d'Istiu.
Dos canta populars catalans, barnionitzals j orquestrats.
1. La mort de la núvia.
II. La gata i En Bolitre.

l'UTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Dinnie r tige. :28, 11 les 305 brritt

Wagner ...

Beethoven

Camp Barcelona
Sabadell-Europa
Camp Sabadell

•

Dlpdall general e Emana:
EBtlibllreterI g n OALMAll GLIVERES,

S. A.
PASSEIG DE L'IND1, 5117/A. 14 B1,RCEL0NA
•11>

Glossa drainitlica sobre la t'a 110 popular El testament d'Amälla.

Els mestres cantaires, obertura.
11
Clnquena Shnfonla en do menor.
1. Allegro con

llegiu la Publicitat propagueu-la
...

1liromolof m in
_
.

,emaammrr.—._.

. GuaralK la Tos, Cr Ot 'g-ta6 saelv 'Isoinsaeqny, 'sfi‘ i
pals, Oree, Constipats, etc., etc.
El p reparat d'efectes más ràpids I isegurs I el mes
económIc. Venda: Farmäcla Poch, Princesa, 39, I a
Can Se g aiä, Rambla de les Flors, 14.
eemba1Mn~1~1

II. Andante enti Muta.

Iii

Soherzo, allegro. Final e , alle

CO
RATIC
SO
AL
ARIST

gro.
PREUS: melosos tots els impostos:

Butaca de platea i primer amfiteatre, amb entrada,
Butaca le segon
anal
Lir r IgeS de platea ainb 5 entrades...
„..

"

•
". 10
"
d'a m f entre amb 4 entrades..

Entrada general ..

. 7

MOBLES

KuitsAA
CINEMATOGRAFIA
0°G tR A Fi; AA

Pies,

U. 8. de 8ane-111artinenc
Catup U. S. de Sans

t areelona-Espanyol

AIGUA dtIORLINE oistura progressi,., per als rabee, blanco) • 6. DEPILATOCI (aolu i Inotensiu): b - POLVOS I n, 01, adheranPM Tbo CRe NIA tenla 10. arru gues) • 2Ota - 'LEGUA OLN (es reimprimas
efervescenlat 5 - 15111HOL MON re y (sets mlnerals per al, Une. de
, 5 50. - SAIVICEL tcomonmits
b01 -rhurn per a regener, el ceba): ,15u.

TelM'on 1:1 78 A.

Weber ...

Lamote de Grignon

- eare•tona

PRODUCTES HORLINE:

MENJAIIS A LA CATALANA
ESPARTKiliA, 6-VIDRIERlA,

PROGRAMA —

ORQUESTRA PAU CASALS
II Cntlecrt do tarda.
Domä
passat, ditunenge,
28, a les
cinc. amh la cooperad() ile

Establimunt. DALMAU OLIVERES, S. A.

ferr/Saa1.

Diumenge, 28 d'octubre, a les °n'e del mall
Concert extraordinarl
por 11
OltorESTRA SIMFONICA DE BARCELONA
dirigida pel mestre Lanitd e de Grignon

feas. de fe coreprimalle AL_ por • Prell4m SO hiele... Pes. Vas
Dipeislt general:

T41,18808 m'ata La rara mes !munatoril d'Espanya.
EAPPC1111113t en tapie.
,
paposuló permanent
Cuadro% a l'oil gravata oreogranel etc.
Fabricarle. de Marea I monturas.
compren menso visitar agur-eta casa
F. Mordralcun botero . d (final Porta-

1

ESPORTS

i LIOGUER

18.PlaoCataluno.18

T'arrió (1,0 parlas de

de gran Calt al Palals de Clame, de

producix una loció coneentradissima, es
prepari instantàniament i no está exposat a que s'esbravi. El comprima Sanibel al "bay-rhum"
te la propictat de dilatar suaument eis porus i de penetrar
co el cuiro cabellut, que l'absorveix àvidament. Si '1 bulb
capa-lar està ja atrofiat i produeix no mis cabello grisos
i
el nodrcix amb excclent sa .:a natural i determina la sortida de cabello vigorosos i flexibles. Fa ciesspareixer les pel -Ilcoles que son les destructores dels cabells, abLi com les picors tan desagradables i que obliguen
a geets poc urbans. Dernes, higienitza i sanea '1s cabilla
massa grasosos o oliosos. El Sanibtl, empleat a tenlos,
evita la sortida de cabells grisos.

Sublim merca

rGAri, Director de l'Escote de la
Llar 1 Protevslonal de Id Dona, el
¡pral desenroillartt el temar -El
/nuble espanyol en els verles XVI
I XVII".
A la tarda, concert per reputadas
Lindes, sardanev, ele.

arnb
patmance :7e/re.-al
pels pro•
fessors arta. Itera.,
senvors Angola 1
‚‚Cl. Jazz 11mal Ver dura. Acial, Inaugu11111, SeSSI4

El comprimit Sunibel al "bayrfium", disolt en un xic d'aigua calenta,

DE NADES CREDADES

nerrn,pretrva. echltrird'r
Itraniquins (1,11110 alullats
ainb ...pretenda VI, tli g nIsepeea.
Illuetracione musical..
DIUMENGE VINENT
a lea 11 del mati, conferencia del
A la

Palau de la música Catalana

- -

ee.

PARC DE MONTJUICH

DIVERSOS ---

anela

tal de :l'Angel, de tres a set
tarda,

PERA
EVITAR AIX(5...

PIANOS

EXPOSICIO INER N ACIONAL
MOBI,V,

.Cainp Gracia

mestre
PAU CASALS
Exclusivarnent per als

CUSAN METCALFE-CASALS
Pr.graina: Obres de llarnd..1,
Sclitithann,
Ra y o!,
Wagner,
Itimsky - Korsakow, Dii Jahre',
(hi riel a i Casaileinont (estrena). Despatx de loralitals: Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Por-

colors especials

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101

Cato', Terrassa

Avenç-Allätio de Sabadell

a'ta la direrriO del gran

Inezzo, séjja.:Jit

en

mitjançant un augment de 025 pessetes per jersei.

33111231111111111111 • 111111111 1111911111111111131118511111118111EBIRIIIIIII111111111111

ORQUESTRA PAU CA3AI.8

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

u
u
u

Terrassa-Júpiter

—Dissable vinent, dia 27 ,
recital de cant a carroc
dels cèlebres till ates de la
Gran Opera, de Viena.
Elisabeth Schumann, sopran.
Hermine Kittel, contralt
Georg Maiki, tenor.
Josep Gra2nen, barpon.
()Mes de Schubert,
Brahms, M'olí', Mozart,
Strauss, a una a qualre
veus. Per deferència als
esmentats artistes, ha accedit a em-arregar-se de la
part de piano el distingit
tneslr, director

JOSEP SABATER

a Ptes. 550
a Ptes. 4'25
de Ptes. 24 a 30

Nota.—S'admeten encàrrecs de jerseis

VENDES AL COMPTAT

12513fa

Ducs magnifiques sessions
de comencamont de cura

de Ptes. 20 a 40
de Ptes. 35 a 100

GENOLLERES, TURMELLERES, DEFENSES, MITGES,
GUANTS. PILOTES, MALET/NS LONA, ETC.,
TOT A PREUS MOLT AVANTATJOSOS

a Ptes. 12'nv

TOT COSIT. SOLA GARANTIDA

de Ptes. 35 a 50
de Ptes. 43 a 80

Equips complets per a futbol

raigües, Bastons i Articles de Viatge

EXTENS ASSORTIT EN CALCATS DE TOTES CLASSES, EN
FORMES I MODELS ULTIMA NOVETAT, A PREUS
REDUIDISSIMS

•44444.444444~4.11,64.11

Vestits de sarja, crepe, popelin, etc., en
tots colors, adornaments brodats, per a
nenes de 4 a 9 anys ...
Els mateixos per a nenes de 10 a 14 anys.
Abriguets vellut llana, gabardina, camussa, etc., adornaments brodats, per a nenes de 4 a 9 anys
• ...
Els mateixos per a nenes de 10 a 15 anys.

Pelleteria, Camiseria, Generes de punt, Cor-

SABATERIA

N
de Ptes. 20 a 120

‘Confeccions per a nena

Ptes. 38 a 85

.

de Ptes. 38 a 140

BRUSES PUNT SEDA, CRESPO, FRANEL.LA, LLANA I
GENERES FANTASIA. EXTENS ASSORTIT EN CAPES,
ABRICS DE PELLS, DE SEDA IMPERMEABLE,
BATES, FALDILLES, REFAJOS, COMBINACIONS, EXARPES, ETC.

de Ptes. 33 a 85
de Ptes. 26 a 64

IMPERMEABLES AMB CAPUTXA O SENSE PER A NENS
DE TOTES EDATS. CAPETES IMPERMEABLES AMB
CAPUTXA

1

SIIIAGOSSI

Tots els articles que es venen en aquestos
Magatzems són fabricats i confeccionats
en els seus tallers de Barcelona, Palma de
Mallorca i Vich

Robes confeccionades per a nen

165

de Ptes. 85 a 220

de Ptes. 28 a 180

a mida

de Ptes. 100 a

Abrics de camussa lisa o obrada, panyet,
etcétera, amb adornaments brodats.
Paletots punt llana o seda, en negre, colors i fantasia alta novetat.. .. • ...

VESTITS DE FRAC, SMOKING, PELLICES, ABRICS DE
PELLS, GU.tRDAI'OLS, ETC.

•

/

Vestits sastre, folrats seda... • • . .• • .
Vestits de punt seda, tricot llana, crepe,
etcétera, adornaments brodats a mä o

1flflNGIL10:1, GIIAAÐA, g

de Ptes. 18 a GO

••

Confeccions per a senyera

M1111111, BAICEEINI, ILICIIT, WIE1111,
de Ptes. 65 a

Vestits en tots models, per a nens de 4 a

•
••
•
••
••
•

AGUILA

GRANS MAGATZEMS EL

•

5'—

3'—
25-1

1

Orquestrina Buda. 8816 de reunió de laminen diatingidea
Avul, divcrulres. telele programar gran l ind il,' l'emocionan! rinedrama
La valor de lee änimee, III, rpretat per la eral, deirlu >buril Childers, Actualitats Gaumont, amb la catàstrofe del Japó, runb vistes de Tudnio I Yokoheme. ;Aran, despr es ilo • I caleellsror, 1 darrers rh • lalls dels evpantr,sos 1-lertes
causats heI terratreurol. la drvertIrlIssime culta Pamplinas horno da negocie,
(te mana l/InhleiL 1 avIt
ile lo (//eralellnail e n Mlo, al a La fuga de la proNena (exclualva). suporprodurrio de la M area "erc."
M
rn nlerrvsarri 1 01 /ginal argurnent, magivtranurni interpretada per la In'tdri afttsta Vtttla
Pana.
11100011 1''- I dendA dissable. Ile sds a cuit. es despely aran bulaques nut»erafles per a la sessal especial de les sls de la tanta de dirimen/re.
INTERESISANT.—DIumenve, a la aesald matinal d'unte a una, s'obsequiare
. /a !llamada ani2 1111 sorprenent present.
»alune , estrena de la magnifica remedia dramatice La ¡alee», per la ele-

gant annsta Allee Lake.

14444/44+14.4.444441444444444•4444•1 1444+911

a ternura, sense fiador. Carret
de Santa Anna, i8
eo,
.10

el

4....."."4441•44.44.4.11:
AFICIONATII a LA rovototaisa
Revela r de Plag ues i 901-ileula'

e

1 tut trelrall la 1abutatorl. 14I
me% al cap de

5

MORE§

CASA CASULLAS
Correr de flema Ama, A
(Pro, de la IllambIa)

