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Deixant de banda les reserves sobre l'origen i el caràcter del
poder que ara actua a Espanya—reserves que en les presents
eireurnstancies no hem d'examina, voldríem dir que en l'opiaja publica catalana han fet un efecte molt distint, en general,
el CO') Contra les Diputacions i el cop contra els Ajuntaments.
Nawt, fora d'alguns interessats directes, no pot plorar l'enfonsada del règim provincial. I si pels normals camins democràtics
i na .,tnals s'hagués anat a la supressió d'aquest règim, gairebé t hom hauria aplaudit a casa nostra.
cas dels Ajuntamcnts és un altre. Si la provincia és una
ent: a artificial i freda, el municipi és una entitat natural que té
la c. 211tOr de la vida i de l'afecte. L'amor a la provincia buroera: a no existeix; pera existeix l'amor al municipi. No hi ha
un a ntiment, ni un amor propi, ni una tradició provincials. Hi
ha, ..1 contrari, un pregon sentiment, un viu amor propi i una
arre j ada tradició municipals.
No creiem que ningú se senti deis cops donats a les Diputacions, pel que fa als cops mateixos. Aquests organismes són un
punt mort en el cos de l'Estat espanyol. En canvi, els cops donats
als municipis, segons corn fossin, repercutirien en la carn viva
i en l'anima dels ciutadans. El fet que en certs moments no es
deixés sentir el plany extern, no significaria pas que no hi hagues ferida.
I encara ens cal remarcar que en el cas de Catalunya, el problema de les Diputacions esta lligat amb el de la Mancomunitat de Catalunya. Els esberlaments i les enfonsades en els organismes provincials només interessen avui als catalans en alba
que afecten a la novella instancia cabdal de Catalunya. Ja no
eren res important les Diputacions per a les actuals generacions
catalanes, sobretot 'Terna del traspas de serveis, que les converti en organismes esquelètics. Perla almenys tenien el mèrit de
donar a la Mancomunitat una base democràtica, en la qual base
hi ha una de les principals causes de la popularitat d'aquesta institució representativa de la unitat oficial de la Catalunya estricta. Cal que ningú, de dins ni de fora de la Mancomunitat,
s'enganyi sobre aquest punt.
Es indispensable que tots els organismes de la jerarquia
estatal, i particularment els que representen coses vives, personalitats naturals, estiguin en ralada directa amb el poble i es
nodreixin de la saba de l'adhesió pública. Sense això, les més
sàvies i disciplinados construccions politiquee i els organismes
més armats per la l'orca coactiva, es veurien impossibilitats
complir en condicions satisfactóries les finalitats que els fossin
El deaprestigi en qué les institucions municipals havien caigut en l'Estat espanyol era una de tantes manifestaciones de la
descomposició que el minava fa teinpa. Pera no s'ha de creure
que l'essancia del municipalisme la representin els regidors vei els alcaldes caciquils. Sota l'escoraa--podrida en incas
ha la soca viva i sana de la realitat municipal. La
(ie, r.ral que descarregui els seus cops contra l'escorça, ha de
t emo compte a no anar mas endins.

Full de dictar' Converses fil o ELS PETITS CANVIS
LA VIDA.
:curtitel del: paisatges i de la vida
u iana son una cena inquietudla grandiositat deis esdeveni.. , h lics que es descabdellen a
Voldria Im octubre que
res de particular. Un oc-cruhregis plenament i IliaUe octubre que li permetés
amh calma tota la sabor
nc hi ha al Ices de les
naturals.
qué Tale atardat a fora. sine.?
,•• he desoit la ve/1 de n1/fleme/a
que sona en la diada clássica.
-/rter eoctubre? Els collegis rea la feixuga tasca dç llevar la
Van % deis clatells infantivols. Els apande-3 de les botigues en el vespre,
cada dia mis precoz. cace-tren mil llumin -r.- que es reflecte : xen en mil
rie/
i fan lluentejar mil objectes
La modista anuncia que ha
• , de Pari, amb es darreres novelat -le la temporada. El 5astre, més
•
mes mandr6s. anuncia que
h i /Aut a casa scva, sense halagar' s novetats de Londres. E7s tea- -,mh orquestra groga o amh ora negra. esbatanen de bel l neo
• portes i s'esforcen a fer creme
trobat l'obra mestressa...
veu de la ciutat a primer coc- está plena de dolzors: no ha cera, -a. Sols volem dir que resisfr
t 'in ta ven i roarandre uns dies més
:ora és un ton negoci espiritual.
Hr/n descobreix sense moure's dc Inc
-- g ut de gräcies que haurien restat
ata,n.des sota la pols. la suor i la crdelr'it de l'estiu. La vila tot d'una :viquireix un posat seriós. Les portes
• tanquen amb una púdica reserva.
s'shoeerrades tertúlies del eirrer
e, ,olen o es convertrixen
discrets. Alguns quev'ures haixen de oren; d'Ares. minoren de guaita: Els cervels de veilella i de
11101,', arfe% disputats , ara són oferts
gent : /nent per la carnissera.
Cap canvi, perb, tan remarcable com
•
Ilet de vaca. A mesura que
I forasters desapareixen, va guall Yant en densitat i en sabor. En] reo'a ene d'aqui a roes dies. tracord
tod ucció de lee vaques amb cl condels habitants, tastarem otra 11, t
bt, 'titarnent pura. Amen.

Caries Soldevila

QUEST NUMERO HA
ASSAT PER LA CEN-

SURA MILITAR

1 ógiq

u es

Es sabut que l'espanyol accentua

gràficament els mots

cual, COMO,
donde. etcétera, quan són usats com
Hazlo
como
a mea= interrogatius. Ex.:
te diuo. peò ;Cli100 está el enferrn,,:'
La tia, (Linde nació. però ¡Dónde estanta,?

Eis ripOgrafs catalans, que coneixen
perfectament aquesta regla ortográfica. han tingut sempre una tendencia a
aplicar-la al cata . ä. Un con viren/
constatar amb estupefacci6 que. en les
acotas compaginades d'una obra d'un
rnembre de l'Institut, efiii, con:, on, etc.,
interregatius, es trobaven sistematicament reemplaçats per <mí. COM , 6n, etcétera. el corrector de la imprenta havent sugurament cregut que era per un
oblit, que calia esmenar, que les oficines de l'Institut !ratico deixat d'accentrar els dits mots interrogatius.
Arnb la difusi6 del Diccionari
rn , no val dir-ho. aquests
mots i • aerrogatius figuren tense accent, cas creiem que es nostres tip;)grafs ja havien renunciat defin'tivament a aplicar al catalä aquella regla
esPati ol a. Perri l'altre dia encara tentävem in una revista. en general correcta:11,u ortografiada. quina accentuat
gräf icanicid (quina).
Acea.. ,t coninsion;sme ortogräfic cus
record, el ras d'auuell autor d'un diecion ar' de cata lanimres, que. provinciä
perfecte. sostenia anys endarrera que
cn1 amantar Do!nyiu, mot aqui t erminal in roca', per exigir-ho així un,
regla ben cometida de l'Aeadémia
la llengua castellana!
P. Fabra.

Era PRONDI IAAN CONSELL
FElxis.r.1
Boina. 2 . —El pel l ínele fle sesCran Cnnsefl p'r,j-xisi
sions
que romero:ara el dia 12 rinda.:

irte , seril inaugural nnii)un diserds del Pie' Intuí Mussolini,
quo ', N'a:sal :a la situartir. del flo _
yero rIrsprAs fruir :m y d'exereir
el podar. raro Nimbó' los Indei
dr conduela quo . haurk de seguir el parid feixista por so01111U' ar l ' arde') del Covern,
Bei dir:',

LA MALALTIA DE LA PRINCESA ITALIANA
Roma, L'estar dr la pralopaa Aiovanna enntinua assent
gren. Amb In!, la nit passada
s'Ira mostrar hastant tranquilla
¡
acusar una Ileugera
die ncia a la malora'. -- navas.

Viatge

per Estola
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l'any 1772

La tarda xalogosa convid'ava l'any . que s'esguerra os mor ele
a no moure's, i Eamic que vos fam. De Cuartea qua "si supieran
estatjava, per entretenir los en b y que voy pasando la noche,
ijoros ens post a Itabast la seva creo •que me habían de tener
biblioteca: una d'aquesles bis por el loro 'Mis l'e/nata/lo (y/e
1db-breques de casa forana, no- an mulato; (Has ha venido a asta
drid e s anal) ele 'libres sobrers de ciudad; en la alai yo ma perdula/. i aplegades per l'esforç suado que el ha.htur de pinturas seria lo misitio quo de la
de diverses generaeions.
China". De Huele; mig e fi ruaEn das sous avantpassats leia predilerdó por los obres de nos que el millo', que se'n Polt
viatges i omplion dos prestal_ dir 'As l'adagi: "A Mude, míralo
ges; ti havitt;entrP melles (ni- y vete". D r e Toledo, que en poses
tres, la retarda del de Pan Bry- anys, la eiutat s'In, despoblar.
done a Sicilia 1 M,ulla. l'any de mes d'una tercera part d'hahitants; que a I tAlchzar, ente
1771.1 ; la de la volta ei 1 man ele
Jordi Aunson. i la del Conlorior anys (muera les pingos van AS'India
a
la
fonear 1 t v(dia (1, la cancilla;
Byron; la del do l
que havent esmera:al. sumos
Mekka per A'Bdoul-Koratn: !a
deis del catalia Fladia, ami) el quant1oses en frai4asies de prosobrenom d'Ali-Bey: la deis de ject lates. no han - adnbar pis
Livingstone i Stanley, i l'indis- aqii e durtes rontalie i no trinen
pensable "Voyage en Espagne", mas aigua que la que Ei
de Tenifil Gautier, que tarifa eris a hast els 11SPS, Que per tenir
&aria ha alear duran' ini1ja y en- Ilenya it l'liivei'tr. destrocen el
türia a los lelTeS d'Espanya.
hose. Cle nitral manera que la
cintal ja estUt votada d'erras;
•AI ser' costal, colo ij volgurts
oferii p l rontraceirm i la vindica- quo han despas 700.000 "ducid do la cultura i deis cnstrams cados" en el farMas "transpaosuanyols. hi havia una rarosa rento" rfr Ira Caledral "sin ninic a: un Ilibret que eras gún provecho y con gran dos va cautivar tot segun prel sen erAdito”, rnalgrat el qual fou
tema i lii srva histiaria. Era rin festejada la inauguracid" roa
"Viago de España o cartas en grandes fiestas y corridas de
que es' da noticia de las cosas toros".
A la Puente, pera. el cale el
Mäe apreciables i dignas de saberse que hay en ella - . per D. aolpris mes Aneara As l'estat
Pedro Antonio de la Priónto, im- deis nomine dele lanslals, indos
prbs a Madrid Eany 17;2: llore parada.--A Caellen va
Aquest va Assor el que ens va al do rar t s alta annmenada iP3
quedar a los .nians mentre pas- trotan amb rei g, no ti ita lits. .1
cava el mal rompe:
La/ajar/a "di ron el mesón. ano
El mi° hi llegfrom As tan cu- no manifestaba ntZts raparidad
rad:, quo no dis sabérent e'star que la de una angnsia enlradm
de trnurati 1111es TIMAS,
Sei mäs sobre qud rec.astarse
neue -sus duras pierlras"• A AlDill e l prhleg que el s anys
1755 i 1756 va viatjar per Esmonaeid. ha de fugir-no, i on
parva un frare dr. Sant Joroni 'teure la seva indi g nad() el ro(rima convent de Lombardia. culi a casa seva el "Aarregidnr”.
anotaran,. Norberto Cairina, el F i, sorlint de Grratfulajarn,
quid en retornar a la seva
ha un "enjambra de taba nos,
rra va donar a l'estampa- les
M n SeaS 1 MOSqlfilos.
,que..an .alas ales (0) •,4 •6t e rjrra- atrita
•Seves impresaions amh
d'Un vago Panano
desde allí a Pastrana inc osla_
han esperando para comernos
a 1111 amiro". El Ilihre asnal! /in
sorallas Poria en arribar a vivos a hombros i bestias". Móst
Esprinva va promoure rmn esclat enllà, que vi fm, un gran
porquIn restiltava puente rota por el medio" de;
"una rimel salyra contra 1:1 nas dr feia ufili sap els anvs, P e r a
eilin". Es ven que rl frare va
la restaurarla del Jhro (rijan)
Moler un procursar de flan' ier i contribuí/1n los pueblos de
el sein-. or de la Piteaba ple d'a- treinta leguas a 1:1 red(uplai y
mor patri, va emprearte.1a gens ron lo que hasta ahora hablan
Manara tasca (fe rae, ' ir el Vial- P ag ad o los pasajeros para pego per do s far el blasme de rifa5, er el punnIr d., harca 3. 30 polila i dir la veritat sobeo la vi- día haber hei-her uno nuevo aunviliteaeirn i cultura espanyoles.

Certament. no PS poda' }robar
millor annIngisla, perqu ji amtest
ceer , n/ . de j a Puente, que no C•
propasa "anadrinar la i g norirocha negändrdo lodo", sin() que.
al contrari. fer "011e se conozca
tto malo i se abrace lo que es
bueno"; dAna re petidas uroves
d'asser un espera cultissin do
unan mural :fuel. do gran; ennnixPnwnt a i (rima ansterissirAa
equanimitat. En fan alt gran tí,
aquastes nualitats, que el sal
'libre resulta una í.leuio. i encara rio mes a mAs una Plagia
marcida en flor, narmié en arribar a Cuenea, els desenganys
(lile ha anal reheat li malee Piri_
leni de segnir-In per ienie la
manera d'e tires.nntar als ulle niel
in A n la susnirada grandesa que

anava buscan'.
e l/ P E stiece o iv les inslifieit. T1'1111:1 al'i i itlil111M PSIPlada
d l (ähreS MASIVAS'. 111111111111 e nt 5 arqu'ir: criarles. niel/vos.
trilla meesnlonelide . es d'art
na, per;) mal/ la fatalilat d • Asal/
ser d •j• otaque, onter i
datopari aria est n2. era. Del son

lomus. (l'armella Esnanva del
"non idirs ultra - , del "nasMa"
de la "insondable grandeza". no
en !roba sin); despriteies. El IIIIr 'ita lo cap a pene tina inverliva (marra el (me traba arrou.
Conlra el; destruetors d'allars
i eis 1111P ronverteixon les
esglAsi e s Ort ma g atzems do Ir:retos de mal ;niel; contra ele qua
ronstrurixen ras "1 an
sin arte i hermosura que con
para ropularbin de S'II tiempo
manifiestan mar largos afflas In
11 . ell (Ille s e ornploó en ellos el
dinero"; (matra els que AS posen
a f.'r 11 . 11iS1(11`111.101 . ller a “Ina
eSerilliV . V1111e1MS enSaSli g uas le

saberse"; ornan la ¡tren:tia que
manle "la aversit3n orle Itav en
las mas parles do Esnanva al
cultivo do los ;arboles", uno fa
el país osh'e ril i
vista barca1 fssima: contra el descaren de
on -1anrrs fan acampases onin imitas que sols "sir_
ven para hacer reir a los que
entone en las artes" i malversar
ele
raildies 1 privrar3.
Da la Manxa n'emanen que As
una torra d'erais, (fe pols . 1 de
misèria, que te per tola fruir do
riquesa .una colilla efe blat,

LA SITUACIO D'ALEMANYA

ETIOPIA

EOCIAIT

LA

E LES HENO

EL HAS TIRA
Diu el "Joitrnal de Genave''
que • Elio .pla, en &manar l'esser
ineorporada a la Societat do les
Naeions. ha palosat e 1 eral desig d'emprendre nous caniins;
sala comproinas nieta" a
aport a r m ' ah ficacions pro fundes en els costuras, que, segons
e Is historiadors, daten: del temps
de Salonió.
,la diversas vegades ha ostia
estigma t itzat l'eselavalge que
AS prartica á Ahissínia per no
recordar que en adherir-se a la
Soeietat de les Nacions el gran
Imperi ti renuncia formalment. •
Es sabia que la Socielat de
les Nacions s'es .orn
!' .ta a suprimir l'ese:lardad. En vorilat, ole
mercare d'aselaus faron prohibits en 1889 per Alenelik, que
tingue per ministre i ennseller
intim mt, suís, senyor 11g.
Pero') la hlI (in c suprimeix l'esclavitud ha estat savint vialada
i resela y iLud casoiana ha estat
tolerada.
El ras Taierri. primer Itera)
del fron. vol rompre definif ivaraen' anda el costana infante. En
posar la candidatura de 1' Ei iopia
en la Social:II de les Naielons 1'1
d'agost de 1923, el Secretariat
general diguie que el seu Govern
aeeeplava lotes les abligaeions
dels membres del Sell Estat. El
ras Taforri ha donat la prova
.1'aq/testes concepeions liberaba
Fa por que algú mol' al eorrent
feia pablic Cesperit obert i
benvolent de Tafarri. Par?) el
prineep, en la SeVa aotivitat política, ha de Illuitar continuament contra aquells que el conceben segone l'antiga fórmula del despotisran; talasen
snvint els ras de provinaies,
veritables vice-rels, no' eonei'aria tilTres"Pia)7• OZnielifa ilè'ragnat • sitia per mitjà de Enpressia;
s'empaven arbitrariament de les
rondes, s'apr o pi e n deis boas de
llurs súbelas i suprimeixan d'aquesta manera tata seguretat
de vida narmal per al noble.
Ep un altre ordro, les decisions del pr'neep heren són travadrs per la intervenrió del elergal enplf, i, sobrabet, del Sea
en, l'alumna. ele quals s'optasen
amb fanatisme a tot. prog,r,J;;
la ltiberla! ronsejanria nn

Li

N'INICIO ES UN
(Del rio

s tra,

FET

enviat emoscial)1

Astil, cha 21 de seternbre, es
utii dia que els alemanys
tate trabaran qua As de dol, porú que la ataut e/u:tonada i de
bona vnluntat l'ins(riuran entre
els sens bous negocie. Alemanya ha rapitulat per segona va_
garla. Strasemann, ando tee forres NiW O S i artib ols presidents
dele Estals de la rapahlian imperial, 11;1 aeordal donar l'ataire
d'arabament de la resist1macia
passiva . Ara porträ Alemanya
comerle:Ir a parlar ;unir Fradaa
i ole alials, perqua el balar reeordarä que Poinearii posä, el
pisibleina mio l'aealniment de la

rasistanoia passiva con) a arma
a tot
Aquesla dala, s,erh. memorable. No lindrit pas el enntingut
hrillant riel dia da l'armistici,
pera tindrä un 110111111;;Ill real. Si
lis quo a Europa hi ha d'haver
pan, la par/ coman:ara ara.
S'hau peritl ente miserables
anys diseutint qui havia per(iut
la guerra i a la fi Alernanya abra

pis nills i d'aseohreix la reedita/.
Es una mina latid, pera mal As
tard si PS traba la drecera i
camina amb bram voluntal.
La pardua d'aquesta segona
guerra era una rosa tan 'hart i
cantada com la Muslim do l'al-

Ira; NomAs ralla tenir sentit ea_
mul r,,,r retire-hit. NamAs ralia
deixar per nn mamara el sonti_
talud i posar-sic a raanar. 1, sobretnt, marnós criba soparan el
problema moral dol problema
polff ir quo hl havia plantejat.
Alemanya havia do rapilmilar por
forza. No es podia donar en el
luan cap fet quo frei4. Alpina/ira del rail de Sal' en qua
estaba ficada. La partirla era
elara i nann4 dalia quo PS el0/11,3
fornus al tenms. El tomps Ila
passat i el que fa vuit messos
somblava as-111 4 un
fel objer.
Nosaltros hom estat els primere ,le separar la part trienal

de la part pnlítica q u e bi ha en
el trartat. El Ilegidor recordarii el; nosfres arricles es -rife
de la Ritte estant el mes de
marc passat i recordarit oh: arfieles quo hem este ra en aquests
dos meso,/ des do Borla:. Heno
dit setnpre 01 mataia. Primer,
hem fet (ansiar qua els aliats
han fe! mula Alemanva una ebrio de harbaritats enormes tal
manzial d'ammetes harba-

que fuera de rnärtnol". 'El cami existeix a Abissinia i cal la
mestre ile afaririd a Aranjuez i compransia dr1 ras Taforri per
'bardo, canai rlo la Corl i dole evitar nranbrnses: injustiri e s; t'a
mes fressals d'Espanya. la fal- :tiznas anys, construir
il e PI darrer !libre (le Nitta lle tres o qualmte ',out. "de anta bella rasa destinada a una
i qua alguimt fija ele tornaran
quisinaa monta" el fa litt) ni-- escola superior 11i/calca on l'en- a la bor a. Aixa no ha agradat
transitab l e quo "siglas y siglos senyament. hauria estat. r 1mal. gens als francesas, i mi1 s. d'una
ha que estar] parlaciencla hom- por professors europeas, l'es- vegada algun ataje nnstre ha
bres y animales grandísimas tabliment rnman encara tancat, rregut i temuf que ens seria
trabajos. oyaidosn "anda perque 01 tal poderós abutta ha
en atando que algalias pierden declarat que : l ames Van" orit za en ellos. la vida".
ria sota rowlició qua ras profesgermano i
Una ni' que profereix pass satis fossin roptes, vinguts d'E- nierç
signats en 1905. hatien
sar-la al ras "comida de mos.- gipto i de la seva esglasia.
provat a les tres potencies que
quilos". que fiear-so a) "meAquest pats es araba, dones, en defrete d'entesa deixarien que
sdn ya exeesivamnnt enarderimena endarrerit des del punt do
do", pirita el viatge i s'acaba vista de les idees. Les seves compalidors hàbils els substiamb un "discurso", eondidons generals san les del luissin. Per l'acord de 1906, fou
la minI "enardecido", contra el, temps de la fendalitat, a F./tro- expressamenl reeonegut que
l'interas erenni da Franea, do la
que fan. emilra els (Me min fan
pa, icevat del ferrocarril que Gran M. o; anvel i
era de
ronlra els que no (laxen fer,
enanca/ la eapilid, .1dd:e-Ababa,
intarta la iniegrilaf
j Esnanya (mala e orn to(lSer /10
arriba a quedar al 'libre dii fra - a la . eost a, aa hi ha ,:ap unes via d . cia)pia, d'evitar lot a oraeiA
ro de annalardia que volia refu- tia rria; n;( hl ha carre- rio partorbarions a Fi/arriar da
teres lransitahle. Agites' país EN/pea i da nn ner.judienr-se
tar.
ha t isent gairebr t. ormstantmen; els uns als allres Pll la prole-ir1 ni oil ni Gamitir!. ei Van adr,_ reelös al quadro de los seves
a.") do thirs interessas l'eSpeeque ad:testa dailltira As la fradiei o ns Ilunyanes. El majoix
otia saimpasava als caleilang. "Menelik protenia, amb alguna titts.
L'acord fou rigarnsament..rasL'Espanya efol "Via le" (l s la (lo aparianeia de raa, desee/ni:ti de pacta!.
onoara que Alomanyia,
rinnuant im a n VS
ele red..
Salia.
le
Sabana i
m,dt,
reta del SPII
HP V. i la que Ita ronlinaat. pe- Envara porta ole "Rem eomorcial amb Et lonja, inlontOs
ra elleal l a ne ee nl l Inil l la
rlels veis" i de . "Llera vencedor (l'embrollar los earles entre An.
de la tribu do Jada, e.lügif.
glalerra i els sale co - signalaris,
Jean Bastee
Baster Solivie'. 1,a seva osdo_ i que A 11 st ria - 11ongria, lamba
MInIMIZMMEME11.0"11.7.0.1•••• n••••11.11M.
vinguda ell 1913, no ha enprinlit beneficiaria d'un Trac.lat aValldel pa aneara als revards ni la fatjeis, s'esfarees a 1uilti,tli la
venerad() quo se li La ghlria
italiana.•
1 ci tuar , tí
F.L1rúni
L'Etiopia liii havia pas aslat
militar del negus, que Italia
Despeas dels successos de no magia ; vionter, augnienta la niel jinda tisIs liplaptatics; sadiumenge a Dusseldorff, les au- roo fi:1211:a iopia. Si duran hien mil, he qua Colbert havia
toritats franceses han pres me- itgoost 5 darrers anys s'In/ luan,- pressent it gran riquesa en
sures radicals. Entre elles han formal diversa/tu:Ha ami) no 1;t aquest pa is, aleshores rodecretat la dissolució de la poll- rolloca encara al . Kutc que han- n eglIt ; rra m,' n . que .en 1897 ata
cia yarda o "schuppo". França rin ;unir el:: »Modos do un Trip a al serret d'aliança amb
1 Bitlqica, per altra banda, s'han eivililzaeió mas ex/rasan/eta )Ienelita havia eonelas en 18.13
posat d'acord sobre el nou re- aplionts.
un Trartat polític i eninereial.
gim a establIr a les regions ocu.
1,:/ anrietat dr, loe, Neatícons vol ami) Sahle-Sallassi, rei del Na,
padas. Pera manir s'esta prepa- a favor* aquest progrés. L'aseos El Trartal. d'amislat anglarant una ocupació mes guau,
rk a obres de c,ran empenta, etiopiä data del 11 maig 1897.
Penan oficiós de Stresemann, Si',,,; modificar la seva sobis
Els missioners quo trohallen
el "Zelt", fa campanya per la
lla invitara a raer/a/ala a Abissinia ami-) tanta d'almeunió de tots ala ;m'etnia clavan' segons els principie humanita- gariA entre ele Fallasxas, Pis
de l'enemi ga eernú, preparant en ris. fai exlariar, all fi, quak, 113%er-lti visad, sa realitat, la defensa del gabinet de l'Etiopia sera eixamplada an lomo en quina mesura apios&
contra l'assalt dels naolonalis- benofici de relacione dtil.s ai vast. import pat entiabnrar
les.
amb els altres pables, saluseit esdevenidor ecaniimic i al
A Baviera, pel que tiembla,
sea desenrolllament moral.
daran arte laia la &manda die_
von Kahr ha proclamat i dlorius ata, la maillot salvaguar- lada pal ras j'aferra ht . decisió
tadura; però se'n sap molt poo, da de la indeprindrumia d'Ellode Eassamblat da la Sn: .,ietaf do
puls nornis se liaP dile lis so
u.sidia ei i J'allí! dlenlesa
lee Narians i Eadvaniment. d'una
-munioalshnetai rom110111 . 1i1E1 1 ' 11 de
nova era de i de.
pudes 1 ni tant sola han arribat desmahre de 1909.1ia 11 ra part, (caball par a. unit ra ta/ altiva i
lis correus diplomäties.
l'aplicada; dels- Traclats do en- coratjosa.

prohiba l'acces a les D'optares
Eranea. Al mal eix lampa,
hm» uit i repetit fine fer-nos
pesats que la batalla de la re -o
sisfencia passiva l'Inivia perduda Alemanya el primer dia, i
que 01 trillion negoci que pot, fer
aquest País As pagar, pagar i
pagar. Aixa no ha agradat actas
al t»iniateri d'Afers Estrangers
aleniany , Pera, qua hi yola/ ter,
estimats senyors? Esrriure
dieta', al dietat de França o
d'Alemanya, as evidentment
mode, pera no PS1Ut en el t'ostra
temperament. .1o, eorn a llegidor, la primera cosa que danta-,
an als monis rompanys .perims
distes As la nieva indepandancia
absoluten, la indepowl¡ e nitia controlarla, si pot Asear, per la fam.
,Jo suposo qne els lector; (1.6...•
quest diari demaurn el mateix
que mooalt re3.
Ilam d'arostumar - nos. nrnsnitres, catalans, a tnnir na e r
propi.11s dir, a latir un eri--tei
fria eatala..fa tenim massa fa-,
non de provincial; i d'atusas• La
nostra francofília o la /lastra
germanofilia de durant la guerra Irin una rnsa tme, ell reas
lana va ier hure a tot el luan.
Ata, rneara ene fenen eataloa
ga,s i eotnplen amb nosaltres
enm si fassim del tamal. 'oir)ttial. El 'lastre tina) criteri,
nostra Única pedra de Inc ha
rEr'..sser el nristre intedis. que
As tan sagrat cono qualsevol
Nosall res neressitam a lathom, pera tambA elle ens
resellen a nnsaltres. Es per aixa
que crea que matra los eircumstäncies no inieilii una nostot intra pnlitica, la felina
formador As la d e servir la vor:tat, cense fillraeions 5r'mifimentai de cap mena. Es groteso, per eltra para que nasal_
tres ens posen) a elofensar
Franca e Alemanya. Aquestes
coses. es rlefan,ort soles.
Tornant a la resistancia.
rern que ha prnduit a tot,
manya un gran ferment en ele
parlas exlrems. Cara quia l'aerthameM de la resistancia prat
(l seer el coman:ame& d'una mitrehall i don-.
va vida de pan.
rice per a Alemanya. aquests
títs verlo/1. on realitat, que la soscit ari(S i el malestar quo
prit tiraban -se i per tant, 1 iv

mas finita raut, ' cine pra minvar
el partit' En ritalitat. tant les
0x1rames dretes eam exlrom o s esmiorree, venal la iiarti-

perduda, cinn s'aun_
nya, pol ser indefinidament, Eocasió del "putsehs" o de la re-.
Si es ht en eampte la inenlali-,
tal d'aquests partas. el fat.
d'haver arribat Stresemann a la
ea 1' demos( na que el
rennreeller tA una enorme capaeitat Mitaca. Fa un mes. un
alemanv 1.13 llalleia bufetejat.
Ii hagtiassiu parlat da capitulada i d'acabar la resislaneia.
r si aixa ha hauria fot tal alrinany, ou n. no batirla fet un nacionalista? Els comunistes. pe t
sien esperaven qu o St re
sematnin no ricabós ele resoldre
el Problema dele quevitires i e s
l aVen 11 Ille i S a na l s veure el-pel
dalar el un millar. Ni una rasa
ai Ealtra sla proa/lit. Més hA
a m'As malarnenl. tathotn ha
mental. i Stresamann ha rabn'rI tun eriidit de cenetiCsilat a les

fainolenques bandos d.. reinnnistre que han arrasat
camns de mil:des das vollants

de Dresdo 1 d'alfros eitttals.
mara per altea p ara ha pagan
Asea. frenad i el datar tenia aval
lend;incia la ha:.
tala
ata Els ron/uniste: i
nalistes han quedat. davant rin
Sfros.einann. ami. la Mica hadada.

TM t'ala nn val dir pas que la
situarla interior sigui tota flore
i violos. Us ho denroutitarh el
bol que la setmana que y e tindrom lailllots i que.
aval. sis rigarrele "Ilarlardy",
que ts una marca aletnanya
rorrent, vallen una pesseln.
Aquests rica/iras es podfra
comprar fa mi mes per.

eant lías. Estam balad el reeord
alemany de la vida cara. Els estriamos eslan a pleSSiä i /llenargarina es v:11 a dalo. Si Sine,
sernan pot fer g ua l'estamaa
alernany resisteixi un sic mas
aneara, i pot arribar a llançar
al pont., haurä cambia la barra
d'aqucst pais -a port.
Josap Pie
Berlin, .13 'miembro,
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A LA COTITZACIO OFICIAL
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TractIon 7% 1591. .
Ti a"lion preferentS
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011 0 131 0
ttsvn3 6%. .
110111to s Eee
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Ivedsc p. s Piren, 6%.
Gallera Etectricuen
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n al so

toma

s Ferro.

M.
setembre ploppassat

Porta un augment en la seça receptaCon.
pessetes vista la ma,40 . 30 1 0.6 de 242,783
1 tema en les dates esmentades de l'ativ
1922.
9150
aetembre
to
De n de gener
9'35
proppassat porta Un total d'augmem
11.050,42124) pe550105 vista la recapl'any
99.35 tacle, en les mateixes dates de
1922.
93
1.4
95'
9450 95-0
950 911/
63'
54/5
•

Antr
10, 5.7
11 7
015)
126'S
15c
73
•9

Soler Torra germen

Mercats
fan

a

118 'Aries

blinlig;

liiat blanc. de 24 a 25 pessetes la
(manera de quatre dobles.
Idean roig seca, de 29 a 30
Idem holla, de 28 a 29.
Ordi. de 44 a 15.
r.lieacla. de 12 a l250.
aves, de 23 a 24.
Veces. de 23 0 24.
Ametlla esperança, de 18 a I8'1,5.
Idern comú, a 16.
• Diem llarqueta, a 25.
Trepadella, de 12 a 13.
Llevor d'alfals, de a 13 a 15 waSc-

Banquera

BItIleti
Irancesos. 4 4 50 Per 100'
Anglesos. 1715.31 pessetcs.
Italiana, 33'50 per 100.
Belgues, 37 . 89 per loo.
SuiSSOS, 132 per 100.
Purtugue SoS . 0 . 25 pessetes.
Alernan y s, 0'0003 per 100.

.Austriars. 00122 ie-r 100.
Holandeses, 275 pessetes.
Su gcia, 1 . 75 pessetes.
Noruega. 105 pessetes.

DillamarCa, 1 . 12 pessetes.
Itutnen/a. 3 .243 per 101).
Turquie, /450 per/soles.
Estats Units. 738 pessetes.
Canadá, 719 pessetes.

tes vis zu qmlos.
l'atetes. de 125 a 150.
Alfals. de 4' ,.0 a 5 els 40 quilos.
Palia. de 3 a 3 50.
Folia dolivera. de 4 a 42$.

Argentins. 235 pessetes.
UrugUa'S. 5'35 Pessetes.

Gallines. de 6 a 9 pessetes una.
Galia, de 4 a 6 un.
Con:11s, de 3 a 4 un.
de 3 a 325 dotzena.

Peruana 25 pesseles.
l'aragua,s, 010 pe/áseles.
Japoneicos, 290 pessetes.
Argelins, 43' c o per top.
Egipte, 33 . 82 pcsscles.
J.:alpinos.

OL1S D'OLIVES
(xtra. a 31 rals.
Fi, a 30 rals.
Corrent. a 29.
Preus per quart dc 3900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, a 135 duros.
Verd, a 125.
Preus per carrega de 115 quilos.

tises I Co, S. en C11.
13141116d., CARVI, VMLOR3 I

4'34(13131a del Centre, nUnl. 16
li

XIms. 0'75 pessetes.
1,ra6ilen• .,. . u 25 Iteeteeles.
Boliv i ana 1 -15 pesoetee.

OR
Alfons, 140 per 100.
Unces, 139 50 per 100.
4 6 2 duros. lairrio per Ve*
1 duro. 13050 per 100.
Isabel, 11350 . per 100.
Frailes, 13950 per 100.
leinres, 3550 peISSeteS.
Das rß. 72') pessetes.
Cubil. 7'15 pee..setee.
Oft-iien nou. 143 per 100.
y euesucle. 1:13 iwr 100
Mal s. 17 150 pie 109.

BANC DE BARCELONA
11.41».•-"-^

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal n úmero 1, continua realitzant los
operacions de Co:npra Ven la de Valors,
ltenovacions, Converstons, Cinvie, Agrogaei6 de Fulles de cupons i Revisió de
tes d.amortitzacions.
.Adnicten .dipúsits i tota mena de valora

Gaset
Santo davni : Çàdid. Dimís

a
i

Faust, märtirs, i Florentina, //tarife.

Tapi n ques i Purés
FIGUERAS

1

sont els millors del món
Ha quedat oberta la matricula per
a les classes d'ensenyament elemental,
dibuix i pintu-a que soste el Cercle
liarce loni d'Obrers de Sant Josep (cartee Duran i Bao. núm. 9. piall, 'CO
qua a varen començar el dia primer
d'octubre.

ACCIONS

L'endemà se celebraren misses en
sufragi de tres els comprofessors marts
durant

1

did Bazar.

71, Salmerón, 71 I

UN ACLARIPAENT
Al Cafè-ReStaurant Cubil), de l'Exposloló del Moble, os pot prendre una exquisida x000lata amb rlquisslms bescults de la
Casa Esteva R'era, gel medie preu de 0'75 pessetes,
I alxil per l'esta les alares
oonsumaclons, com ho Indica una nota de preus exposada a la vista del publIc des del die de la inau-

guració.

Al Restaurant se servol
xen tole ob s dies, de 1 a 3,
coborts des de 9 pessetes.
Servel a la carta. Jazz
Band Verdura.
Saló de Tullage, resei.
vate escluslvament par a
»mis de Te. Consumaoló

única, 4 pessetes. Magnificencia I distInc16.
Prbxlmament Inaugura016 deis Tes Dansant. I
dele grane dios de Moda.

Amb la Solemnitat de costum celebra enguany la fcstivitat de Ilur,
sants patrons la Sic-letal !dedico-larmacfmtica de Sant Cosme i Sant Dama a l'església drl . Sagrat Cor de
Jesús del carece de Casp el <Ea 27 del
que som amb eis següents entres:
.•,
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a Wat de 67 any;
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La seva vídua Delmira Morell, fills Ramon i Anna, fills polítics
Marta Delobel, Manuel lbaiiez i Francesc Irigoyen, nét, besnét, germans
polítics, nebots, cosins i familia tota, fan avinent a littrs amics i coneguts
tan irreparable pérdua, i els preguen Que el tinguin present en els seus
actes piadosos.
Roses, 3 d'octubre de 1923
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Bombom

cerimònia el °Seso] general d'italia,
senyor Massini. els presidents de les
societats ital anes i osts els professors
de l'esmentat centre docent.
El senyor Ma33ini pronuncia un do-

il'

luiloi

ea. S .1

1.1'1uns passat IiIlgllI lloc a la Caaa
dels italiana (correr Míliflcz
la gdenme inattgurae'6 del flau Institut Dante Alighicri". Assistiren a la
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;8 2:
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17'41
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AMO» VARIES

A es ven dCl in. att hi hagtzé missa
de Comunió general aml) plática preparatbria que d . gué cl Reved. doctor
Ramon Balcells i Mas6, ecimunn de
la parréquia major de Santa Anna.
A les dcu se celebra Oiici solemne,
i la capella de música que dirigeix
nlestro Mas i Serracant executa
Itlissa en Re nienor per a veus igna's
soles. choe i orgue. de L. Perosi. Digné el pancbiric dels Santo Com-: i
Damià ci Rand. P. Antoni Massa-

pletament de ;rano. Espión-

foren inaugurades amb
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RESTA URZPIT ROYAL
8516 de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a II.

Les eable,

111,11.

del día 2 de setembre de 1923
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Podeu comprar calcat com-

cultura ita*iana.
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qüent discurs inaugural saludant els
professors i aldnilles i cstimulatil•los
a l'estudi per tal de cené xer hé
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MAMO al. S. A.
tottl, 1 de /arma: 3 de elvada. .;
de laves.
ESTACIO DGI. NORD
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'SO de

120 a 192
ttn " itt
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Impre e s ió general:
Segueix aquest mercal amb la mateixa animaci6 de fa dies.
MORESC.-Es nota fermesa en el preu d'aquest gra, degut a la puja soferta a origen; per altea part influeix en el preu la manca que n'Id ha
en aquest mol'.
DESPLILES.-Segueixen tambi knuts en els preus, davant l'eecassedat en certes classes i la manca d'oí, rteb de l'ora.
Les garrofes ofereixen bono preus i sentida que hi ha ganes de comprar-ne de les darreramou collides. Comença ja a parlar-se de la collita
Bo y a, circulant preus entre 15 i 36 pessetes els 'ioo qttilos dannint vagó a les estacions de sortida.
Els farratges aguaniett el matei X preu.

DiMecreS, 3 d'octubre de 1923

-VANGLATkRRA

LA NYMMT AT

BULGARIA

Un important dis ¡JO ü1e113311 incendi
curs de M. Balces ethIcis
dwin a la Confe
de !Niza

renda Imperial
Londres. 2. - Ahir s'inaugurä a
Downing-Street. sota la presidenc : a de
Mr. Baldwin, la Conferencia Impera' dels Dominis anglesos. La Conferencia. que s'assegura que durarà
pr . -p de dos mesos, s erà política. naval,
Har i económica; és la més im
de totes les celebrades des de
fundi la inst'tució, i obra una
pagina a la història d'Anglaterprimer ministre pronuncià el dieinaugural.
assistiren tots els
s min'stres dels Derninis, exel d'Austrälia. Mr. Brucen, d
no es esperat fins dijous.
deliberacions no són públiques.
se'n donaran notes oficioses a 'a
7. Baldwin en el sen dfscurs ras.

revista a les qüestions de política
contestant-li breumem
•, resentants dels . dom , nis. reser- Ilurs respostes detarades (lis
agi estat àmpliament esposada
:i tica britänica en els discursos
ra de pronunciar dimecres lord
rs i cl dbc de Devonshire. Lord
Curzon parlar també divendres sobre
política estrangera.-RacEo.
- o -

Londres, 2,-En el discurs
pronunciat ahir pel primer ministre britänir a la fIonferPneia .de, l'Imperi, l'esmentat primer ministre &ciará que el desarma:riera d'Alernanya es (roba
en Vies de realització.
Explirä desprds que les diverses notes canviades entre
Franca i la Gran Brelanya revelen divergències de criteri
lespeete deis niitjans mds ade-

guate d'obtenir el pa gament de
les repararions i arribar a l'establiment d'una pass du railora
p e r ? , que aquestes diferenvies

nassmies de la diversifal de

•e nmeraments i de la diferent
"p anera de veure les coses que
.-ada Govs•rn Id, cense que en cap
: . p inent ni de cap manera puzuin significar la mes villa in,,,repatibilitat en la rooperaci4
- r ns, reserves que davant eis
gran4 perilla han de prestar-se
2 tnbil(ts països.
--Ilem • Yet-L.afegf el senyor
seguirem fent, tots
Pls e ,f,)rcos possiblos per /sana solidaritat. inferaliada
-. )~1f este-caer/M.1 aint'Franeri per
_tal eorn estent «invertí:las que

(st ruptura d'aquesta entesa i
d'aquesta solidaritat solament
servirien per retardar mes (imen de la pau en el món.
La Costra actitud en les nostres
i p lacions amb Franca den/ostra el
-esig que ella anima d'actuar en el
,oncert europeu com a potencia mo. :eradora i quant ardentment volem
.mservar la nostra amistat amb
ranca.
Sembla-segui dient--que l'enderiocament de la resistencia passiva
-r part d'Alemanya fa que el proentri en una nova fase. No ens
.,i-risquein a dir ara el film que pren.,71 les coses dintre de la nova siocr ò co que tant Franca com
hem vist clarement i apremib major claredat cada dia
;.assa es que Fónica esperance
;.osar terme a les dificultats que
ee, ssa Europa en la cooperació
i la mutua confiança enaliats.
senyor Baldwin acabà dient
Curzon farà una detallada
• ario sobre aquests assumptcs,
t la discussió concernent a
,•strangers, durant el curs
nferencia.-Havas.
ENTARIS DE LA PREMSA
FRANCESA
, • seis, 2.-"Le Peilt Journal" tren,
la reuni6 de la Conferéncia 1151-

PUBLICITAT

Núm. 20

Sofia. 2.-A la ciutat de Vratza s'ha
declarat un.violent incendi, que ha destruyo doseents ediiicis i ha causat nombrotes víctima.
Les destroces són molt importants.
-Hayas.
ELS INSURGENTS RULGARS A
BELGRAD
Belgrad. 2. - Ilan arrihat a aquesta cap tat eis taus dels insurgents búlgar s senyors Folaroy i Dimitriev. penal dels Dominis, celebrada ahir
a Londres, la segiient conclusió:
Un dels fets nW.,s importants que
cal assenyalar es que el Govern angles ja no pot ara basar la sera política únicament sobre l'opinió
Els interessos de la metrópoli
estas massa estretament units als
dels dominis perquè s'abstinguin de
consultar-los abans de prendre una
decisió important.
, Pcl que toca a la política francesa
aixe significa que M. Kificare, en
les pròximes deliberacions amb el Govern britànic, no discutirá solarnent
amb Anglaterra. sinó ami) tot FItnperi
britänic. Les declaracions dc Mr. Baldwir fan preveure un feliç resultat per
les próximes converses interaliades.Radio.
LA REOBERTURA DE LES CAM-

ERES ANGLESES
Londres, 2.-Cnntestant a una moció presentada pels laboristes
tant quo tos inunedfatament convocat
el Parlament, el primer ministre. senyor Baldwin, ha declarat que la situació a la Ruhr no imposa de cap
manera la modificació de la (lata de
reobertura de les Cambres.-ilavas.

UN COMPLOT A poRTuciAL
Lisboa, 2.-Cirenten rumore
sobre una possible alterara') de
Fordre pfibtist. havent-se adoptat amb aquest motiu grane precaucio.ne per la policia i la guàrdia republicana.
S'assegura que al cuartel' de
Campolide (barri de Lisboa: fou
rebutjada una temptativa d'assalt.-Ilaras.
LES FESTES DE LA COMMEMORACIO DE LA REP.UBLICA,
.
pon.TEGEE'A
Lisboa, presiden( entrant rle la Repúbliea, senyor
Trixeirit Gomes. donara el dia 3
del vorreat un--learrquet en honor de les oficialitats del valxell anglós "Caysfort", del valxell espanyol "Victòria Eugenia" 1 dele iiitres einixells frautesos que han hagut d'assistir
a les restes de la transmissid

; pretere i rommemoriteid de la
proelamarid de la República.navas.
MAEFERLINK I CLEMENCEAU
ES REJOVENLIXEN
Londres. 2. - La "Wostrninster Gazette" publica un telegrama fle Viena dient que l'eseritor
Clennuireau
tu tut solases, al trartament rejoronívol del doctor Sleinioff.
Ls esmentades personalitats
han notat excellents resultats,
espr 'jalasen! Clemenceau que
de,.` . tra sent ir -se pie de vigor
jovenil.-Radio.
DESMENTINT LA supos.lp.1
ExEcucro DE DE VALERA
Londres, 2 . ---- Els rumors que
eire iteren :lisie sobre l'execueb3
(fe Je 'Valera, ordenada ptd Go-

ven do l'Estat Nitre d'Irlanda,
esta) desprovistos de fonanient.
It s Valera ronf inn a empreseati f , emn tants d'altres centenar" d'irlandesos rebele, sen5p,
arribot a deri5 1 1IP
dir es sobre Ilur

ne ros al roserar,
iel roserä i la rosa

a alar hagués

Louis I-1(hnori

'1413 Cli 3;ille l3 ioe
Den cert que el món era lot
P l e d'amor aquella nit, amor
peofts i amor sagrat, igualment
s e nzills i forts, nurals tots dos
es-de a Coses naturals i necee-

series; erett tot mesclats l'un i
Faltre, de 'manera que les o rains que demanaren la bel,' ol p nea de la divinitat sobre els
e ssers estimats nu (tren sind
rnitjana de manifestar l'amor
borne, i que les ingènues complantes amoroses eren t'enfades
amb la ven greu i sole.mnial i
d'Axtasi de les invocacions
sobrehumanas.
Al, tant-de-bd la ruSi

LES REPÁRACIONS

-o-

LES NOTES MESURES QUE ANCHAN FINA 111,GICA I LES ilEGIONS RONDES
"LA RESISTENCIA ES MORTA: VISCA LA RESISTENCIA", DIU STRESEDESPRES DELS SUCCESSOS DE DUSSELDORF ES DISSOLTA
MANN
LA SCHUPPO
VON KAHR PROCLAMA LA DICTADURA A BAVIERA I INCOMUNICA

L'ESTAT
Brusselles, 2.-Una nota ofieitten list que Bélgica está d'aeord anth Franca , respete a
l'actitud que ha de prendre's

per ambdues potäncies a la
Ruhr despre,s de la ressaeld
efectiva de la resistencia.-Ra-

dio.
París. 2. - Als cercles oficiosos s'assegura que Franca i Belgica han decidit d'ajlicat 'es stgiteats mesures a
les regions ocupades un cop s'hagi iet
efectiva la cessac:et de I resistencia.
Es comprovarà si totes les ordenaunanees secretes han esta: anonades.
El , funcionaris alcmanys no hauran
de cumplir determinades ordres del Govern alemany i especialment les que
co refereixen a l'estat de setge.
Seras. castigats amb gran energ'a
els meximnts comunistes.
La Comissió interaliades no intervindrä a favcr de cap deis tres grups
separatistcs rhenans. per si aquests s'uSe,/ i consulten l'opinió pública Franca
Be:gica sostindran el moviment en
virtut del principi establert del decret
lliure disposició del, nobles.
Se celebrará una reunió deis principa's indu s trials i comerciants rbenans
per C5tIld ' ar les mesures financieres i
eeonótniques apropiales a l'aixefament
del país i cii es pecial les qüestions relacionades amh la creació de la nova
moneda.
A Franca es constituiran importants
dip;e•its de queviure s per atendre a les
neeessitats de RhenäMa si los necessari.
Els funcionaris seran reintegrat;
Ilurs llcc a eXCepCifí dels prussians.
els qua's no podran tornar a Rhen:tnia.-Radio.
DISCURS DEL PRESIDENT DE
LA COMISSIO DE REPARA-.
CIONS

Parts; 2.-En tul diseurs pronunetat pel President de la Coniissi4 do Repartiel.me senyor
BarVion, aquesd,litt declariteque
les promeseis d'Alernanya tenen
solament el Valor que poden teluir les garanlies eficaces de la
sexi) execució. "N,, voleindt_
gue - ni humiliar. ni arruinar,
ni desmembrar Alemanya, la
sort futtilli de la cual depän
la so ya bona fe Lde la sena bona voluntat. Volen, no in4 que
Aletnanya. conseil-Mt de la seva

en sofreixi les naturals
conseqüencies.--Ilavas.
LES DIVERGENCIES EN E.L..G0cletrIs,.

VERN ALEMANY
Berlín, 2.-El canceller Stresemann
ha consultat amb els cap , de partit
sobre la situació actual.
Slan produit divergències amti motín de &manar els populistes lacees
dels nacionalistes a la coalició i la
cicstituci6 dels actuals ministres de Finances i Justicia, que són
tes.
'•- •, rtibla que ele elements del Centre
rebutgen la coalició actual.
'La sessió del Reichstag i cl discurs
del eangeller han cual ajornats per
annpsta rda ._Havas.

EL QUE DIU L'ORGAN
STRESEMANN
, Berlin. 2.-EI Zeit brean del canceller Stresemann, confirma indirectament la possibilitat d'una crisi governamental, puix exhorta els partits
governamentals a romandre units.
Hern (le demostrar a M. Poincaré

les ansb ele grans del seu roea Per pruilihteia va dir-rie
t'implanto mes, i alestecies va

aturar-se esbelta:ida, cansada,
ped) felie i plena de ecut lianca,
eom si acnbds de rebre una solemtlifd sroni ele sa,
Al defora, el 1115511 erst Isst In t

Ea molt de temps que t'estimo,
a no Coblidare mai...
"1.) :•14 vos . salvi, Maria, plena
ami de gracia..."
Un cup acabada la caneó,
Maria reprengue les seres pregäries amb un fervor renos
llal. i va tornar a desgranar les

quee fred resplendor que s'escampa, a les nits, sobre els
paisos ne‘ ale citan el col Os
clar t brilla la Huna. Lintersor

"Ave:llames ".

de la casa era tose i sendilava

La petita Alma-Rosa, dormida als genolls del Son pare, ton
despullada i duta al l'Id; Telesfon va seguir-la; beis erial Tit'
Be va estirar-se, al set/ tor il , I
despres va omplir l'estufa de
bedoll %ovil; el pare Chapilelaino va fer una última anada
d'estable i va !ornar corrents,
dient que anginentava. Avial

que el camp i el hose
nessin per esperar l'hora sagrada.
"Les mil "Avemaries"
diles, va pensar Marta; perb
encara no he tlernanat el favor... aini) 'tertulies,"

van ésser tots al Hit, Ilevat

Maria.
-No t'oblidaràs d'apagar la
[ampara?
-No, pare.
Va apagar-la de seguida, preferint l'ombra, i va tornar a
asseure's vora la finestra i va
recitar les seres darreres ."Avemartes'. Quan sa haver acabat.
Ii ringtie tin esertipol i una temenea: potser slaria equirncal en lur nombre, perquè no
sempre baria pogut comptar-

DE SIILSSÄ

de llum, entb n deallat (ra--itya

Li Inicia semhlat que pulsee
no tara necessari; que la divinitat ja COmprendrla. sense
que (migues unii confessió formulada pels i1 lar is, sobretot

María... que hacia estat dona

que comprenem les seves maniobres,
que tendeisen a . suscitar les majors
difieultats po s sibles al Gabinet Stresemann a fi «arrastrar al caos a Alemanya. No es pot, donada la situació
actual, fer una política de partits ni
modificar el Gabinet. Pel contrari,
hem d'unir-nos Inés que mal en els
nmments actuals. El Govern ha de fer
tot el que estigui a la seca niä per tal
d'impedir que les regions de la Ruhr
i del Rin siguin abandonades per complet a la' influencia francesa. La solució de les qüestions (k politice exterior deponen (le ractitud que prengui
Franca.
El Govern francès es veurà en la
necessitat de prendre tina decisió clara i precisa.-Radio.

DESPRF.S Pus INCIDE.NTS DE
DIUMENGE
DISSOLUCIO DE LA SCHUPPO
Dusseldorf. 2.-Les autoritats d'ocupaci6 han comunicat el Decret de
dissolució de la Schmmo.-Havas.

UN ALTRE INCIDENT
POLICIES SEPARATISTES
FETS DETENIR
PELS COMUNISTES
Dusseldorf, 2.-Una informació relata que uns quaranta ¡solides de la
ciutat i de Be,,,, d'opinions . separatistes, que decidiren de traslladar-se
a Dusseldorf per prendre part a la
manifestació, havien pujat al tren a
la zona anglesa. Reconeguts per uns
comunistes si restació de Woringen,
foren maltractats per aquests darrers,
que fin-en parar cl tren donant el
senyal d'alarma.
En acudir la noticia de Wmingen,
enlloc de defensar Ilurs relegues de
Bonn, es posä de part dels conumistes, detenint vis policies separatistes,
alguns dels quals estan ferits -Ratilo,
LA INTERVENCIÓ DE LA POLICIA EOU PREMEDITADA
Dusseldorf, motiu deis
successos de diumenge, amb ocasió
de celebrar-se una manifestació separatista, les autoritats d'ocupació
han publicat una nota en la qual declaren que la intervenció de la policia ion premeditadia-Havas.
ELS MORTS 1 EEtturs DE DIU-

no pateixi, al hose... Que mantingui les seves prontel p uoes i
1 ) .5 renegni ni !seguí_ Que tonni a ist primavera...
lorni a :la primavera...
S'aturst aquí, perque ii sembla
que (luan ell hagi torna!, havenl mantingut les seves promete:lees, el demds zle Ilur fe-

heitat ve tildora 'sera quoloorn
que podran realilzar gairebé
sols... ga,rebe sols... A menys
filie no sigui un sacrilegi pensar aix.f...
Que torni a la primavera...
Pensant en siquest retorn,
ell, en el seit » bel' ro.stre bru
que s'inelinarä cap al sets, Mitria ()Mida tot el times, i mira

forra estona, cense veure . les,
la terra eoberla de mol que
seinblit, a la lltun de la Huna,
un gran clan rralguna substancia niiraculosa, un xic de rlaere
i quasi i les eledes negres, i la • Rinda primera dele
hoscos es fercidor.s.

aquí a la terca. Redí a carrera

hora el seu con senzill va tonir
por, i va cerear de dir en parentes el que ella volia tiernanur.

Francesc Paradle... El seu
desig. ben segur, es referla a
Francesc Paradts. Ho havien
endevinat, Maria plena de gräcia? Qutt en podía dir, dels seus
desigs, sense profanada? Que

bague 46 Iriarte, quatre delle
agente de policia i els altres sepnratistes. i un centenar ele ferit s.-Radio.
FUGIDA DE PRESOOS
' Dussteldorf, 2 . - A dos quarts
d'una d'arni han fugit de la pres ,', Puf pCPS03.

Aconseguiren tancar ele guärdies i despres s'apoderaren de
les armes.
Perseguits per policies, : es
CCPIlil un tiroleig del qual resulta 1111 mort i altres ferits
N'han estat capturats sie. Radio.
•
QI'F. PASSA
BAVIERA?

VON KAIIR ES PROCLAMA DICTA DOR
Berlín, 2.-Des de fa 24 hores no es tenen noticies ding e-

te.' de Davirra.
Avui ha arribat un conf(is
telegrama dient gime Van Kahr
apoderat ele la presidémeia
del Consell bavares, expulsant
Ettill lag i PI general von Lo-

sow, pel Govern del
Reich- con) a consultor prop del
Govern havedits.
Als cerotes oficials .es tem
quie °m'ulu la surcessos de molla
inc irt hn e la .-lt tulio.'
noma, 2.-A l'Atoltaixada alemanya nianifesten que no ha
ciihnt cap noticia de Baviera
No ha arribat el correu diplo-

Cap d'any no va dur Cap viSita. Al vespre. lii mere Chap&t'aloe, xic derebuda , amaga
da sera malenconia sota ute posats d'un alegria exagerada.

projecte dels

tors ell Federa: vela I'd e u lri-

El

licaciii

íecnics francesos

de les 'les 111.18
de lerrocarrils
_o_

Berna, 2.-E1 Consell dels Estats ha
volat un crèdit
deseixanta
frailes per la ràpida electrificació
dels ferrocarrils.-Ilavas.

Tote eis telegrames qtui
han estat expedits a Davirra
han quedat sense contestació.

ELS INGIDENTS DE CUSTRIN
guts amb motitt de la
Custrin, 2. - En el moment
reunió celebrada pels separatistes
en qué. els insurgents nacionarhenans, han estat detinguts el prelistes intentaven posar en Ilisident del Govern, Raddate, un cap
bertat a acuelle d'e Hure conai un inspector de la policia alemapanys que harten estat tancats
nya, els doctors Halls i Iloiirer, un
a les drassanes, es produí un ticomissari cap de policia del criminal,
roteig, que causä entre els inYollengerg, i dotze oficials de la
surgente diferente monis i feschuppo.-Radio.
rits. Els nacionalistes, un cop
LES VICTIMES DELS SUCCEScapturats, fiaren conduïts a l'in_
SOS DEL DIEMENGE -:- 16
terior de les drassanes on seds
mowrs I 100 FERITS .
desarme.
Berlín. 2. - El "3Iorning 1 ar. poliiia i le rs forces de. la
Post" diu que ett els sueeessos Reichswer custodien IP n imn3edel diumenge a Dusseldorf hl diacione de Berlín. - Hayas»

MENGE
Dusseldorf, 2.-E1 número de
morts causats pels esmentals
surcessos es de diesel., dotze
dele gneis eón pisan.
El nürn p / O (15.1 'tirite puja a
m ' emita un, els quals, per la
importancia de les seres lesions, han Ilagut d'ésser tras!Mate a l'hospital.
Ili han, altramenl, i ins trescents den l'Arde Ibuis.-Ilaras.
Dusseldorf, 2.-S'han evaluat
ja les baixes ocorregudes diucastigo en els successos.
Resultareis ferits dos súbdits
francesos i set paisana alemanys monta.
'lambó resultaren ferits de
gravetat 71 persones i Ileument
un centenar.
Tres policies t'oren morts
set Inés ferits.-Ilavas.
DETENCIONS PELS SUCCESSOS DE DIUMENGE
ES DETINGUT EL PRESIDENT
DEL GOVERN
Dusseldorf, 2.-Com a principals
responsables dels successos esdevin-

DE TANGER
-o-

•

LA REBELLIO DE CESTRIN
DOMINADA

Londres, 2. - Comuniquen de
Custrin I,Drandeburg) als periòdics d'aquesta capital que
han capitulat ja tots els rebele.
- navas.
LES PRECAUCIONS DE VON
KAIIR A BAVIERA
1\rue :eh, 2.-E1 comissari general de
l'Estat haver;,s . eenyor de Kahr. ha
,-.11 , hit la declaració de vagues i
out, i la perpetració d'actes de sabetatgc, prevenint aisi mateix que co
amb pena de rnort els crims

a la Conferencia
de 'Londres
-o París, 2. - "Le Petit
sicn"., parlant del eontraprotecle presentat pels técnica
francesos respecte de la qüestiä tie Tänger, diu que França
hi procura tenir en cumple tant
el punt de vista espanyol com el
britenie, sense sacrificar, perú,
fautoritat del Soldà, en aqueo
Iles qüestions que interessen els
indigenes -llar as.
París, 2.-"Le Petit Parisien"
diu que, si be els pturits aagloespanyols no estan ben impressionats pei liberalisme del contraprojecte francés, res no per,
met d'afirmar que llurs Governs
comparteixin aquesta impress16.
De totes maneres és probable
que la discussió del contraprojecte fraude . sigui Barg i

intervenc'ó franco-belga s'efectua anda
perfecta tranquillitat.
Els ferroviaris han mares el treta*,
pere, resta encara per resoldre la s isnack, en que quedaran els funcionario
superiors de administració dels ferrocarrils de l'Imperi.
A les mnes cha reprès el treball
sense incidents.-Radio.

Darrera hora
DE BARCELONA

tei.x ha prescrit que passin
d'eAltiaxi trnalac6

DESGRACIA

a propietat de l'Estat. sense lliurar cap
indetnnitzacó. les armes de les Assaciacions d*Auto-protecció dels partits
socialista i corgunista.-Havas.
VON FAHR I LES FORCES
PATRIOTIOUES
Munich, 2.---Von Fahr ha declarat
als periodistes que l'objecte principal de les disposicions recentment dictarles és d'agrupar totes les forces paamb el fi de crear una autoritat de l'Estat ferma i enérgica.1-lavas.
E LA RESISTENCIA
T AL

A un quart d'onze d'anit pas cada. fou auxiliat al Dispensari
d'.Hostafranes, Josep Casulla
Carner, de 48 anys, casal, que
vil] al carrer de les Corts Catalanes, 273, porteria,
En arribar a casa sena. venint
del treball, volgué castigar un
fill seu que liarla comes una
entremaliadura, perä el minyó,
esquivant els possibles cops, co'tierna de córrer per casa i
pare en la persecució tingué la
desgràcia de caure, fracturant,
se el braç esquerre; ,
Brusselles, 2. - Segons les noticies • .DespHs-cie curat de primera
intenció fou conduit a I'llospis
que es reben ací. el pas del regim
resistencia al regim de treball sota la
tal Clinic.
1 -41

CAP D'ANY DE

Ha FiIoena Viaì 1

GlliEri

Viu a d'En loan 8. >f uer i Quintana
Morí el dia 4 d'octubre de 1922
N'en rebut els Sale Sagraments i la eenedicció 4ostúlica

Els seus fills, filla i germans politice, tia, ties polítiques, nebots, cosins, pa.
rents tots i la casa Joan Cardoner i Vidal, preguen a llurs amistats que assisteixin denla, dijous, dia 4, a les deu, a l'ofici d'aniversari i misses que, per l'etern
descans de la seva anima se celebraran a l'església parroquia] de Sant Josep de
Gracia tJosep,ts).
Per respecte a la santedat del temple el dol es dóna per der,peclit.
No es convida particularment
L'Emm. I Rrelm. Sr. Cardenal Arquebrobe de Tarragona i l'E Ion. I Ilirn. Sr. Blabe de Barcelona,
atorgaren, en la forma de coneue tud, 200 u 50 dies d'indulgencla, respecovament.

All»1

k
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-Encara que no ring(/' ningil
--va dir-, no es cap motiu per
entristir-nos. l'arena "tira".
Els nois van Ilam.,.ar orits
iont i van seguir nnitt els tills
tic preparatius amb Ulm interés
apassionat. Ileon meselit xarop
i sucre roig, i els posa a ristre;
quan va esser prou cuit,
f o r va dur sie foca un gran plat

d'estany curull de bella neu
Manea.

Tothom va njunt ar - se a l'enloen de la tatila, mentre la mere
Chapelelaine doixava catire el
xarop bullent do grita en gota
sobre ha nett, en s'aliava gehont

en esquitxos sucrats, deliciosa.•
II)ent fred s.
(Inda Se1 .1 fon servil b Seit
loen, imitant els grane. gUstosns. l'avidesa gormanda deis

pert't de seguida va atnrar-e p la distribneiú, assenya dament, per tal de reservar una

bona acollida a la veritahle -tira", la conferri.5 de la qua!. tot
inst començava. Perquè. calla
donar rülltm cos tic riln a la
enito f. un enp !testa la pasta,
estirar-la Illargament mentre
s'enduria.
Les folios trians grasses
la more Chamielaine van remonee durant cine minuts
troce suculenta que adargaron
i replegaren Sestee aturar-se; a
poc a poc, Hu y mouro's va fer-

se mrs lent; desprds. un darrer
cop, la pasta va ésser estirada
firis quedar del gruix d'un dit
tallada amb licores, amb penes, iterenè ja era dura. La "tira" eslava feta.
Els infante ja en menjaven ele
primers trossos, quan van truear a la porta els primers enp.
-Eulropi Gagnon-Va fon el

pare-. .Ta pensara que l'anda
rstat estrany que tun vingues a
rerllar amb nosaltres.
Era Ellt rOri Gagnon, en efecte. Va. entrar, va donar la bona

nit a tothom,.va posar damunt

cesa gorra dé llana... Maria
miravn, ami) una rotor a les
galtes. El costurn vol que por

cap d'any. els nois besin
noies. i Maria sabia w pr,n1
que Eutropi, a despit de la sera
irnidesa, nnnva u prevaler-se'
d'aquest röstum: s'estava im. mbhil vera la tatila i esperava
sense eisstig, per?) pensant en
aque'll nitre petó que hauria
5 volsrut fiebre.
No obstant, el jore va agafar
la eadira flU P Ii Oferierl i va asseurros, amh els tille halxos.
-Tu els !Púnica visita pite
hem fingid avni- diutt el pare
Chopilelaine-. Penó estic se-

n'ir que no has VIS( ningú mes_
Sabia de cert que vindries a vetllar.
-Con] cal..., No 'murta pas

5'

deixat pasear el cap d'any senas
venir. Per?), a Inés a mes d'això,
tenia ll eves per din-vos.
-Ah!
Sola des mirades interrogants
quo oonvergieu en ell, continuava abaixont ele ulls.
-Veiont iri teva cara, petiso
que aquestes noves sön de dis sor!.
-st
La mare Chapítelaine va mig
alear-se arnb un gest de temen,ia;

----Potser els nois?
- No, senyortt Chapiirlaine.
Esdras i Da' net pelan be, si
Ditu vol. Les noticies que he de
dur-vos no inen d'acuesta
banda; no es un parent vostre,
ans un xicot que coneixeu.
N'a itublar un monten', i pro,
mincia el nom en veu haixa,
-Francesa" Paradis...
El seu esguard va alear-se
un instant cap a \tarja, per girar-se de seguida; /ten', ella ni
va notar aquest cop d'ull ple
d'honesta simpatia. Un gran silenei s'havia it feixugat no sola-,
ment sobre la casa, sind damunt tot l'univers; toles lea
er,atures vives i tetes les coses
s'Ismien tornat mudes i esperaren ansiosament aquesta
eia que era d'una tan terrible
importimcia, per tal com es re(segtürli.)

rootebte de fig11

LA PPRTAYNTIT -

CRONICA
SOCIAL
ELE SINDICATS LLIURES [LA
LIJE! D'ASSOCIACIONS'''

111e'es prega la publicacitt de
la nota següent:
"A l'anutici d'una circular disposant que lotes les 'societats
nbreres omplin els preceptos esiablerts en el R. 1). de 10 de
tnare, la Corporació General de
Treballadors (Unió de Sindients
Lliures ha de fer constar que
li sembla mol( N, .estant disposada cm compre, a acatar
:es dis¡)esicions emanades dels
poders renstituits, per& sempre
que estiguin inspirados en la
rtléd elevada justicia, no ropalant en nasses ni gerarquies
luRfl cS tracti d'impesar la Ilei.
Diem ate, perquä la Patronal
en watts rams i especialment en
de Banea. no fa mes que «221travenir l'esmentada Ilei, persegnint als obren sindicals en cl
Y.liurei coarcionant -los ptíblienment perque es donin de bai*.ca Oniries dieposiacions penen
prondre el Directori a propäsit
de la (mentirte d'aquest sector
21P l a Patronal?
Perriue na va de la mateixa
reseera a la reviaj0 de la eomptahil ;t at d'aquestes empreses?
"..relein que In .justicia ha d'Csor : ireal per a lote. Puiz que
720 . al i rt, s venir] obligate a rec-

-portar les Beis, que s'ebligni
lambe a respectar-le als que

Viten burlant-les."
ELS FERROVIARIS
El gimiera Lliure Professional Ferroviaris, convoca a
tots ola obrera assmiats i
asser i ets. &lo tallers de la
nenvia del Nord. (Sant Andr e u) a la reunid que tindrä
!loe en el lorat enelal de la defSeet
Sant Ildefons.
aerrnen', a les sis do la tarda.
per tradar d'assumptes
de reell d'interes. ron, eón les
ornarles rxtraordinhries.
ASSEM B LE A GENERAL DELS
SINDICATS LLIURES
Malt erial es reuntran en Assemelea general tots els Sindicats Lliurea. Per (radar de
!a conducta a seguir trine de
'estsit actual de coses i nomem'ir la Comissió que vagi a entrevistar-se amb el Consell Dlrect i u de la Federació Regional
de S l rrlicals lanires del Nord i
as:,.e r va n ar el dia en que ha de
celebrar-se la dita entrerjs!
es trartarä d'establir les bases
ner les erial; ha de regir-se la
7utura Ferleracid Nacional de
31adiPali, Lliures.

presentar al jutjat una denúncia per
estala, exaccions iHegals i cuaccioas
contra l'Agència Executiva de l'arbitri
dé l'inqu linar, a la qual acusa de no
hacer presentar Si cobrament el rebut
de l'inquilinat al serrtemps, per cohtai
ilisPries mis alel yo per roo del seti
valor i hacer entrat per torea al -,é-d
dotnicili, coaccionant a la seva
nyora.
A l'enserias ha pesar aquest fets a
coneixement del governador . per tal que
aquest adopti la resolució que tstim'
oportuna, acabant ele abusos que en
alai) es cometen.'

Dio 2 d'Octubre de 1923
2.--E8TAT D231. TEMPIS A CATALUNYA A LES
L—BITIIACTO ATMOSPERICA GENEItAL A IACII
DEL WAT:. (06aarcae4on. de lo Irte neetoorotOrl(s
/ DEL MATI. (Obseroseione (banana, Nord d'A tr i
saidalt, remootrodea pm. loddloo) •
rdithhotin-rebodro per trleorato, ornar fiad
completament mere a tot Catalunya, atnts calitges
Domina el regim antieielönle a la Península 'birlen,
a Barcelona. Plana de Vira t Goles de l 'Ehre. Temperatuprrainiat e neeno ral hon /Mas, es baixes Dresaiona sao a
ra mil:tima, 30 gratis a Fila; mlnimae 7 gratis a Puig:
Eseandinfteia, amh temporals a l er costes. del LšàJti, i mar
eeedie
tlel Nord , lIen nl Casi Stein, Alsits ia, Sulesa nl Nord
d'Alemanya.

UNA CARTA DE PESTANA
Es diu que el cotnandant d'infan:er a

Moviment maritim
Vaixells entrats
Vapor espanyel "Teresa Tayä", ale
Cartagena, amb càrrega general t 21
passatgem Amarrar me 1 de Sant Bertran. Consignara. Tayä.
Vapor alemany "Vesta", d'Anvers,
amb cirrega general. Amarrar moll de
Barcelona Sud. Consignatari. Rentad
i Companyia.
Vapor eepanyol -Guillermo Schulz",
amb carbó. Amarrar moll
del Pontä. Consignatari, Arg mon.
Vana:- cepanyol "Tirsa". de Cartagena, amb carrega general i 113 passatgers. Aniarzat mcli d'Espan y a \V.
Consignatari. Rateos.
Vapor manee "011ar Jarl". de Londres, ami, carrega general. Amarrar
moll Sant Bertran. Cansignatare
Candeminas.
Vapor cepanyol "Sagunto", de Cartagena, amb cärrega general i 25 passature Amarrat mciii d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterrin'a.
Vapor espant cl "Mallerca", de Palme. amb cärrega general i IM Passatgers Amarrar tnell de 'es Drassanes.
Con sdetnatari. Canmanyia Transmediterränia.
Vater espanyol "Eugenio Dutrús",
de Giben. ande carbó. Amarrat moll
dc Sant 13-eran, Consignata:,, Fàbregas i Gareias.
anals "Ccrtes". de l_ra-lreg.
ande cärreca general. Amarra! mell de
Bereclona Sud. Consienatari, Mac Andreu..
Vaeca: cspanyel "Remeu". de C".d z
ande ane g a general i at acca.ger:.
Amarrar non!' d'Estas:lea NF. Consignatari, Con:nana-la Transmedirerrenia,
V.Pa r Pal l e "Libia" de (-,;-noea.
amb fasfat Amarrar tuell de fierrelena Nord. Cansignatari, P. Pannoc-

eVa.

Veler Ra l le "San Gennarc.", d'Alllagosta.
ghero,

Vaixells deroatxate
Goleta italiana "Estar". ett hart, cap
a Pronriane.

cerrege general, i tränsit cap a Tarrazona:
Vapor espanyo' 'Maria Mereedet",
amb carrega general. cap a Eivissa.
Vaper aspa:re: el "Cabo San Marth".
amb dirrcee general, cap a Sant Fe-

La roa disiribucia deis Dis•

iullici al

Ids

Oil
que va instruir la causa contra l'Angel 112,0i
p
Pes:afia pel suposat defiere d'injúries
al comandant general de Sometents ha
(Coreinuació.)
rebut una tarta del "líder" sindicalista en la qual Ii exp ira cls motius pels
DISTRICTE TERCER
quals no ha comparegut davant del
Barri setzé, o d'En Puig
Cresell de guerra que havia de juttenereuern e ni. ele
Comenea
jar-lo.
i
Pela del ceder
DETINGUTS

amb el del correr d'En Munta-

ha dat eigut els sindica'is- [Ter, puja per aquest fine a la
tes Jaurne Pujo! Grau. Erancese Ro- seva desembocadura a la Plaea
mero Bade, i Antoiti Barrera Farra de la Bonannva, la qucd traveses diogonalment en Urda dreSagnoren les causes
Acusa! d'exercir coaccione ar. una tden direceid a reix del carrer
leca del carrer de Santa Catalina los de l'Arrabal, puja per aquest
fins al del carros' de Santa Endetingut Joan Freixas.
—o—
La

polIcía

der facilitar-lea als procesaste, cotastant el sumani de 300 folis. aproximadament.”
—O-Comuniquen de Manresa hacer-se
decretat la llibertat de Joan Martí-

SecciÓ Marítima

'
ELS XOFERS
Vaixella sortits
Una representaci ó de la Federad&
Vapor
italià
"Bellena",
de tränst
de solera estigué ahir migdia al Go- cap a Valencia.
vern civil per felicitar al general LosVa por bolarldés " Aurora " , emb
de l'ande Ajanida per la destitució
..arnent. d qual. segons el s. venia rea1 tzant troles abusos i extralimitacions
en la coneeseió de patente per a la
cotxes i autos de Foguea
circulació deeme
el governador
sembla
egral la visita, tot i fent-los present
.a couveniencia que clic per la seva
pan tembe han d'evitar abusos envera
el públic.

r.l.nt()LOGli; Ut. LA 1 ALU iN Y A

V111

nez Expósito (a) "Madriles" i Jaume Cervera Prats, per no resultar
cärrecs contra d'ells cn l'assalt a la
Banca Padre:4 d'aquella cintas, motiu pel qual havien estar detinguts.
EL XOFER SOLER
Segons una nota de la ',Jefatura",
Josep Soler Saurnell, acusar de portar l'automabil amb ocasiii del robaton de Terrasea, ha adreçat una carta a una autoritat en la qual tracta
de sincerar-se i protestant que se'l
canceptui cómplice en l'esmentat assalt.
La policia públicament Ii assabenta que seria convement que es presentes per tal de comprovar millor
la cesa innocencia.

Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAllSES

4
• n • • mane
lt e a ia.stratia.reset. (õuNaatyva -fi- g • im,, gger, .0. • .2
ann nao li gan Dalo 3000 -loen
Anazud, aletee.:
ENE. NW. WNW. 1VN1V. WNW. NW.
DireCC16:
5
2
3
Y
Veloenat metres Per netos:

t4A1.b Dui •Lictu

eloon reme
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA CNIVERSITAT DE BARCELONA
Hore. d'otoberoari6- 7. 13 5 18 horno
BatZdnetre a cero 1 al nivell de in mar: 707'1, 7138, 7 q31). — Term5m.etre sec: 2071, 247. 221. — Termernetre
munir : 17'2, 21. 20S. — Iluatitat (entL-esimee de saturarles): 72, 70, S5. — Direcrie• del vent • WSW.. g ., 11. —
Velocitat del vent 1, 5, 1.
Estar del acl • sere, ntbol65. — Ciaste de tuleols: etimula-nimbus.
1 ecno,rat orc, eetrrolea a ro. Gro
2311. — Mínima: tel. -- aftnirna erran de terca: leee. — OseiHari6 tertnomètrica: 95, — Temperatura mitja: 21. -- PreelPira el e alguosa, des de les 7 horca del dia anterior a In 7 bares del dia de la data: 00
milfuletres. — Recorregut del vent en Igual [(upe: 72 quilametres. — Obserracions particulars: boira.

seig SIC Pujadee. que segueix en direcrió Oest fins cl punt de patricia.

Del Municipi

Barri segon, o de Tetuä
Surt de l'eix del carrer d'Auaies
March en la seca confluenc a amb el
del 13rue; puja per aquest fir.s el del
earrer del Consell de Cent, pel qual
segueix en direcció Est Ibis al del de
Marina, pel qua , balee lins al del
d'Al:ales March, que segueix en ditació Oest cap el carrer del Bruc, que
es 011 comenca.
Barrl tercer, o de les Balases '
Cementa a l'enereliainent dele cartees de Consell de Cent i Ilrue pula
per reía del darrer fin, al del carece
de Prevenea. que eeetieix en d'recció
Est fin s a' del carece de Näpols.
qual lelas fins a' de la G-anvil D'agonal. pel qual eon s ireua fina al del taller de Marsas i federa per annest fins
al del carrer de Crease t i de cera. „i
qual sunteisz direcció Oeet fins Feix
del carter del Bruc.

lespr gs de la dcslilució de l'Ajunlament

MANIFESTACIONS
DEL SEN'I'OR ALCALDE
Cap a dos (marta, de dues,
pian el senyor "lengua tornava
de fer les seres visites oficials,
rebé els periodistes al seu desnata.
Repetí, ple de satisfacció, les
manifestacions que p l die abans
lluvia fet d:vor:/es vegades.
Digue que el nou Ajuntament
no . es polític-. que Las posarien
fil coll en la tasca que seis
confiä i que tenia esperances
en la bona %admita( dels senyors
regidors, creient que la seva
actuació podrà enser profitosa
Itarri ouart. o de VEneenvanre per a la ciutat.
Ell. por la sera part, declarà
Surt de ,a conPuencia dele eix del
cartee de Consell de Cent i Ramb'a norament que no planyeria cap
de Catalunya: puja id darrer fins al esforç, 0211' PS un hon catalä i
del carrer de Prevenea. pel qual se- estima la seca !erra.
Despees afegi que immediagux en di c-cele Est fin, al d :1 carrer de' Beta pel q ual hala fin ‘ al tantent pensa ocupar-se de la
de , carrrr de Consel Cene 1,1 qn 1 velooilat dele automòbils i dels
segueix fine al de la Rambla t Ca- pias es dels taxis.
talunya.
D.gue que eren molt poes els
empleats municipals que no fan
Barri oinnuä, o del Prat
servei, i aquests, encara, bel
Arme,: comença a !a confluencia de l'ele del carece el' auzies- justifiquen amb fonnments,
Marell i el del carrer de Bilbao i
lii ba molla fantasia, dones,
Ronda de Sane Pere: secueix pel
por part dels descontents que
darrer en direcció eest i en titila recblasnien sis t emäticament del
ta, passant per darant de la placa
Malgrat aixb, cal volde Catelunva fina al Ilec cm es frenen llar ',el compliment de les Ileis
la Ronda de la Universitat i la leatpi ardenarices municipals.
bla de Catalunya: pula per l'eix de
Tarnhe digne que calla prela darrera fine a trobar el del carocupar-se urgenIn g ent de l'abarer de Consell de Cent, pel qual
retintín-11 de les subsistimeies.
segueix en direcció est fins el del
Uns companys II eridaron l'acorrer del Bruch, pel qual secuela
tenció sobre eh - preus de les
en direcció oest fins la confluencia petates i dol i ell conemb el del carrer tle Bilbao i ei de
teslit que se'n assallentaria.
la Ronda de Sant
El senyor l'hinqué es despedl
tlels perindistes dient-Ios que
Barri sisé, o de sant Pene
Surt de la ecedluencia dels eixos
p is tindria al corrent de la seca
del cariar de Sant Pere mes Alt i
gest id.
Granvia Layetana: pula per aquest i LES VISITES DE CDMPLIMENT
pel del carece de Bilbao fins el Iloc
DEL NOI7 ALCALDE
c2/2 cOtlflUeiXell (AS dXOS de la Ronda
L'alealtle intert senyor Brinde Sant Pere i el del carro- d'Auziesq ué, d' ir inalf efeetuä la visita
alarch: segueix pel clarece 11ns el del
de compliment a les autoritats.
passeig de Sant J all, pel qual i pel
T.'acompanyä el secretad do
del Saló de Sant Joan baixa fins a
iuntament, senyor U:m(1i
coincidir amb la perlIongació ale Pelea
Planas.
del carrer del Rec Contrae pel qual
El doctor Ilanqutl, entre
segueix fins a trobar Fria del cueree
la i visita quan anä a saludar
deSant Pere ales Alt, ales rIon seel senyor reefor de la Univergueix en linia recta pel un ••nn o pas
sital, aprotitä per donar la seq ue &me a la plaça de Sara Pere, ra t a las-se dc Oree a la Faculta(
fins a trobar lUx del correr de Sant
de Filosofia i Lletres, prelacre Mes Ala di', d'un va a trobar
senlit, segans digueren, amb lat rle partida
que i la vara d'alcalde, aconiBarri setè, o deis Agonitzants panyal d'un maeer.
Comenea a la confluencia dele eixos
de la Grativia Laietana i del carrer POSSESSIONANT-SE
DELS CARRECS
Baix de Sant Pece; saguix pel darrer
matf cc possessionaren
fine: a trabar l'eix del carrer de Rec
Corista). des d'ea puja un lisia neta de les Tinencies d'Alealdia deis
distriete g leerme selle 1 note,
pel carrer o pas que dóna a la placa
respect ivamenl, els linents d'alde Sant Pere hita e t reba r leí0 1-1
carrer de Sant Pere Mes Alt, l'eix del e:11de senyors Puigmarti, Cabezas i Alds.
qual segueix (ins a ti-olear el de la
VISITA DE FELICIl'ACIO
Grantia Laittddia, pel qual baixa (iris
Per f el ir i ai' -lo per la eee
a celticidir amb al del carrer Baix

Barri dIssetä, o del TIbldabo
ingressat a la pres.!), a dispod'aquesta
CaCninema l • elici..atainent de
militar
eicit jutge
jaania. el sedadit sub Lamper i uns reta de l'Avinguda de la Repúa'emarys arlo/nenes Hering i Malea Mica Argentina anib el del carecusats (hacer liancat erice subver- net . d'En Crayílinkel, seguetx
chis 1 Ce resistencia i agressiii a uns per aquest tina al del carrer
&marfiles de seguretat. fet ocorregut en d'En Nletor Hugo, pel qual, i
pel del Passcig de Sant Cierva.
un -bar del carrer d'Aribatt.
si, continua fins a desembocar
ALLIBERAMENTJ
a la Plaça de la Ikmanova i
focal . l'eix del carrer de l'ArraHa retal decretada la Ilibertat dels
bal, pel qual puja lins al del
\ .32. c de Martorelles darrerament detinearrer de Santa Eulària, segut s . acusare de reun ó clandestina.
' Sha comprovat que es tractava d'una nuint per aquest fins a la tinta
divisbria de Sarriä amb Sant
pagoc5 que nomes s'ocupaven de los
cnri rt icions de tiehall per la prbxima 6ervasl, per la qual ilnia puja
fine lt l'antiga línia divisbria
l'eTP1112.
de Valvidrera i Sant Gervasi,
—o —
seguint-la Ins a confluir la
El ;tejar militar lia decretal Fallaherament de losen Grau, del Sindicat Plata superior del Tibidabo
emir de transports detingut des de fa amb la Ifnia divisi'ji'ï de Sant
¿Jet-casi i N'anearen, baixant per
inee dies.
aquesta línia diviebria, o eigui
RECLAMANT JUSTICIA
la drecera del Tibidtrbo, tiras a
lla estar curca! al president del Di- desembocar ale quatre camins
pol costat Oest de la finca no- Seta Pera
rector el telegrama següent;
"Víctimes naufragi "Golondrina" menuda Con ttomis, des del
Bann l suite, o de la ebria
qual putil baixa per Veis .le
clamen justicia. Famílies interessades
Comença a la csonfluencia de l'eix
l'Avinguda de la República Aradreten a V. E. fervorós prec impodel carrer Bala de Sant Pece amb
si justicia que oblidi sancionar el Go- gentina fina a !robar el del car- de la Granvia Laietana, pcI qual baiel
vern anterior, influenc'at polties afecrer d'En Cray-winkel en
tea fins el del canee de la Princesa,
tes dele interesses delinqüente. E , rec- punt de partida.
que segueix fins el del carrer del Pon
te procedir de V. E. confiera endegarà
DISTRICTE QUART
de la Cadena, pel qual segueix fine a
q/g sti6 cami humanitat i justicia. —
trebar lela de la pina de la Llana, pel
Carl primer, o del logatall
Pelin Guarto, jauine Guarro i A. Coscual tomba en direcció Est fine a ¿roComença a ,a confluencia dels elísea
te Mesh"
del passeig de Pujades i del Salt de ba l'eix del narrar de Freixures, pel
UNA DENUNCIA CONTRA L'A- Sant ja n i puja pel darrer i pci del qual puja fins a ¿robar el del carrer
. GENCIA EXECUTIVA DE L'IN- passeig sie Sant Juan fins el aiel canee Bala dc Sant Pece, pea qual segueix
• QUILINAT.
d'Atriles March, pel qual segueix en fins a echar la Granvia Laietana, que
4'adruzat ; cap de Negociat del Go- direcció Est Pus el del carrer de Ma- Es en «mema.
(Seguirà.)
lpe 'cirtl, En Rama Benaridet ha tinal, pel qual baixa fins el del pa-

Tramvies ha dirigit un °fiel a
l'Ajuntament participant qtfe
des A dia 23 (l'octubre s'efec.tuarä el servei directe per tot
el correr de Muntaner, quedant,
per tant, suprimit el servei de
via estreta que s'efectuava al
tros compres entre la plaea
d'Adriä 1 la de la Bonanove.

GENERAL ITAT
MANCO/MI.1,AT
EL SOL: _ALCALDE

Ha Visita), el senyor president
el non alcaide, ;enyor Rangua,
acompanyat del secretad de
l'Ajuntament, senyor Planas. .

DIPUTACIO
COnISSIO PRoVINCIAL
L Comissid provincial ha
deepatsat els següents assumplea;
d'alçada interposat
per En Miquel Pons, mandatart
verbal d'En -loan Pons .Rodbs.
contra l'acred de l'Ajuntaraebt
d'aquesta capital de 2 .1 de gener darrer, pal qual s'aprova la
verepeió provisional eotaiseautomeddls destinats al transitar( de carns.
Recurs interposat per En itarnon Olivella contra l'acord de
l'Ajuntament d ' aquesta cuita%
reiatiu a Paproradó d'un dicenmesa de la Comissió d'Ese.arxa-,
dors i Mereats, proposant la recepei6 provisional de eraxesautarribbils per a transporta.
Recurs interposat per En
Joan Olivella, enntrn l'aeard
l'Ajunlarnen t de Pallatä, pel
q ua' s autaritra la Societat
Faint; i Cervera pe- instal1ar
una fährica de blatiqueig, tinto
i aprestas en un terreny que
i. una propietat del rea
ctoocrarean mb

A la "sectió primera" ha compare.
gut, acusar d'un delicte de rapte, Josep
lazquez, per al qual Ita demanat
el fiscal la pena d'un any, vuit mesos
i vint-i-un dies de arces', correciona'
mg < duce, sitil pessetes reindemnització.
Davant la "secció segona" ela presentar Ernest Diez Barbe, acusas d'un
robatori per valor de 122 pessetes El
fiscal ha interessat se' condemnes a
un any i un dia de presiri correccional
Informe en l'esperlient relatiu
i la indemnitzac'ó de ti pessetes.
Sha presentar a la "secciés tercera", a Eautnritzaeid sallieitada nk•
de Force'
processat per la comiesió d'unes le- la Startetat Prnduetiva
Motril] a per transportar elecsions, Pesque] Vi len Gallau, per al
qual el fiscal ha sollicaat la pena de tricilat des de la Central de Cte.a aquesta capital.
quatre MCSOS i un dia d'arrest mejor des fins
Informe en l'expedient re:10in
me « dues centes cinquanta pessetes
a la denúncia formulada per Na
d'indemnització.
Mercó Pla i Deniel, contra En
A la "secció quarta" s'ha assegut
Miguel Pasqual Pons per hacer
al hariquet el soler Jaume Perramon
aquest executat obres de defenSantos, que a liospita'et atropellä sa al marge del riu- Mo g ent al
Lluis Corerninae el qual va tardar a
termo municipal .de Llinäs.
curar 27 diu. El fiscal va demanar-li
Informe en l'expedient relatiu
la pena de dos m'esos i un die d'arrest
major i 136 pessetes d'indemnització. , a la solliritud formulada per:

PREC D'UNS VEINS
A l'Auntament alta rebut una
instäncia dels veins dels carrers
afluente a la plaga etc Ctailro, interessant que la font pública
que s'acortiä callorar a l'esmenlada plaça s'inslalli al carrer de
Vislaformosa. a P. , xtrem del
de Jesús i Maria.

a earceena
Ja fa dies que ns comentava

molt, i no gens favorablement
per a l'interessat, el fet que el
marquäs essent alcalde de la ciutat en mamenfs e g
deixes el eärrec per-epcianls,
anar-se'n a itilia, de vacances.
Aquests comentaris es van
fer més diles quan comeneä de
etirrer, ohir, la noticia, la veracitat de la qual gairehé ens
nonsta, que dilluns al metí el
marques havia ja retornat a
Barcelona.
La seta absMicia de l'Ajuntament en un dia de tanta transeendencia per a la ciulat ha estat vivament censurada.
g obiectava que aquosta
abstenció decía éssee no solametit intencionada, sind responent st criteri del son partit,
ear a quarts de non del mal(
del dilluns s'assegura que el
marques (l'Atolla enträ a la casa
té n.q &santa un ex-ministre
regionalista.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI

AUDIENCIA TERNITO R iAL
Sala primera. — Drassanes. — Inc l dent Carne Armengol contra Joaquen Capdevila.
5//la =e/urna. — Hesp ltal — Pab eeSA : Liras M rastel contra Clotilde
Castel la, i altres.
Sala segona — Cencepció. — Major ortantie: l'artrne Räfols contra ferrocarrils M. S. A.

En Sebastiä Bosch i Elles per-'
quä es legalitzin les obres de
captar«, d'ala-bes executades arte
torrents d'En Pera i Santa Margarida, destinados a i'abastiment de La Garriga.

AUDIENCIA PROVINCIA L
Sentid primera. — Drassanes.
T e es incidents per temptativa d'estafa
i fuer.
Serra seg ona. — All ear& — Roba.
tor': Manuel Pere (oral). i tres ineldenis ser tempiativa d'e'sata i fu-e
— R 411Seeci5 te-re-ra —
tc,.; • eterear Peana, M'ilan (orate
SeceiC, nuart) — Cone,nc; 6. — Robatori: Jaume Sucarrat (oral).

[ICCIICnlrs F aCiKalleS mes

clauiards
El general Lossada facilitä
una nova llista de centres la
clausura dels quals ha ordena!,
S ó n els 19 següents:
Agrupiteid (Intalanista Gra_
cianf.a.
Sana Nova, d'Hostafranes.
Badalona; Gent Nova.
Berga: Agrupad(' Catala-

Per Diva ti mP r i 11 0 les
NOVA TANA EN ELS PRE.Ve
DE LA CARN, DF_L CARSÓ
I DE LA LLET
Et general Losada va manifestar
als periodistes orle. per ecerd de la
Junta le Proveiments, acordat
de limitar el preus de tasa que regien actualment en la:
Carn de /cal, de ri6o pta, per quilo per a I. venda al mentir_
Carn de bou: a promedi de o'30
pessetes per quilo.
Carlee vegetal: el preu queda taxat a 2'75 ptssetes els lo quilos.
Eles de vaca: a o'7n el litre.
Llet de vaca pasteuritzada: a o'8o
el litre.
Líes de cabra: a 1 pta, el litre.
Afeal el governador que les noves
taxes començaran a regir divendree
o dieeatere vinent.

PENYORES
Han eetat penyorats er. an pes...seres, per tenir exposat el carrell
anunciant el preu de la taxa del MIcre, 15 comerciants d'aquesta ciutat.
També &han imposar penyores ele
roo pessetes, per manea de pes, a
alerce: venedo,

Ealdes d'Estruch: Casal Cafalb.

Caste l ladrell (Naväs): Ateneu
N au' in nal st a.
c'vil ine facilitada
CaQtellvf de Rosanes: Centre
una llista de multes imposades:
Calalanista.
Mant es a: Centre Nacionalista
Vuit de ea pesseter a cases de mala
Bennblieä.
nota, per escandol.
Matara: Foleraeld NaeionaTres de e,o i roo pessete_s als amee
listo de la Costa.
dun e bars per perrita:e: expansions.poc
Mollas rbi Rei: Centre Cnta- en harmonia amb la decencia i boas
gatlista.
cestums.
Navarcles: Centre Catalä
tcon-d»istn.
Derren guen: una Comissió d'ames
,k "inusic-lial l s" esrigueren al Gocen
P i n e da: Casal Pinedenc•
Sabad e ll: Casal Eatidit.
Civil manifestara: que privat el joc i
Sant Feliu de Torelld: Esbart la sicalipsis els seus cstabhments 213
Narionalista,
tenien vida.
Sant Pero de-Torelld: Foment
D'eneä di- dies que la mejor part
de sales del Parallel que es dedicaron
Català.
Toas: .Inventut Catalana.
aquest genero han deixat de
Eatallinva Vella.
funcionar, drixant un hon nombre de
Vilafrang del Pendlbs: Bloc gent cense feina.
Eatalanista.
Centre Ca.
Vilanova i
Ls . pelcia Va sorprendre una patrida ale probibitS ai Foment de .711n.
falb.
lins de Ref. incautant-se de 87 pesse,
1, 11t5 ara arriben a 0 !Pi; on
Dial s naceona i istes elausurales tes i altres 29 . v21 una d'aquestes meqttihtes "nyanyea pistrincs".
per ordre del ..evernador.

La camama melizagol

Les Eidn r, :P s Iris farren
robliers

Abans d'ahir fou conduit de Manresa, rigorosament incomunicat, un
jove sindicalista d'aquella ciutat, el
qual ha ingressat a la presa), a dispoinició ele l'autoritat militar.
Horn suposa que estä complicar en
el robatori de Terrassa.
Tumbe ha ingressat a la presei Ra!non Serra Prat, detingut a canse()neto:la de la troballa quatre
hombes en una barraca dels voltants
d'aquesta poldaciú.
—o—
S'Ila facilitat la nota següent:
"En complir-ee un mes, d'ha y a r-se
iitcoat el sumari sobre l'atracament
ii despatx del cc sor l'ere Salisachs,
el jadiar especial no te altra cosa a
dir que el sumari està virtualment
acabar, pulo la seca cottclusiú depèn
tat) sols del temps que tardin a
guarir-te alguns lesionats.
'Fa processats i a la pres.', per apreciar-los inclosce (II el m'un. 1 de l'arteleeeió pel duren d'aleultle, alije
ticle 96 del Codi Penal, Pere Oro
visita sil se»yitr Banque el seRicart, Anuden Sanmartin Sunyer,
ayo/ marques ii Alós.
Enric Albareda Miri, Renacer Perie
DONATIU
Llaneä i Baptista Peroni; i per deiA 1PAlealdia es 025 15(51'011 , 21-20 xar pi ou eche-ida la intervenció d'apPfesetos per a la Germundat del
questa en aquell Set i determinar la
t.;os ale liombeve, traffreees pela seca condiciä moral i antecedent;
senyors Grité i . Escoda coto a
penals, ha rebut declaració de 89 tesg ratifieació pels bous serveis
timonia ha expedir ,36 despatxos i
tela per individua de l'esmentat vigilat el guarlment d'o g re lesionaría,
Co; P55 l'incendi ocorregul al a part dels naturals reconeixements
inagatzein que ele dits senyors en roda de presos, inspecciona ocutenen al pitesalge desi Credit.
lars i assistencia a l'autòpsia del rara-

EL SERVEI DE TRAMVIES
AL .CARRER DE MUNTANER
La Companyia General de

t'ALAU DE LA

laurat Pere Vilalta. Coso a dada especial a consignar, s'ha sabut la procedencia de les armes i qui va po-

Mo'ins de Rei seni
La societat
multada ando sito pesseres.

Nove l; religioses
Qua:anta Fsglesia de Sant
Ve-elis de raid tcarrer d Prevencal.
Heces d'exposició: de dos ~eh te
.11 del metí a dos quarts de set del
vespre.
—Cort de Maria: .As ui es fa li visita O N/iPITa Dona de la Providencia
eaaelesia de , Pi.
—Adoració nocturna: Torn de Sant
Joeep
—Vetl'es en aifregi de les imanes
del Terreateri : Vare de' Sacre Cor
ttc Iesiís a la cella sil cafre': de
l'Escorial. nem lee (Grecial.

—La mina d'avui : Ornaments de
colar moral.

Els Teatres
NOVETATS
Comeen3i2 dC Circ. — PC7 a demi.
dijous, te drepaeada l'enteres:, del Cire
Eqüestre una megeifica matinée dedicada d's nens i nenes concurrente a
aquel] nutre. Començarà a dos emane
de cinc de la tarda. A ,a nit tindra
lloc la vetllada de moda i presentarà "rey oriental", "Mr. Vasalar" (camp 1 de iserca" 1 "Arnoni".
A'ternaran els d:versos números del
*Prinprograma els graciosovolt, Thedy i Emij",

Dilnecres, 3 d'octubre de 1923

LA PUBLiC/TAT

D'ESPORTS
BOXA
EL MATCH CARPENTIERBECKETT
Georges Carpentier repetí dilluns
I.ondres la periormanga que porta
.. cap l'any 1919 hatent en menys d'un
•-, und el campió d'Anglaterra de boga
toles les categories. Malgrat d'al• aquesta victòria del francés ale: g ben poc llorer a la glòria que
--:Iqueri temps passats, perquè Bect;,•t. ja neu d'anys, no representa a
2laterra altra cosa que un tipus
répresentatiu del que foil en altres
temps la boxa a aquell pais, esport que
aren es troba en plena decadencia. con,
lt prova ei fet que els anglesos no
a,•, , eten avui ni un sol campionat del
•
El telegraf ens assabenta la nov. 'e la victòria de Carpentier com seLondres ,2.—El bo gador Carpen• :,7 ha vermut per knockout a Beckett,
re et primer round. La lluita ha durat
slament vint segons.—Havas.
Londres.
— Detalls del match
-,.-pentier-Beckett
combat dura exactament quince
Des del començament del match,
n 'Irpentier colpeja Beckett amb un
directe amb la dreta. segueix
u . a finta d'esquerre. aprofitant el morneet que Beckett ha deseMdat un xic
:a guardia. per tal de collocar-li "un
el qual tira l'angles a terra per
- 5egom.
Immediatament que Beckett s'aixerep un nou cop al pols. propinat
arab la dreta, que el deixa K. o.
Els espectador; envaeixen el ring,
aclamant calurosament Carpentier.—
Hayas.

AUTOMOIMLISME
LA INAUGURACIO DE L'AUTODROM DE SITGES
Les 'listes d'inscripció de les Grans
Carreres de la inauguració de l'Auv'drom Nacional augmenten cada dia.
Le; primeres inscripcions rebudes en
la categoria de dos litres foren la dels
famosos cotxes
i "Sumbeatn", portats per "asos" del volant
tals com Jimrny Murphy 1 Darius Resta. els quals es disputen al Nord Amérea el titol de "Rei de les Pistes".
Darius' Reata fou molt temps considerat com el millor conductor en les
pistes americanes, ' el qual Ii valgué
el coznom de "Rei de la velocitat" i
tO...cit pagué arrabassar-li mai aquest
Ara, en reaparèixer. es troba amb
Cl j , campió Muephy. que en aquells

ts mps era deconegut.
Mr. 5 .-atalen, director de la casa
Suinbeam, va enviar a buscar exores,..ineitt a Darius Resta per participar
a les carreres de l'Autódrom, per considerar-lo can el millor conductor del
telón sobre pista. Això indica l'interés que posa la casa Sumbeam per
vencer en aqueixes . curses.
Parlant darrerament amb Jules
long i amb Albert Guyot, 'el; dos
"asos" curopeus Inés coneixedors de
• pistes arnericanes. dejen que els
'inductors del temps heroic de l'aun-m,-,rne no tenien res que enrejar ab actuals i joves campions dque
ple .coneixement que entre Da.7iUS Resta i Jimmy Murphy aquel!
"-eta . mes condicions per aconseguir
victória.
A la categoria cydecars de I.100 C.
•• s'han inscrit els tres cotxes del ceconstructor de motors Anzani,
' eran conduits un pel corredor de
-a=a Bramdilla, que ha guanyat
carreres a Italia i esta
rat com un deis millors d'anais. i els altres dos semhla que
eonduits per conductors locals.
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La categoria 750 c. c. ala vist augmentada per la inscripció d'un cotxe
B. N C., n.o harem encara deaignat
aquesta casa el conductor.
Queden, dones, aqueixes categories
establertes com segueix:
Categoria 750 c. c.
t.—j. B. R, Boniquet.
Lombard,
3.—B. N. C X X
Categoria 1,1on e. c.
1.—Salmson, Lombard.
2.—Salinson, Bueno,
3.—Salmson. Benoist.
4 .—E • H. P.. Boris Ivanowsku
5.—Marthey, Marin-Juan Jover.
6.—Anzani, Bramdilla.
Cot.res dos litres
Spedal. conde Sborowski.
2. — Miller Special, Martin d'Alzaga.
3.—Miller Suecia!. Jimmy Murphy.
4.—Sumbeani, Darius Resta.
5.—Sumbearn, K. Lee Guinnees,
6.—Bugatti. Pierrc de Vizcaya.
7.—Benz, X. X.
8.—Benz,

9.—Benz , X. N.
Voiturettes 1.500 c. c
T—Elizalde, X. X.
2.—Elizalde, X. X.
3.—Elizalde, X. X.
•
4.—Talbot Darraoi, Divo.
5.—Talhot Darracq. Darius Resta.
9.—Talbot Darracq, K. Lee Guinnes.
7.—Bertelli, X. X.
8—Bertelli, X. X.
Com pot veure's en aquestes Bistes. a les curses cataran representadas
les nacions següents:
Espanya. Franea, Anglaterra. Albmanya. I talia. Estats Units d'América i s'hi augmentara encara Austria. En total vuit nacions en lluita.
Quant a les carreres de motos ens
en ocuparem més endavant, peré, podem avansar que hi correran les miIlors marques i corredor; italiana. anglesos i espanyols, i les Garelli, Sorgo. Douglas, jap. Indian. flarley.
EL VI GRAN PREMI PENYA.
RIN

A mida que s'apropa la data de la
celebració d'aquesta grait cursa internacional augmenta l'interés per tal de
veure renovada la Iluita emocionant
de qué ha vingut essent teatre els 'anys
darrers cl circuit del Penedés.
A les (dientes de Penya Rin s'intensifiquen ela treballs, com també
en el circuit i en tots els ordrcs d'organització.
- •
Entre les sollicituds d'inscripció que
s'han rebut darrerarnent i que estan
pendents de definitiva admissió figura la d'un cotxe de conArneció lo.Al circuit estan ja ben habtlitats cte.
llómetres de Vilairanca a
tuis i d'aquí una setmana podra donar-se per l'esta la scva total habilitació.
.EI III Gran Premi Penya Rin mereix extensos comentaris de la Pretilsa edrangera, demostratius de l'interés ami) qué és esperada la prova.

FUTBOL
AVENÇ. 3. — JUPITER, o
A honor d'En Solé l'extrem de
l'Avenç, jugaren aquests dos equips
un partit, que result à força interessant.
Els del roble Nou feren una bella
partida. però el joc avenc:sta va resultar de mis eficacia, aconsegtaint
marcar tres gols. per mitja de Tejedor. Alzina i Cabrera.
Un penalty ion ben deturat per Albar.
Eren els equips:
Avene: Albar, Bau. Sellares, Peri e h, Tomas. Roca, 'Soler, Castells,
Te j edor, Alzina, Cabrera.
Júpiter. — Iban, Reyes, Martínez.

Defensi's contra la

VELLESA

Amb higiene i precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra maduresa. Combatiu l'obesitat pei rigim
l'exercici, esborreu les arruges amb massatjes locals;
peto sobre tot, eviteu els cabells blanes o grissencs, primer senyal de la "ostra decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilancia els bornes i dones
rivals vostres, competidors vostres, miren els voltees cabello, el vorstre bigoti, la vostra barba. Cada día sentireu a
dir: -- Has vist 2 fulano? Es fa vell; ja te cabells blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mis coquetes,
mis presumides, la situació Es pitjor.
Dones a defensar-se, a resistir! Fora 'Is cabells blanca!
Al primer cabell blanc rioneu-vos una tintura de
Aigua d'Horline, la tintura progressiva i científica per
excelencia. INIrngti se n'adonará, ni 'Is vostres intims, perque 'Is vostres cabells agafaran llur color normal. Podeu
aplicar - vos - ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us tara picor, ni us surtiran grans, ni us faran neuralgies, ni
teniu que temer per la vostra salut.

L'AIGUA crlIORLINE

es un tónic del cabell que deturarà la seva caiguda, fan
avencar el neu creixement, Ii donará finor i suavitat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta loció, les senyores poden procedir al pentinat, risat o ondulat.
ouo p ouuuuouuouuniounuumo g oomoola u llllllllll onuouunuomun lllllll I llllllllll 0/1
PRODUCTES

MODA d'HORLINE (tintura progresslaa per ale cabells
blanca) e - OEP1LATORi (actlu I Inofenalu): 8. • POLVOS (mota
adherente) 250. • CREMA (evite Me arrugues). 250. • AOJA
DENTÍFRICA ( • n comprimIts •ferveseents): 5. • BATN01.
MONTRY (sala mlnerals per a banys de peus): SANIBEL
(comprimits al bey.rhun per e regenerar el ceben): 350.
DIMeit general • Emula.

Eotabllen•nte DALMAU OLIVENEI, •. A.
PASSEIC DE L'INDUSTRIA. le

EL VALENCIA A BARCELONA
La visita del F. C. Valencia a Bar cebos constitueix un . veritable esdeveniment.
El ea/ski enlairament dels futbolistes valencians i els seus continuats
triomfs ohtinguts en partits que han
celebrat amb importants equips estrangers, i en especial les victòries obtincuides sobre el formidable onze del
Craciwia i l'empat aconseguit contra
el Furth , justifiquen sobradament l'expectació que ha produit els encontres
que tindran lloc al camp de Les Corts
dissabte i diumenge vinents.
En edicions successives donarem
compte als nostres lectors de la constitució de l'equip del Valencia i dades
biogràfiques dels seus principals jugadors.
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Gumbau III, Umbert, Rodrigo, Gil,
Ventura, Gumhau II, Martinez (E.),
(alumno.
El palie es dona per satisfet.

•SARCELONA

1 TENNIS

LA SUSANNA LENGLEN AL
TURO
Ahir, en el rapid de Madrid, havia
d'arribar, procedent de Portugal, la
famosa jugadora.
Aquesta tarda, a les guatee de la
tarda jugará un partit d'exhibició en
la "court" d'honor del L. T. Club
e l Turó.
La Junta Directiva daquest Cercle
fa públic que el: socis tindran entrada
luce mitjançant la presentació del
titol de soci, o del darme; rebut.
RUC.EV

EL COL.LEGI D'ARBITRES
A fi d'organitzar el Collegi d'àrbitres per ' al primer Campionat de
Catalunya de Futbol Rugby, el ConselLele la F. C. de F. R. ha assenyae
la la dzwt 15 d'aquest mes per tancar
la inscripció dels que es 'vulguin examinar, assabentant-los que per ésser
arbitre cal no tenir Ilicélicia de jugador. i que els que ja la tinguin soRicitarta pollean retirar-la una regada
aprovats,
DE FOR A
SANT FELIU DE GU1XOLS
FUTBOL
Diuntenge el primer onze de l'Ateneu Deportiu allá a Olot a jugar amb
l'equip (le FOlot F, C.. Empataren a 2
gols.
-- Al camp del Gul g ols Sport féu
el s u debut requip d'aquesta novella
entitat, essent batet per 2 gols a o pel
reserva del Palafrugell F. C.
— Al camp de l'Ateneu Deport'm
jugaren el reserva i el primer equip
del Sporting Palairugellenc.
Guanyaren els L neals. per 5 gols a 2.
MASNOU
Despees (le moles nies,e: de treball
el Centre Sports Masnou pogué, diumenge passat, dia 3o, inaugurar el seu
camp de i0C. enclavas en els terrenys
que te En Fraticese Maristany a Pantic cami d'Alella.
El camp es pot dir que será su dels
millors de la costa:
El partit d'inauguració va comenCa n a Ir; 3'45. Lluitava una selecció de
fiq ue° S. C.. de Mataré,, contra el
Centre Sports Muslim, , primer equip.
rencontre va ¡ti/ir am!, el resulta:. d't
a 3.
El partit celebrat ;ad C. D. Masnou
(selecció) contra U. E. Vilassar (seRedel), va acabar amb el triomf, per
a o, deis C. D. Masnou.
LLEYDA
EI. JOVENTUT REPUBLICANA
F. C. GUANYA EL HUESCA E. C.
PER 9 A o
El Joventut presenta: Prenafeta, Ponsoda, Marti, Alba, Castillo,
Garcia J.. :Vforagues. Argilis, Costa,
Guasch II i Forré II, i el Huesca:
Patil, Laiita, Egea, Moneas, Coeli,
F.Ipuente, Bagé, Sedal,' Bescós, Laclaustre i Pérez. •
Daraus de nombrosíssim públic que
ha acudit al carnp del Joventut, confiat • en poder admirar el joc ràpid
del campió d'Osca. que solament ha
presentat tres jugad' ,ra del primer
equip,
celebrat aquest partit
que ha estat mancat dinteres, a
causa • de l'accentuat domini que pe_
sa yasobre els oscans, producte del
gual obtingueren els • 9 gols els del
jovrifillt.

Abans d'aquest partit van jugar diles
selecciono i ui iantils del Joventut, guauu%'asut la selKci n3 Ma ya per 1 gol
contra o dels Er9C3.
lis ebNs ene.-nitros
arbitrat el
senyor Parrús.- amb impareialitat.
ANDREUENC F. C. GUANYA EL
E. C. LLEYDA PER 5
o
Al t'ami, del F. C. Lleyda, de la Penya Deportiva Salvat. ala celebrat
aquest enc,,ntre, que lia resultat molt
alineen. a causa du l'handicap en qué
sita presentat l'equip de la Penya.
Flsequips s'arretegleraren

Pel F. C. Lleyda. — Farra, Timo,
Estruch, Llopis, Costa, Goiri, Lasarta,
Genaro, Pérez, Tejeiro i Farran, i
pel F. C. Andreuenc: Ginestet, BalaNin, Pérez 1. Sansó, Siseo, Pérez II, Gané, Teixidó, C,omä i Meta.
Els gols que donaren la victòria a
l'Andreueuc foren entrats: dos per
Coma, i tres per Teixidó.
— O—
Ni ha gran expectació entre els aficionats al futbol per partit que s'ha
de celebrar a Tal-reata entre el campió
de Lleyda i el Joventut, que está anunciat per al diumenge vinent, dia 7.

TORTOSA
REUS DEPORTIU (equip mixt), I
E. ATENEU, 4
Al camp del F. Ateneu ha tingut
bloc l'encontre amistó, d'aquests equips
integrats per:
Reus Deportiu: Lluedä, Reté. Ces.
taré. González, Eant4, Margalef, Torrel!. Oliva. Oriol. Belcerre i Callan.
F. Ateneu: Malla, Amaré, Garrido, Subirats, Salvat, Ivlitjavila. Roca,
Campos, Vidal (Costa), Pla II 1 Bissgneis.
Surten els locals, que fan dos areneos bons, però que, per manca de decisió de l'ala dreta. van a kick.
En un dels aveno!. una combinació de cap entre Broquel i Campos dóna fruit al primer gol, d'un xut born.
bat del darrer.
Tornada la pilota al camp, incorre
en falta greu el Reus, que Amare cura de convertir en el segon de la tarda.
Pees minuts despees inicia la primera
part.
En el argen temps. de primer nun ment es veu el cansament dalgtuts davanters i mitjos. degut al tren portat
a la primera part.
Moments de perill per a la porta
del Rens, que el porten cura de trenm'a de sobre amb una oportuna
sortida.

Novament. i de resultes dun remat
de córner, 1,1 ha falta greu per part
del Reus. que Amaré tira (Entre amb
bon resultat. Amb un dels avances
Costa cura de marcar el quart gol per
al; locals, Uuu minut aans d'acabar-se
el partit el: forans marquen el de l'honor, de falta gnu.
Tingué cura de l'arbitratge Tudó,
que ho feu be.
Pels vencedors es distingiren Salvat . Campos i Posquet, i pels vençuts
el porten, mig-centre i la parella de
de ferbes.
TARRAGONA
BADALONA, 3. --
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Al camp del camí de l'Angel van
contendir ahir aquests dos equips, cmpatant a tres gols.
Sota les ordre, de l'àrbitre senyor
Garulla S ' a7rengleren els següent.
equipiers: Bru. Massanet, Moseardó.
Gamin. Maurici, Rodrigo, Bau
Martí. Borras, Longas i Tejedor III
pe! Badalona, i pel Gimn!stic: Calabia. Maree, Calabrug. Paulo, Fargell. Bas. Ferré, Nadal Giben, Alvarez i Casa;.
A la primera part estaven dos a un
a favor dels hadalonins.
Al segon temps els Gimnästics assole , xen fer dos gola, per un els (Id
Badalona.
grds ei van fer per edya
N'Alvarez i Nadal pels del Guillastics. i per En Borras i Longas pel Badalona.
Es distingiren pels vcrniells Alvarez. Fargell i Calabrda, i pels hiamt
Hm. I.ongas i Matirici. Els altres,

ELS ESPECTACLES
— TEATRES —

Las mujeres, El nido del Prin.
cipal (repeisSe ) , ereaelons dele
dones tragursta companyia. El
públie i la premsa dediqucn
unIutimes elogis als con junl

Teatre Catal ii Romea
Toléfon 3,500 A.—Gran cona-panyia Catalana, dirigida pel
anuo:duele En .losep Potts i
gi•s , atol) la eol-laborattiii del
fird;tble prilnor actor lila Jor.quito Montee... t4. derune veillada inaugural,
IO,
la vetlla, Estriar:. de

veritablrment inimitables. Ea
uf: par:trió. Cändldo Tenorio, Le

cinta de Blanca Flor, El bello
Don Diego i alises extraordinii-

ries novulats. El dijotts?... Busquen el cartell de, dijuus.
1144••4•411444444444~~

LES VEUS DE LA TERRA

poema eu ;tetes, de, reminent poet;) on .I. 31. dr Sigarra, i el dialeg Liquido I plego, tradureil) d'En .1. Montero.
Es despal ga a compladut ia.

MANLLEU
E. C. MANLLEU. —
MERCANTIL DE SABADELL
Comeneä l'encontre a dos quarts
guatee, sota l'arhitratge d'En Castafié.
La primera part iota molt moguda
per bates dues bandes. assolint cl; sa•
hadellenc entrar du e; bous gol, en elZ
t p:iniers minuts de joc. Des pees .els
d cd', n'obtitigueren dos tamb, finalitzant sial el prinur anit, un
empat a dos gols.
A la segena part cap tinti gol es
veié. El joc en aquest ternps decaigué
molt, essent en conjunt molt dur.
L'arbitratge
dolent.

uIRSAA

,

MIAU DE LA
CM1111ATOBRAPIA

Orgueetelna alune. MIS de muele 4. familias dlatIngletim
Av u t t d i fmerres, gran zurcir. EStrend de la meravellosa Jata d'art. d e la famosa marea -Metro". La mea de Mo ya Tete (exclusiva), gr an di o s a obra de la
unta réat a y ates fomente, martstrannent interpretada per la enstnent 1 eleCan' artista .Me munas., PO 15 quin palees et seit exquisa art 1 l'up a una
r• i • rte de hermosee I orlgtnelv 'veetits une poden serate dc nedel • la moda
11911 rearma I extgent. Aquest ene AS presentas ansh una veritable ostentarle: de luxe 1 Mensa; completen el progralna la dIvertlfht elida Mes de Depula; gran (sil de la magnifica pekIrida Et Maman.. Hile, per l'Intrepld Toin
Mrc Melveine 1 elletpli, de moho bree:U.'
nijous, estraordinatt programa asir, tres magninques estrenes; OADA44
As remese; as-mmpto sensacional; Van lame *lee, de mona broma: IMUMIS
'
'
teta Stur..
SM, le coleas& obra La r 44 Mea Sera.

GRAN SALO DE «ODA
PROGRAMES

la granatoaa peaieida, carga-

,neltt scuiç,ssat. EI flnel de la fareAlrbre 311 1 ,13 hateefilie Sfec Llenan

ea, per la

n•••••••44444444511444
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Monumental -

El matrimonio interino
LA GOBERNADORA

Gran companyia de Come-

Divendres, nit, estrena de
' la comedia en tres actes,
•Z
d• Ett L'oís do Vargas,

dia

ANTONIA PLANA

-4,4494~44+~.~..
ELDORADO $
Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA

LA CASA DE SALUD
Divo-n.11. es, benefict de

AMORES Y AMORIOS
>,..414444•04~0444444~-

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Non

EL TIO PACO
Exit grandiós de la oompanyle. Nit, a les deu. El en_

-6044.4•444.444.114+0111444444

TEATRE NOVETATS
CHIC EQUESTRE

PERE2OFF

GANDIDO TENORIO

LUXOR

di ,j n ius, tarda, Cándido Tenorio. Nit, EI tfo
Paco.

I la se, a p olabl , "trelipe",
t'OS gran I dellinflu del humillen
vocal
Sealiels crldant Vatenehe la preelesa eelleeclil
ravallets, gessos I
simis en5uffistrals qUe presenta

Cinema Princesa

.+1444.414444444444444414.*44,444•eiiipeei44.444444.0

ME. RAMBEAU
eninaamae, 7
LOS creitent
saltaderS Tollo Rife; dols iiivereits
Rabbins, zoos,
bieleletei
rOrnopo,. Les 3 Germano, Sturie;

Teatre Barcelona

The Arquee;
The Strakay.
Entrases erimique: poli mol( aptas).
dlls clii oc Germen, Ferroni, Na.
ese i Gerome, Silva 5 Kodsk.
C. Fontana, maestre:

Temporada de Tardor
Gran companyia de comedia

-••n ••• n••I iesnii, ostraorilinarles runvion,
tarda, a (1,.. unan, de ein', Malu
ne, tora p Pl. y ll. a Ir; den,

ALBA - BONAFE

eran Moda.

4 estraordmarue debute, 4
1 Pompoff, Thedi u Emite; The
Oriental, Vaaeur 1 Arnori
Tete ei , oilluo, tIljull, 1 dt›.ables,
MahheeS r.Sper131 , , a pecas cenit...,
nues.

Avui, dimecres, nit, a les
den. Segona representaeni
.6 de la divert ida •comedia en
re aetes, de Mutio_e2 Seca,

C.,ropladUlla

•i•

Teatre Espanyol

dinioetee, ta rt a, a
eine,
escalmo verMlit popular. Entratia
I bulara UNA peseeta. I.'elegant
vodevil co tres actes
LA POMA

Como Dios nos

Nit. a te; duen, Gran Can do ma-

CROCHARD
corrido, innocent I märtle

artist.: .\lice Lake: Sandall home terrible, (Mes parts de M'etu
., -Intinna; Un viatge a Bengala, varietat:, .-1)enta. t.•1 e...Iremos, entre elles Fospocial
de la Universal Una carrera a
Kentuky, El falsarl, per Lionel
Itarrtint0
1. • n
i
jornada: Tres milions de dot,
i d'alt ros.

'4•44440444444464.4.44441144

LES PLANES
Hotel Rutaurant Versad/se
() p er; des de les Mor
del mall a radla

ntt
"^ e vel de «eran I 3 la recta
Caberte da 750 atu enclavan'
liabliartens pe, 3 Pal i er/3M a
pren3 PI.M1,1 11 11C
mina del Mas ~liben
Cmt esperun per a mitotee/MIS
Telar. 7 N

Prometer!: Juan Cl ida Callt/4
VERSAILLES)
•44444444etaterer44444.ffla

hizo

!•,,44.6.4.44.4444.4—

Marroptra preentarth. li000rut 11011
de Pulteena t flirtea)

c

!n'inri, 1001/5, tarda:

.444444~44.44•4444611•4.

xposició Internacional
del Mob e i Decoració

Saló Catalunya

Mico, 3, 1 er
I lotee les nI13. A riure:

CROCHARD
corrido, innocent i mártir
(5 tat:

CU-CUT!

..4411.....1111~e~elier
,A4444444 ~04414~~

TEATRE COMIC

d'Interiors

1GIINN C1NEelse DE %ton el
:N otables erttet Torrente
I trio Retrae
1,111 , dI/1 1 ,re s , grandlo . a eStre•
5 sia: Insomnie 1 supersticlone, i.er
: Peluda, FaJitlallk-. El Anal de la
' Tarea, t . , kashorlie NI.. lou, i ld . .
',- pamplinas cap dele pelle-rooes, .
e eoiniea, p ilni , dliolP. , dio, ...te,•
... nr, La milioniarie mensa nullons;
La cama de Letsuoulna. Inuilein•
, e». tul Garrulen l• la pau, por
Ja r t, 1 . ireronl 55 :5 La Boheme,
(
Li' Marta Jai Olmo.

4

d'HIvern de 1923.24
I
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ROJAS CAPAR°

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

dimeere s _ uit. a 'tue hearts
ileu; la jeculna en in» arte

¿L0 ES... O NO LO ES?
drama ell I • inc se,.

1'015 . ..Pillan!

Aviii, ilimerre e . larda 1 hit, grane
0 511 , , ifirerlido, pe l'Acules
Die. de Segarla . 1 Mesulina i 91suri; 1' jorrada if .•
Illin
La reina dele aun/unta, la leonesa
eeniedit El diamant roi, ei Ce1 n 411, artt-ta %PUM, Sit \
mal
ne•nuom De Perla a Rouen, u l'emocionado illin El laleari.

LA MUJER SIN NOMBRE

pijou .z, r 01 o,a1 1.14111111 , 0 3 1, 1 ,4
eroniunire: La meollos o El orgullo de una madre. No: el g ran,Nit
LA MUJER SIN NOMBRE
LA NOCHE DEI. SACADO

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsitela.
Da-cerio ese0nica, Anselm Fer
nitridoz i Llufa Calvo, Mestres
direclors i con( • ertadors: Cavo
Vela i Rafe! Cabos.—Avui, ditneeres. Tarda, a dos quarts d.•
iHne, Colossal vermut popu la e
Tres honies antes, 3. Los bo-

rrachos, La chicharra, La reina mora. Tutee tres amb es-

tupendo repartiments. Fiarenels eartolls. Nil, a

.444444444444444+~.ev
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I KURSAAL
,,„,
LI fin DE IOVI-TORI.•
i

DIVERSOS

F RA F --

I

CLAKA IAMPIN

Se bei en

;111111,111, interprotal per la graul

RESTAURANTS

Derna, 1,tudzi. Las
vueltas que da el mundo.
y N:1, El rayo. - - - Divendees,
primor d, moda selecta, estrena de la comedia en tres
artes, de Manuel Linares
Rivas,

SANTPERE BERGES

Cntripanyla &amera

Telefon 1371 A.
Avui, dimeores, pr.grama dél
gran èxil: Tres milions de dot,
pranditís film ropartit en dues
jornades, projectant-se la primera, pels grans artistes Elena
i
Bertone; Com es
perd la telioltat, boniea et~drarn it fica, ereacid de, lit
fortm,sa artista Eliee Joyce; La
pianista, gran film de gran ar-.

EL RAYO

-44~444444~4444444#

Temporada

episodi.

contrabando

Exilas del divertil sainet en
cinc quadros, original d'En
J. Fernandez del Villar, música del rnestre J. Guerrero,

I

Avul, eilmerres, nit, a les 10: San.
serollne, •tit
renilitent artista
earalä

A LES SIS...

Avui, dimecres, Ilona, Ele
dies de Búfalo 1111, 1 i 2: Muntacárregues diabálks, Orgullo
abatuts, La reina dele diamante,

vcrtit ,s, ainot en 1 , 1 aete

Oren eninnanvla Inte e narlOnal serias
tienten. Pf/ 11,311" en rnlea t ntuAlcai. Director: Me. Ventura Gannau.

Gran

Avui, dimecres, 5 de La rel.
na deis diamante, la comtasseta
Quimera, El diamant yermen,
Dia de bogeria, Melusina I IN..
gudl.

en la qual figuren Roser
Leonis, Francesa Gallego i
Marian ()mes. — Avui,
dimeeres, tarda, a les cine.
L'aplaudida operet:t en tres
actos, ilel mestre (jilbert,

ANTONIA PLANA

Es despalsa

Disna-Argentina
Excelsior

4+111444414444,4444444.11114*

Aviii, dintecres, nil, i dijous, tarda i nit:

I

leflo, 1 trames.

444444•4444444+0~~

CINEMA

EMILI DIAZ

Pedró

Aritt, dimecres. En ele dlee de Su?.
feto B111, I I II enisodls; Una cae.
ea a Kentucky; Jota en pert11; El
diablo coixat; Ea /Mil Mete poli.
tia, imous, estrenos : En ale
Mee do Buffalo lbs, 111 1 1V, A
preu d'eudiciee; la pell del IR>

Nit, a !es deu, popular:

Francas° Delgado

4~11

Walkyria

Avui, dimecres, tarda, a les
cinc, matinée popular:

TEATRE TIVOLI
Empresa

SELECTES

A5111, nillierrea, tarda 1 nit,
p rozraluo .. . Len rorinoses
líenles rOfroqueS Otee de Someta
i elemlina
lägurt; la neelieula
In,lruttl y a De Parle a Romo; la
lermosa eonmena El diamant roig,
Fas
ht pantalla AnfOrl

Companyía de Comèdies

434444.11.11411444.1144+1444tst
ARIIIITOCNAT1C K

Palace Cine

4444444441~44~~,

Teatre Poliorama

nes:

FIGUERES
El primer equip de la Unió Esprit-tira es traslladà a Sant Feliu de Guixols, per tal d'inaugurar, junt amb
el Palafrugell. el non camp de joc
del Guixols Esport.
En aquest partit. que loa forea animat, venceren els palafrugellencs, per
tres a dos.
— Al camp de la Unió Sportiva
Iluitaren el Sant l'ere F. C. i el resererva ele la Unió Sp.,rtiva, vencent
amiests. per 5 a 1. Els gols ¡oren marcats dos per Balansa i els altres per
Pero, Redorta i Vinyes, i per Pumarola el dels forastera.
-- El dia 14 d'octubri es comen
cara el Cantpionat provincial.

444.1444.•1••4444.4411....,

«114441+9+044+.04444444444.

ton;} voitilltariosW.

L'arbitre. imparcial.
— Per a diumenge vinent, dia 7,
té anunciada la visita el C D. Espanyol, per jugar un pareit amistós amb
el primer equip complet del F. C. Gimnästic,

tres quarts de dea. Magnffic
p ro (gra roa, Rt mal de amores,

Exit 1111111 n 115 I
Creacid (lo la cAlebre
RAE MURRAY
Selecciono v
Capit oli

ilased144444411114444

PARC DE MONTJUICH
Palau d'Art Modern I Palau

Industrial

Esplhalida manifestadó
d'Art.—Exhibieiú de mobiliari modem, presentat per
les cases mes impol 1 ants
Ass Barcelona, d'Espanya i
de l'eslranger.—Soccid retrospectiva d'habilaeions
eompleles dels segles del
XIII al XIX. — Sumptuosa
presentad.") do la 1,1,1 '1
Francesa. — Tapissos de la
Casa Reial. — Presentad...)
de 25 vivendes htanits.
Mobles, lotruines, ele,, ele.
do!
batida
. Ih'Irlit,
Cerote do Satis_
reeinto
puLaInai.na.
ti" l'Ex/t.:sir

Preu de l'entrada,

UNA PESSETA

Els abonaments s'expenen
a tots els establiments
13areolona, al preu de 20
pesseti•s.

RESTAURANT

Tes-tzigans. de les cine a
les 1 de la tarda. L'Exposició esa, oherla des da les
deu del mal 1 f tus a les vuit
de la nit.

444944.404'40m,^4444•Araeaoakb
MACIONATE A LA POTOIIIIIPIA•
Meseta Cid psique. 1 isetatetnes
mi trepan te laboretori. Es re.
me, a* cap de

NORE8

CASA
Amor do llama »AA A
INDA ~Hm

et....,.
,relarWr.r.e: 17:7'ere
ffert97.37.

1

•

LA PlUBLICITAT

111meee,e; 3

d'enhebre:de, in,3

rummeeinunimmidereenumeanmi

tlf1110111 gil 1101111[It DE ti ElPfilltElil

THE BEST OF
THE WORLD

E

INSTITUT
FEMINAL
Ir

EL

UNDAT L'ANY

• COL'

LEGI GRADUAT PER A

SENYORETES.

dita el pèl moixí
com
disol la sal

• Sistemas Frotbel . Montessori per a pärvu es
Obertura de cura, el dia 1 octubre.

.

El polvo depilan:n 1 d'Horlint das

•

,j,,,.
31 °!oilli
atta idUdeNaa:ort7Pur do idua:t nno qP:s4On i cor
r 1 7:9'iuris al'
ers
la torada de erupcions, poden lernt us les pereones de MI
mole delicada, lena necesitar crema &opas de l'entiesad.

Detalla cada ea de 10 8 12 a Olerle, 24, principal

'beanemammaammummammme:

De.ttutiz el pel moild, penetra fina lea ¡trefe. I lee
atrofia, assolint ateis una rapide depilaci6 permanent.
Tres minuto d'aplicadd son oulicients per a obtindre la
calguda del importo ¡ad melar.

AUTOMOBILS

Quin automòbil tro-

11111111111111Q

bareu que competeixi
amb

1

Preparas per química segons el recents
mame
mente de la ciencia moderna

uno

MilitillIABLE N. fa mala olor, dona '<meció de benestar t
netedat. suprimint els dessualors. Dona a la part depilada
una blancor 1 suavttat Incomparables.

PER II TOTES _Cines
Aq ues tI
d e pi t
latoorri _f ranc/s es coneret a Me arrea
del mor:, preferit per les actrius, instituts de bellcsa mea
famosos, 1 ele cirurgians per a certes operacions delicadas.

mmuOPEL
ummmummuniniu

PRODUCTES HORL1NE:
AIGUA d'HORLINE (tintura progresaba per ala caben,
blanca): 6. - DEPILATORI (actiu I Inotenslu): 6. - POLVOS
(molt adherents): 250... CREMA (evita les arrugues): 250.AIGIUA DENTÍFRICA ‘'en comprImIts efervescente): 5. BA T HOL MONTRY (sala mlnerals per a banys de pe p a): 350,
"SANISEL (comprimas per a regenerar et cabell): 350. •

Agente:
"Unión Comercial Española, 8. A.—Rambla de Santa

1 f---

Menloa, 7, prlmer.—Garatge, Bruch, 186.

Dtpeett iseneral • Eapanya
fotablImente DALMAU OLIVERES, S. A.
PA$SEIG DE L'INDUSTRIA la • 5aRCELObla

ENRIC CARDONA
Ver g ara ,/.1

COintc .t) ad

5

BARCELONA

Fui\ bA >IMUN
MENJ ARS

DESITJO tres habitacions, en principal o primer pie, per a taller
sastre de senyora, Radi: Llúria,
Muntaner, Arad. Es crita-e: 5993.
Rambla de les Flors, r6 (Anuncio).

A LA CATALANA

ESPAIITERIA. 6-VIDHIERIA, 12
Telefon 1:175 A.
Fabrica de Productet Cerámlcs

Ralclue de l'alencia I atil-

des de construcció

Casimir

Vicens

Despatx: Tallero, 73
Tettlfon A. S090
Fäbrica: Carrer Benavent (pró
xlm a la Traveseera de Saell) I

Les ?mines distingldr. s no els ant
treIxen perqu4 • usrn aNANT1wL, ei
flor exterminador de unzo: del inAn.
Premiar a rotos los Exposietons .1111.
glena. Es en a les principals drogueries
1, a prova, al desnata. DtputacIO, 202,
entre Artbau 1 Muntaner.

vovevera.e.o.e................e.•••••••n•••n••••••

Cecine, A, primer.

ANCLES, onna ineons, COnverSatInne,
=1 nn n11,1 , 11, 10. l'elay0. 7. 2.011, 1.Ta

iplIMIIIIIIIIIIIMIIIMMull1111111M111•11111••••••

Jonoim MiEHE

CALÇATS SIMON E

DE CARVI 1 BORSA I1AGENT
PASSEIG DE GRACIA, 17 1

Cornplimentaci6 d'ordres
de Bocas en valora al comtat i en monedes estrange res. Intervenció de contraetes comercials i prästecs
sobre mercaderies o valora; subscripcions a emprestita. Me., etc.

4111111111111"

PIAMOS

Direcció telegrifira
"111ARDENTE"
Telefons: 445 A. I 493 A.

AMB MARC 01

ANULES. Lii n;ons particulars 1 elasses
gen..rai, l'ola!, 7. 2.on, Ira.

a/tres Instrument5
Espee talital Ca,a rarramOn.

11

BARCELONA I

OE CORDES CREUADr_S

VIOLINS

Gritos, arprT,

y

EL MILLOR DEL MON

7,350 PTES.

descobrl-

1 recomanat per el co, medie
per la seva ando suavitzant 1 comervaclO ilimitada.

CAMIONS

CHETRIO
Una producció veritat
de 4.500 cotxes diaris
es solament justificada per l'apreci mundial que aquesta marca ha aconseguit per
les seves qualitats
úniques de rapidesa,
economia, seguretat i
alta especificació de
qualitat i present3ció
reunides a un preu
fins avui no aconseguit

DEPILATORI
d'HORLINE

la fábrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem ,
lliurar als comerciants
B"

Liquido a

•

• PREUS DE SALDO:
Fabrica de calçat:
LLULL, 21i
(darrere el Paro)
••11101111111EBIZEBBIBIwwwBBIBIIIIIIIBBIIIIBIBBB11111/

UI

Sublim marta

AUTO

AMERICAN SALON -Pasill 13 GNU], 100= DEIP:1113

R.MARISTANY
Cesa fundada el 1870
AL COMPTAT

STUDEBAKER

PLASSOS LLOGUER

18,PleçaCedlung,18

Força, Salut i
PER MITJA DE

LA

Vigor

OlOfetrud (101165 1 1.1111.teUier, 1
torna la saLat e/s debtlitate, en Carlee I detallas.
La Ca a dele el:unto/11 s de Cada ale c 0i0, nitnuciosecneut dese, tia r, tal d'H.
IUStiar el Malalt subte la nalurale›a 1 g r metal del neu cálalo IndiCa COID la dec .
trIcitat clesenroUla el COrreill ap roplat P er a cada afecció "apl.ca,:in del corrent
KaltanIc Ce fa, amb preruen.,a. OLA set les i g oes de cumplo tepes, I ,d metal%
Pos emir el uid regenerador cont pene Ira not.;ament I s'acumula dios del sistema DerViót, I 101s els urgen:. excita:A 1 aCUIllUlalit l'eliergla nervIon, aquesta
;una (nutrid Ge la maquina numen&
Cada ramilla beuria de pussen aque ata obra Per assabentar -as de ecee titila
Indispensables per a la salut. a 11 de teinr cernpre a ina
de la
tnalaltle, a rensems que el tonel cert I garatilltiat. amb I un del ilustre clentinc

e

us

a

terntini, se tse fiador. Carrer
de Santa Anna, 18

ELECTRICITAT

Circtio-Tecnic de net,,Iona acaba de publicar
un tractor atiertroterapia. rer irametrel de frene a tose
els malalte que ci demanin, en uesla gran obra medica, escrita
en una paria clara 1 senzilla. e aplica la gran popularitat del
traelanient n I setric I de la manera qu e la eit' clrieltat teat,11idea Ultra amb ele trialeits del

q

c
l'explicaci0

CtriîLtIU ELECTRE: GALVAN1.
La traine.a la rete de frene. Matan! d'ion/x:6s Ceanv, eserlt la una senailla
saleta Peala/ Per lebre a COrlCu
aqu,sia pi encone obra el Electroterapta.
Detnaneu-la el Director de ienetitut Electro-Teme, A, PALAU, Rambla 091
~are, la, principal. 13MVALuM..

.

i‘IN1w1113113V

MOBLES

tltcitu

Vic Hidria

',
Dr. GIM/B0 Mambla Pla Bogue',
Ilota,
nula. O , 1.er .(ealre Hospital 1 Sane

Seneri , imputeuela,

Vate). —
Le/tecla/a tractameute per el guiriMeta rapid de lea maleases secretee:
Nalrlu pell ruleta
. Lon•
sama: de e a la t de 4 a a,

PrOatate

ecuu3.

mica per a emplean§ 1 obrero,

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.
per a

reben avisos
GENTIL\ L
Sant loan, /Min e Passeig
ro 30, primer. Tririnn 1378 S. P.
Es

CURA

TIFUS-MENINGITIS- DIFT ER IA- ERISIPEL A
• PIDASE EN FARMACIAS •
P. d it ARNADA5- bALIAE RÓN f4* I"

Obsequi de
la Societat

Gel

L'EXTRAC,C10 DE LATRINES

rtiENINGIToL

SUCURSALS
Passeig de $ant Joan, número
96 . prinslpal . Telélnn 2037 (3:
Toltifoa
Crnl lo'. ni torro 1
número 2025 G.
Francesc Ginor. número 56
(Gritria).

e

Carret ra

"Nestle"
Contra remesa de 25 ella
guatea de les que van enganiades en el pot de la
Ferina Lacteada Nestld, ea
regalarà una preciosa nina
i un Mari numerat per al
sorteig d'una nina de gran
larnany. Aquest sorteig s'efectuarä entre cada cent

EQut ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS

Les etiquetes poden
a les oficines
de la SOCIETAT NECTLE,
Granvla Layetana, 41 . Ba rcelona.

PER QUE?

presentar - se

Per10 STUDEBAKER es construit per . les fàbriques mes
importants del titán en cotxes de 6 c.lindres i la seva gran
producció permet prens incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a més
de 9.500 inspeccions

llet condensada

un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE

SOLUCION PAUTAUBERGE

NONELL GERMANS

Para casos tales, nada oomo la

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente MA4
poderosos, la Creosota y el Clorbfdrofoefato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS. lag
IMMINOUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
BOOINOVULA. Aumenta el apetito y las Merme, agota
las 11406•00101:1011 y previene la
A. A

judea.0 es

Tob els de la sa y a refloreció li doblen el oreo

particIpants.

EL PUES

aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?

TUBIEROU11.0819

No n'hi ha cap que doni mejor satisfacció

de Sane, número

131, (Sans: , primer pis.

444

6 CILINDRES

OARV% : SALSAS CUPOS.
Rambla del Centre. 14

Pan (frican Cros
N'out de Contri 1 Berna
Plaça de aula
Ap aaaaa 1111

Agencia

a

Espanyola

a

STEVENSON, ROMAGOSA 1 Ci''
Va länolay 285

BARCELONA

le

al

Salin Studebaker 11 birlar Pons

rl

Passeig

de Gracirt 54

Loa,
'relaten MI A

Anu1716.

a
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