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CORTINATGES
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PROVENÇAL,

255 (tocant al Passeig de Gritcia) Teléfono 2042 G.
Grandiosa exposició de mobiliaris d'art, models i fabricació especial de la casa. •••• Detallem algun mobiliari deis molts que inte..
gren
nostre aseortit, per donar una idea dels preus excepcionals durant el s dies d'exposició
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DORNIITORI de caoba i bronzos estil.L1nts
compost de: Arrean i de tres cossos, Hit de matrimoni, locador mane de brozno, &les tantos de
nit ferma . cataixera, dues caolines folrades de do-
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MENJADOR de caoba, tela i 'bronzos estil
oompost de: AparadOr. trinxant. taula
automätiea, sis cadires. folrades, dc A'elltll de
. seda:
12 .am:es,

SALO Cstil Reina Anna, compost de: Un sollt
dos cadirals de' gran confort, amb coixins de pie- rna,
cadires i una !aula de ,centre..

.DORMITORI , de caoba i bronzos estil Mufa
XVI, compost . de: Un armari de tres cossos, un
Ilit de reixata i drapories, un tocador mare broa-.
zo, dueS Mulos de nit de forma cataixera, dues
caolines de reixeta i draperies.

SALO estil L'oís XVI, daurat, fi. compost 'de:
rit.sofä. i quatre cadirals amb . coixins de ploma
recobert de tapisserla de seda, dues banquetes,
.una ebnsola mal) dunas tallades; una taula

REBEDOR e:4H Renaixereent, eompost de:
penja-robes, dos Se lents- din]) conxetu i una,.
mujelica de Talavera.

MENJADOR de roure. fomme estil Renaixe.,.
ment, talla
gran rellen, compost de: Un apa-.
p udor, un Irinxant. una tanta automática,
sis
cadires lapissades arnb tupís verdura.

REBEDOR de roure tallat, estil RenaixeRenaixement, compost de: Un paratgiier amb majólica
de Talavera,' dues banctuetes: tapiSsadce de do,

Complet. per Pessetes it0.750
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FINANCES I COMERÇ
COTITZACIONS DEL
BORSI IYIATI
DIVISES ESTRANGERES
BORSI NIT
obra Mt talx Tane obra Alt 1111.5 Tan/.
Nord.
1.875 28' .5 65 70 82'7'
2880
C880 Frailes
4167
s,ant
tilli.sos
( 853 686 otr.,s 28 da
124 73
6055
1.8 1. 5
3
Manes .
13,nrues.
11029 :15'50 11515 119.0
54'75

DIA 7 SETEMBRE

BORSA DE MADRID

....

BORSA

MANZOMUNITAT DE
DEUTES DE L'ESTAT
CATALUNYA
Antr. Cort,
Antr. Goa
Interlor
4 :8 A .
71
Empresta 191 4 .
71'3'
.
223.,
72'
"E
"
1 920 .
74 . 1 5 seis
71'95 73
. 74'25
c. C. Comunal
7 '51
DIPUTACIO JE BAFWEE.. 71'8,
""
9. . 11 $.
L.014 A
G
11 . 7151 7150
Emp. 9.0 0 0.00 0. . 8025'
"
IsErt0 685,
Exterior e Cl A .
"
5.900,000. .1 79'30 1
121ra, 82•311
78'
" 15.000,000
836) ( 9-4)
C.
.
7825
" 13.800,000 C.
0631
1). . 536)
"
AJUNTAMENT DE BAR" E. . 68 *20 • 87 e2
1.,20. .6
"
F
.
CELONA _ .
L8 2 1,8'
" O 11
79'50 ArnortItzable
lEnalss16 1903.
4 % A 110`,79 sa,
"1 9 O 4.
8;5.
"
13
"
1 9 O 5.
79'53'
" O aS2,
"
1 206 A
8,r651,
" D 83'20
"
1
00
6
13
81
'25l
8125
" E 822.
71'
"
190, C
5121
5% A 1.07, 1.883
»
10 07 D'
78
/I
"
:Va 80.0
"
1910 11)
7r75
" C 966 911 ' 1 0
»
1912 0
777)
"
rs
"
75'e
1912 E
" E 95'60
»
1 0)2 F
7.4
"
91- 2
."
113
1 917 A
».
1916 11
78'
."
" D 5632 95'4)
1917 ti
7890'
" 1. L045
•
1918 B
79•25
LE'2.;
"
7810
09243
9
77-75 7175
" E 102"
192).
10' 110'
"
56 1-n
96' 5
O. Tres, C. 1 59 4 A 101'9. 181.90
Zlzampla 1999
" " "
" 13 102' 1,1.93
"
9151
1 913
JO
" "
6750 87'
"
1 907
," A 1917 101 69
" "
bous RefOrrria.
" Ii 151'. 0 101.5
6435 8435
" 0. 1923 A 10165 be 60
"
b 100, 00 luyas
PORTS
8975
:Por/ de Barcelona .I 89
rae/Illa . . 120 75 10075
" " Sevilla . . ( E50
611an - M use). 55'

OBLIGACIONS PERRC,
CARRILS
villalbes 4%. .
Almanscs 4%. ..
Osques 4% . .
Tuelela 5;8 . .
Nord 1..
22)

A otr.

7475
78.54)
ti?
77*,
543' I
68'51
(4'
6 '21
1325 23
63al
133'25 63
33 6.*.
320

Pamplona. . .
Prloritat
tiegroles..
34. S. Joan. .
67'21:
Astürles l..
124',3ü
"
6381
"3...
1.425
M. Z. A.. A 5%
"
13 4 1/ % 8033
71'
"
C 4%
71 3) 71'2
"
54%
E 4 1/2% 75.71
15...4 19 05%.
"
102' 10175
G 6%
22'33 6,11.4
"
1..
74 21 74' 0.
"
..•
74'
"
3.. .
18174 21/2%
Flott.
., 1978
2 1/2% 54'50
Plreetes 2 1/4 95
p ros-Boda 2 1/4 95 47'
toso 657
•• • • .
62'
prenses flx 3%.
Orenses var..
37'
1.7*
Cacercs 5% . .
75'13
110 4%.
35 35 35'50
"var.
Vaso Asturiana 1.4 95'
"
9.4 98'
0 101 Girona 4%.
60'
"
"
5%.
011't
.01 15 5%.
79'50 7935
•
1675 26'
Secundarlo 4 Cl.

Londres .
Délgtea
Esimnya .
Holanda
llana
York
Portugal .
Sucia
1,. 11i5sa .
ArgentIna
111.110/1
Grocia .

8172
67 00
24177
709 7-,
7rso
/8 L8
48,
3 '725

8160
24150
7750
leas

611± 01113

Beritn

(104
001'
2050 0)251.1
5.'93

Viena

Praga ..

Ar5tr. Curt.
anresa-Berga 4%, / 6 I
tira!. Trata; 4 • gy
'731
.anivies
BEG 5%. 67.
II
" 4%
76'
" St..1nd. u t.. 73,
u*ria-ftareel. ' . 14525 10225
t,aulluoya r . ',o 92 .92*
ca/airm. 160'

C. }l
}'luid M al_
!*C119:t.
C. Mall. 'Elet. 6'. 60501
Alanresana 5% .
193'74
. 94' '
6%
81
C. Gra/. Elct.

OBLIGACIONS VARIES
Trasatlantica 4%

Bar. E. 1 100
1507 4%
"
"
1908 4%

Antr. Curt. T. FIliplm, s 1 1/2 95
b5'
Fabia COatS . .
1,2
Sucres 4 1.0 .

00
"
1912 5% 52'70 8775
"
1913 5% 87 70
"
10,20 6%
9E/25
tlgües Dama. 3% 59:5U
"
71'21
4%
"
5% 97'75
"
66'75
" 6% lel 75 10183
C. G.-E. U 4 5/2% 74'59
E 4 1/2% 7473 7463
"
"
4 1/21.) 7129 74.0
2)
"
G G% .
95',5
" Dons *6%.
f250 uses
210in. 1 .55. 13 5%
" II 5% 60'
Energles. 5%. .
8613
"
6%. .
9553 96'
"
Bons 1) 58
94'53 9453
E. del CInCa 1%.
88'
"
"
0%.
92.50
E. M. d'Ebro 5%
75'
S. P. 0. Mot. 6% 82'75 83•59
" Bolis 7% 8 .•
84'
S. E. C. Elct. 6% 76'
11. A, Elect.
13035 13150
119.

An te. cort.
o
10 51 10/.50
154 85 105'
173

Nova York
tienenibre
oesemb-e
Mare
Mata

estamp. .
"
Bons 8%.
97.53
Asland 5% . .
" prof.
(8'
"
6% . .
91'
" 7%. .
159
Reg. de l'Ebre 4% 73'
F. d'Obres 45 1Z .2% 12:2
C. Cm. 1 Aut. 5% 82'
Unió Vidriera 5% 8 ) '
rdetnens 5%. * . 82'
Carbs. Berga 4 1/2 1. 6'
Cons. Naval 5 .%. . 64'
"
BOns 6% 101.
A. 1 Graells A 7%. 101'
B
143'
" A T 7 %. 03'50
Cons. i pvts. 6% . 94:
U. E. P. fun 53/4, 92'
4 3/4. 85'
S.L. G. de lleco 6%. se
C. G. Carbons 4%. /ay
Cases Baratos 6 %. 7/150
Mines del atr 6%. as
8j.
T. Fron. Esp. 7%. 0dn

ACCIONS

O J1lena

Alcoy. .

2 1 50 2450

AIGUA, GAS 1 ELECTRIT77
. 16;
E Ci1".ii*
Catalana
D ......
96'53

'10,3'07
94'
84'
73'

8025
,,425
'
129 1) •
P
"
BarcolonesFa
Motanurg. Ebre. 37
1. • Electricltat ;sub. ' Ji
1-0 ,0es Mol rius
O
"
e ., 63'
Const. EICctriques. 92'33
AigilesBarndart. rOid. es: 1;12..

COTONS

G. Orl. Tabaco

Gener

1481
1478
1492

25'50

ACCIONS VARIES

t Cort
Base d'Espanya.
Heno de VIlanova .,' 5.
Darle de Catalun2a.1103
Credit i 1)0000. .....,0'5t 153'
FERROCARRILS 1
TRAMVIES
Sarria Darcelona
1113*
Orense Vtgo. . . 13'39 1840
Alauresa Berga . .
58'
Ar
s,Idd adInstr.
p.1.. a

Dbre.
2660
2610
2033

2903
06•40

Scgon Ielegra1213. .
'Canea.
. . .

Tarica 7 de setbre.
4484'9'
LIVERPOOL
Canoa anterlOr . .
360'
Obertura. .
0r 0 01) telegrama. .

Vallad. SI. Iltoseco.
Glot Glrona . .
23:
.
Alarmara . .
C. Farras. I Tracas. 15'
22'
Canal Ebre. . .

59 23
611'
75'

Octu.
2020
.

CAVES
New Orleans
Soya York Tanca 7 de Setbrc. t'aura anterior . .
.
.
DisponibIe
11 112 obertura.
'segun telegrama. .
Sepuo p re
893
rasca.. .
.
Desembre
Atare
Alaig
751
ullol

CITAT

iliGt1A, GAS i ELECTRI5 "4,
G%
CITAT
Urgolls var.. .

Dtsp.

l'anca anterior . .
. . .
Obertura.

223'

DE

Cotitzacions del 7 de setembre de 1923
NEW YORK

-..1.1GACIONS FERRO- AIGUA, GAS 1 ELECTRI- 1

CARRILS

MERCAT

51onocles Ir Alrons. . . 125.
"
" Isabel .
"" i/nSeS . . . 13,1
"
" petdes. . . 134'50
"
" ft anees
135'
31'
"
" 1110 res. .
" adiara. .
"

SUCRES

N 0,11 rga

1923

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

Com. Ilmes Prop ,
32*
1111,7 loes .
. .
72'
93'33
Antortnzable 1 90. 8
1.111.0•5
749
moumizable 5% • 95'25
51ares
0'0
rr's
E.lornor 4%. . . 9315
Nova
CoruneS.
O 0:50
11/1111/ d'Esnanya. . 582'
Hanc Esp. de CrFdit
Itai,e Esp. 111 Plata 214'
Ishars. .
250'
SI III 05 prüf
ueres ord.
Codules. •
83'25
Nords
BORSZ. TARDA
DE LONDRES
.A u/raids .
Manes
tacto. Alt Dais a,m1
4125
Nord.
91
Montevideo
3009 M'uf:es .
6.'75 6875 (8`62 63 75 Cédille8 argentinos
Apicsnt
085)
Exterior
7059
1.110
•
3550
Anda/uso,. . . • 55.7)
5vigl
G. Metrop. . • . 1,1'75
ora
150;5 Franca
Berlin
2 17,0(.11,000
96'
5115
96'50 92
4
5275
Portelgal
colouiaL
1 10
. . 62'50
69'50 NOVa
tredll I bocks. . 55'4)
154, Espanya
COpcnitagne
33725
24945
24 155
Yok011atna'
8aissa
21 l'a
11
521
Holanda
Delgie.a
Neruega
1.325
Palla
277:7
/704
Suteia
Argentina
8r3i
Ltres. .
1.11111cS

DE

Antr. Cort.

t.. V '33
F. 0.'19)'
C. Trmatlantlea O.
p 193. 13'53
Canal Urgen „
/.a Alaquimsta. „ 70'
Espanya Industrial. 162'
Hulro. de l'Ebre.
tiuererc del Segre O
1'
Gral. Telefons O
P
C. Peninsular O. .
p.
8850
S. d'Obres 1 Coas. 153"
Untó Itestnera .
718'
Aslane/
.
U. 3letalltirgica O.
P. 73'53
Sucreres O. . . . 39'
"
P.. . .
Mutua Propietario. 8.1
19011 $ . Agricoles . 171'
Cola Vidriera A. • 4 0.
D. .
Cot.xes 1 ‚'68155 A. 5 4
B. 91
/ndu s. ElActrica.
91"
Coas. pav. A (1 CD. 53'
E. 51 •
Autütunibus S. A. . 93'
Illopano•Suissa .
203'

2548

2573
2558

2593
22'95
2614

1445
1431
14'55

1434
1429
1 43

91814

Julio!

1419
1414
14'79

13'96

1319

1407

2545

ACCIONS VARIES

BORSA DE PARIS

Afroholer. .,A71,1tr. Gort.
Coleen) propietat
C. Transmedlt..
54'
O. A. ?tonegal.. ./
S. A. Dama/. . „lije
Catalana C. 1 Nav. A
_
B
Lärnpara Z. .
. .1 9.1.
Salat O .
.
"
• • •
6 7.
TorrasP•
fer..
1 cons.114
Nlanur. suro
.
Astillers Tarrag. A. p.
B 72.
RItz.
. •„ 7 3 ,
Carburs metrilliCS .1121
La Bohemia A
. 93a. . 93"
C_ .
S. A. Cros. . . . 1»

l Arte. Cort.
Interior esp. . .1 /71*513
Exterior O Cl. . .; 21723 2)6'25
540' 334'
Base Espanyol .
Ae. Alacant
. • ...t79
Ac. Andalusos. . . 815'
Obs.
"
1.. 291:0
"
Obs.
Olas. Careros var. .1331
ACCUMIS NOrt. .
771
"
1... 763
79'
Pamp/ona
. .731' 731'
Baretdona 1.. . . 765'
Astürleo 1... . .,751.
"
2 . .
741'
Tabars 9113.p. .
2710
_•,
131001010.
. .
Wnta D'arte, 3 Cl .1 57'50 5750
7493
" 5%
75'
.' 741. 755-50
Nord 2.. serle
" 3.0"
.¡ 737'
4.•"
" 1.„
.173.7 74153
737'
1.1eydeo. . .
•I733'25
Astúries 3...
. 739Pr1orat. . .
• 742'
Pamplona esp.
• 731' 751'
Valencia 1:11 6 1
. 715. 7t4'
Alacant 2.4 .
.1E22 11,a
asr
"
3.0 .
Caceres acció.
:l555' 655'
Córdobes . .
A.3%r.. 3.1;4
1 . var.
BA an ad: j18,0:ris .os.12..

MINES 1 CARBONS
Carbonfferes. .
70'3)
iltdleres .
.
183' 1•13
M. 1 sondelgs O.
P.
Carbono eleetrIcs
.r55'
7111105s del 1111 .
ela
Carbono Berga o
172'
S. Carbonera P.
01.' 12,3'
00.' 150'
6,3
H. Minera. .
General de carbons. II
Unió Minera , • . Sr

C. H. A. Elect. A. 933
376'
C. Finta El6ctrIc
c.

Mar.;

25'73

ce6. Argent.

C64'

1121
267'

n1•1

LA ME SUMAN PER SETMANA
Aioib motiu de la catalanissima festa de les 'Mares de Déu trobades t
;arria 1 tutmana bursatil i esrrivim
tquesta eriini.:a la ‘ettla d'a ui, dicenIres.
' ota la setmana que en Finconscient
000 polflic, ca l'argadi esfera indus nah 1 en la, Premsa es ve
'atlant de la d epreciació de la P rese-

/Es füril fer literatura Mear:tejen;
auseur So g ire fer bistöria de
otitzacions 3 publicar estadIstiques.
'er6 lii La coses que no traen remad i
ienys en lesen qu• ta cl remei no u a
plicar-se quan es velen venir.
' Donar tota la culpa a respecolació
O OOSa La ¡esa Còmoda. L'especulad('
L inda els moviments, per() quati mal
S crea. •
De tots Ola treballs llegits aquests
es tobte la depreciad(' de II posscene quedem amb el del teuyor Anea Bausill del nümcro d'agost
Economía i Financie.
Les , eatitzaeions tria altes de la set; ana foren registrades im la Borsa de
" marts, dia 4.: franes fr 'UVesOS, 42'40;
I grues, 25'21- 11; suissos, 13575; dblars,
52; -11.1u'reS esterlines, :34'18, i linos
dionea,, 32.
tatiduem, respectivament, a
'00, 84'25, 134'70, T-19, 3383 1 32.
EI rotllo ¡l• valore :al tomptat, maltots efe nouS eoi-rOits que li Van
bou i our, Inaltittr;idatnerit, ja foru'erganitz/C16; Iba tingut inds vida
Wla, set:mana anterior.
millorat un poe les . Maucomuupept la .an/r4la de 'TI que
oasta 44-temps. • leí
soletitades petit-s para-

Ilau mineral els 3alors d'Estat bona
cesa i rstan forras els Ajuutaments.
Els verieiments de fi de setembre i
de primero d'octubre ' rada any "c0.9
fumen fer avancar ¿'lo valors,
obren la porta . a l'altim trimestre de
Pany (me junt amb el pritner de l'auy
uOu aeustumen a Coser els trimestres
de nAs intensa %ida burstilil.
L'encongiment del nostre món induotrial, que tau pertorba la vida curalana t 1 3 quallt 1 l'aspecte burshril 11355
aviat l'afavoreix fine no el perjudica,
Pula aeostiun t a romercar-Ili els utbalo
O pan dels tabulo improduetius o Sellbe
objetarMolts :deis nostres forts in.durstrials
que es troben en aquest cas ja aparten cls ulls de les übliggelons del Treses:. Dernostren un bou sentit i uu gran
scuY. Qui Vulgui aventures ruinosos que
SO les 168111. Si anuest eriteri co fes.g.e•
l'eral, tonstituirit • la .tuillor protesta
ri tie ti podria fer i aviat fóra el reme/.
Valentes coutinuen les obligacionS,de
carrils i les'industrials.
IIi ha uur trista excepeid. Les de la
Itlallorebnina d'Electeeitat, que s'esfondren de 101 que frien, a 00, por no
liaveree p a g at - taut ele bo resulti Domes nü doro ment-rültira cupé.
El fi tic mes repeteix, una :seta/ruta
n'Os, iI mateix joe. Vitrem leuir unes
sessions CD IU Nords 1 Alacants passaven de l'ente'. 69 seaddava que Si
voigutrosin clavar bandera. Juiltil dertg,
pere. De neo els bavein Id.st eaure-als
vol, de 0850, cojo la colmena ante:rica%
En la 'Jarrero Eiehsiú d'aval al Bersf As:unzas!, de . bell -BOU Inille,rals que:.
cota, • Nurds a 68 . 60, i Ab/tenlo a 138.55.

Els dos metropolitans sostenen Iluts
cotitzacions 1 els Autöinnibtts, que de
SS'50, on davallaren, passaren a 9450,
han continuat la re eció (ins a 98, essent, perb, l'últium a 9750.

R. Surifiach Senties

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

Ud condensada

Divendre, 7 seternbre 1923.

NONELL GERMANS

CAPA,' VALORS CUPONS
R a mbla del Centre, 16

EL

P LIG H

caarännuiEnamrseinizioacurtcmatnannitatfeianimaimainEr

• BANC DE CATALUNYA
BARCELONA

'Trullo') 7% 0921.
Traction preferents . .
C. E. COlouitzácI6 6%. .
Foment O. 1 C. 6%. .
Dons Expostri0 6%. . .
0. Catalunya 6%,
.
F. Cremallera 6%. . .
s. A Guell O . • •
51. Potassa Silvia 7%. .
O. 3letrop. 6%. .
G. T. Ilareelona 85.ó. .
Hotel Ruz 7 9'... . . .
Al untanient Sevilla 6:5.
Produrte,, Ptrelli 6%. .
Gallega Eleetrteltal 6
121116 0. dc C.atalullya. .

51

Antr. Cort.
1,10'53
1/5' 11475
10150
lo'
90.25
9935 8250
S950
levas 101'
04'
94'
99'50
93'59
913.
9475 91'75
OS'
9575
97'
97'
94'35 94'50

i

Meiga de Valore
El jutjat de primera insibncia del
districte de la Concepció, d'aquesta eiuter, fa saber a la Junta Sindical del
Collegi d'Agents de Canvi i Borsa i de
la Borsa oficial de Comen.; que ba
acordat la retenciö de l'obligació de la
Companyia dels ferrocarrils del Nora
Espanya especial Pamplona 3 per 100
nacionalitzada atmero 11,533.

IB

Oficial
La j unta Sindical, en • sessií, que vil
tenir lloe abano 20abir aeordil, de con-

A('QLJ E. RS

Gn

RAMM A DELS ESTUDIS. 13, i BONSUCCES,1

eve4,18....1n•••n•••••••••n••n••n•
Negociem tots els cupons gel Deute InGIRS- CANVI
terior, Exterior i Amortitzable 4 per cent E , VALORS - CUPONS101.11nIieb•WM11•111nUJIMeiewnnn-•n••••nn
1 .Negoeiem els etipons dels Deutes INTEvenciment 1 d'octubre pròxim i tots els
' H IOR EXTERIOR
T
AMORTITZABLE
de venciment corrent
4 per cent i Tresor 5 per cent vencitnent

I

I

u
a

a tGENOIA núm. 1; Carrer Creu Coberta, 8- Teléfon H, 667
ALENC1A núm. 2: „ sala Andreu, 146 • „
M. 671
111
Ei

ULULA

núm. 3: „ 2almerún, 111 - „

tv*ammemmr...»

primer d'octubre vinent
-.....e...p..rffliwqfflmmfflfflmmia~Pw.«Øm-wudie

Dr. BNEMON

ha t onal, a enea rrega r-se del . des.ria1
RAIG X. De 5 a 2/1 de sis. Bruch, n.' 48

R 418

Sucursals a Girona i Lleyda

äntestatiamnnennoutnressuotiunnierounnsmsaa

ilf.1 tiddlliULIsT4
1413110113
OC

Ex-ajudant del Dr. Lapereenne, da Parta

Mercats

Inclusió de valora a la CODIMICIÓ

SOLER TORRA

rallh13 üels Estudie, 10 'relees A. 551 i 552 Aparta! de Correas 5611
ta• Direcció telegräfica i telelonica: CATALONIABANK

formitat amb les disposicions vigenta,
declarar negociables i admetre a la contractacid i ineloure a la cotització ofieitl d'aquesta Botan les accions mimeros 6.801 a Itl.000 emeses per la Colaspanyia general d'Autemaibus de Barcelona de 500 pessetes cada una, torilment alliberades. datades a Barcelona
dia 23 de marr de 192'2.

Tutela/neo' especial 1 raptd del tracoma
tgranulaclons): inalalties erternea:
corre:celó. de tots eis defectes
Optleo- isuals.
De 4 a 8 1 horca cenvmpudes
CECCRULLA. 2., ter,

Mercal de Cal
Blat, de .22 a 23 pessetes els 55 quilos.
Ordi, di 1 2 a r3, cls 44.
VoCCS, de 24 a 25. els 57.
Guixes, dc 20 a -II, CIS 44.
Parates, de 7 a S, els 40.
rarina primera. a 58, els loo.
Segó, a 8Se eis .3 2.
Menudet, a 10. 74) da 30.
Siinentar, a
els 40.
Carbó d'alzina, a 34 cls 120.
Carbó pecha, de 34 a 35 tolla.
Pollastres, de S a 12.
GaQines, de 16 a 1.00 el parell.
Conills, de 7 a 10.
COnills dc Lose, a 2'23 un.
P2rdi1.Is, a 12 ' 50 una.
Lleboi. , de 18 a 21.5
o
11111111MMIC.

3..25 CIC32011a.

,..•n••••11n1,

Pau 8ricall Creus
Agent de Canti i Borsa
Placa de Santa Una. 1). 9.n. t..
Apartat 328
/elido!) 5529 A

( llaves i C.?, S. en Cta.
DitkoCA, CARVI, VALORS
&meta del Centre, num. 8
eleltms 1230-1231 A.

Dissa bte , 8 de seta/ubre de 1923
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LA PUBLICITAT

SOLUCIO DEL CONFLICTE DE MATARO I DEL
DELS RAJOLERS -:- BOICOT DELS OBRERS A
LA CASA SINGER -:- CIRCULAR DEL NOU DELEGAT DEL TREBALL
EL CONFLICTE DE MATAR°
RESOLT
•
Ahir al vespre el governador
interi ,en rebre els periodistas,
manifestà que s'havia re.soL el
conflicte que hi havia plautejat
entre obrers i patrons de gèneres de -punt, As a dir. els obrers
han aixecat el boicot i els pairons el lock-out anunciat, rearenent-se äl treball.
El Senyor Angel de Vera afegí
que ainb la resolució d'aquest
,amfliete i el deis rajolers. no'
hi ha cap vaga en tota la "provincia".
El corresponsal de LA PUBLICITAT a Mataró, ens ha
‘arries la següent correspondértcia:
"Entrevistad'es una Comissid
patrons de l'Associació Paaonal del (=buera de punt i nitro
l'Associació obrera del rarn,
a convenir-se en relació a la
'Vaga sie telers rodons (Terrots1
.iceeptar la fórmula següent:
Jornal de 56 pessetes setmanals. 6 maquines (telers) i mäximum 18 malloses, nomenament de la Comissió mixta romposta de. tres patrons i tres
obrers, sota la eirecció d'un
•
tècnic.
La dita Comissió es constide Teprè. 's el
dies
t uirà als deu
-reball i donara dictamen en el
màxim de 80 dies sobre si existeix, o no possibiktat de roncedir augment sobre les 56 pesSetes.
El fallam ent hauran d'acatarlo en absolut ambeues parte.
.En virtut d'aquest arenal i
consegüent solució de la vaga
de telers rodons reprendran els
vaguistes el treball el proper dilluns.
De l'aeord entre patrons i
obrers n'ha estat aixecada l'acta
eorresponent.
Per afecte de la solució del
a antlicte deis talare rodons que_
censeafecte. i per eonesa.üent_retirat • l'anunei del lockont patronal de l'Art. Fabril."
LA VAGA DET,8 RAJOLERS
RESOLTA
S'acabat la vaga de rajolers.
zar aeord del Sindicat Unto de
.
Construcció.
• Aquesta•vaga feia sis mesos
que durava •
•
BOICOT
La Federació Local de Barcelona ha declarat el boicot a
ttates les mercaderías que tinguin alguna relació amb la cas.
ingar.
Ha recomanat als treballadors que siguin arrendataris de
la , dita casa que practiquin
aquest boicot, negant-se a pazar.
DETESCIO PREVENTIVA
Acompanyat de dos agente CA
7)olicta, abans d'ahir arriba de
Franca, on havia anat a tre'J'altar, el conegut sindicalista
l: rancesc M. Arin.
No ve cona a detingut. sinó a
,•• -posició del cap de policia fine
comprovar si no está reclamat
per cap Jutjat.
Ahir encara estava a la "Jefatura" de policia, pendent d'una consulta que s'havia fet a
Arin nega que hagi fugit. Pstranyant - se que se'l difami d'a-

risió de l'arbrit o ärbrit:s per
ells alegas, posin termini en
cada cas particular a la discärdia atorgant co quo la raó i la
justicia dir! in i sentant les bases que la prudencia aconselli,
per evitar, en el possible, nous
conflictes.
Com un encert s'ha d'estimar
Manar anal deslligada la Delegad(' die Traban de Governs
i Tribunals i no haver-la atorgat cap facultat coercitiva. - No
representa ni Tespasa • de la
hei ni la vara de la justicia. Es
la personifica-tejó de l'espera de
pau, i ve a proposar als que
viudo la vida del Treball a que
realitzin l'ideal de la governaeió i cte la justicia deis nobles,
As a dir, que ells mateixos es
g,overnin i administrin majan(ami Iturs eceporavions. asaociacions, gremis o sindicats,
sense necessitat de la tut ala del
Poder, i que ells mateixos dirimeixin Iliir discòrdies mitjancant organismes dc conciliació
o arbitratge naseuts del seu si,
sense neressit at de sotmetre
llurs litigis professionals a jutges no capacitats per conèixerlos, o d'encomanar la consecu-cid de Ilurs reivindicacions, o la
defensa de Ilurs drets, al terror o a la força.
No tractara. la Delegació del
Treball de mantenir el caduc
ni d'implantar cc, que no es
madur. Ni l'inspira el • desig
d'enrobustir cl régim econòmic,
existent, ni l'impulsa l'afany
d'enderrocar-lo. "Cifra tots els
seus afanys i desigs en el sincer propésit de contribuir a la
pau social llimant asprors, reMovent els obstacles, que les
passions. inspiradas per la parcialitat o l'egoisme, pressent,
unint voluntats, fent sentir a
totes la veu de la rad i els consells del sentit comú que el soroh de liuda fan callar, i recordant a tots que som t'ornes i
no feres de diversos armats i
que estimant-nos, t no odiantnos, és nora bein d'aconseguir
la pau, i amb la pau la possible
felicitat en la terra.
Será, dones, la Delegad() del
Treball que els que internenen en aquest desitgin.- Si la
miren amb recel. amb desconfianaa, i la considera . enemiga de Ibirs interessos, fracassarà en la sena tasca. Si Pac,uHan amb afecte-; si hi acuden
amb bona voluntat, no trobaran
una panacea deis mals socials
q u e miraculosament curi
aquests, paró si trobaran un
mitjamer desapassionat que
els estudiï i que. tracti de posar-hi r e-mai, de rúnica manera que es pot posar retad als
mals en qué interne en primer
terme la voluntat. de l'horne:

il-iustranl -la, enrobustint-la per
al bé, i allunyant-la del mal.
A tots els que contribueixen
a la producció amb Ilur esfore
manual o intellectual, amb Hure
capitals o amb Ilur airaren%
acut la . Delegad(' Ilel Treball a Barcelona per dir-los
que la sena miseimi, segons
Reial decret de 9 de febrer del
corrent any. que la determina,
és missió de pau que comenca
per assabeniar-se de la vida
del traban, n le,l'aetuació -de les
organitzacions professional patronals i nbrores existents i que
es constilueixin i deis conflic
tos que sorgiren i sorgeixin i
Ilurs , causcs; que continua
la sena lasca promovent i encoral jant la sindiracici. As a dir,
rassociació dels elements afine
de nada professitS parque a l'e_
goisrna dissolvent i debilitant
substancial Fardó harionnica
que, sense minvar la dignitat
por t., ¡nal.
osfoer.,, ¡ qls
i quo eoroni la soy a obra., no constituint_4, (,n
arbitra que jutgi i raisolguirió cooperant a qué els tualeixo,a elements interes-sats, els
rnateixos, que sofreixen ele inah;
de qui.! S auPixen, trobin amistosa soluebi ii aquests.
El aamp dllaueió a. la Delega ció assenyalat, es. segons Tesmentat Itentl.Dacret..les. "pro,vine-te- e" de Barcelona, Girona,
Lleyda, Tarragona i Balears,
setise perjudiei d'Asser estesa a
otras "provincias" . lindants, si
l'experiència acredita que els
mil jans d'acaba de la Deyegaaja
hi poden arribar efieaament."
DE L'ATEMBTAT D'ABANS
DARIR :: A D/SPOSICIO DEL

L'ONZE DE SETEMBRE
D'ENGLIANY
. LA PREMSA CATALANA que tindrà
,4'homenatge als costras lierotil
lloc la nit del dia ir al sa-

SERVEI METEOROLOGIC 1).E. CATALEJNYA

ONICA SOCIAL

1Dia

7 cha s e t ee mbre• de. 1923

1.—SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI. (Obsertencions d'Europa, Nord d'A.frieG

2.—ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A.1.-JS
DEL MAn (Ohaeraachnea de le Zarza metearolkica ca-

l'Atletatix rebudes per telegrofiu acuse filo):

talana, ednotaieadea per teUfaa):
Ili ha ' boires a la Plana de Vieh i eel ser,?, a

Continuen les altos pressions a les costes oceidentals
cl'Z'nropa, produint bon temas, mes amb cel atice] i bei‘
rús a :Inglaterra. Canal de la Mitnega i Alabe- la. Les lealjx,eies vassinnt. a Eseandhaavia, amb tendéneia a amasar s 'al) a

...
tou la

recta ele CataInnya. Les roa - teles . sin partienlarruent fortes a la Cerdanya, van
. Itihas i 8 tgorra i a l Priorat.
estat de 29 gratis a . Flix
La tenmeratnra mnizima
Roquete,: i la ininima (1.., 7 es- ate -a Ribee.

rack

Ultra les diversas formes amh caté
el noble de Catalunya es prepara a
solemnitzar la memorable diada de
l'Onza de Setembre, de les_ quals Itera
vingut &nata compite en edicions anterMrs, cal afegir-hi ha solemnització
que farä la. Premisa catalana. Uta
gran . part de la nostra Premsa prepara per a anual' dia enlicions extraordinäries dedicadas a homenatjar els
tnärtirs de 1714 i alguns perieglics
anuncien la collaboracid de notables
escriptors.
La Premsa del corches catalans d'América també prepara la inserció de
treballs inspirats en els fati heroics
de 1714 i donarä, com sempro, la nota viva do la terma adhesió als ideals
nacionalistes de Catalunya.

L'Ajuntatnent, en la sessió de dilluns, acordé remetre la seva adhesió
a la testa nacional catalana i ensem3
una llanada i corona al mártir de Catalunya, i onejar la batidera catalana
a la façana de la-Casa de la Vila.
Amb motiu de celebrar-se l'Onze.
de Setembre, &han organitzat ditarents actes, entre ells sardanas i

gatarnent de façanes.
Una comissió del jovent naciona-

LA JOVENTUT NACIONALISTA
DEL POBLET La Joventut Nacionalista Obrera
del Poblet organiza per a demä,
menge, a la tarda, una vetllada patri0tira. en la .qual prendra part l'Esbart de Dansaires Verchigucr i l'Orfeó de l'Escola Choral Martine-oca.
Es representará, demés. el quadro patridtic d'En Mora "La caneó dele
catalans".

3.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondaty e de l'atntimfera !liare a le. 7 del watt):
Altitud, metres:
25e, . 51.n0, '100(1 , 2000, 3000
Direceli:
WN \V.,
W., NNE., NE
Velocitat metres per se go n:
2,
4,
4, . 7,
10

A VICH
Segons comunica dc Vich el Delegat del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la IndúsIda d'questa ciutat, senyor Lluein Pujols, el Foment de la Sardana prepara una audicid de sardanas, i " Catalunya Vella" una conferència per solemnitzar la diada de l'Onze de: Setembre. L'Ajuntament, com de costura, trametrà una corona.

OBSEUVATORI METEOROLDGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hure. d'observaeió: 7, 13 i 18 hores
BarOmetre a zero i al nivel] de la mar: 766, 766, 765'9. — TernAmetre sec: 235, 25, 23. — TermAmetre humit:

19, 19'6, 185. — Humitat teentessimes de saturada) 63, 59, 62. — Direcció del vent: calma, SE., S. — Velocitat
del vent en metres per segon: 0, 4, 1. — Estat del cel: q uasi seré. — Classe de ntivois: cirrus - strats; camuls, elerus; cirros.
Temperatures extremes a. l'umbral

Maxima: 201. — Mínima: -17. — Mínima armu de terna: 158. — Oseilaa a' iú tertuométri(a: 91, — Temperatura• maja: 215. — Precipit cii aiguesa, des de les 7 Iteres del din anterior a te, 7 horas del dia de la data: 0.0
milimetres. — Recorregut del vent en el mateix tenias: 100 quilémetres.
•

ló. del Centre Catala.

--

començarà la primera sessió 'de
la III Assemblea general ordinaria da la Federació de Dependents de Catalunya, la qual tinarà lloc a la ciutat de Terrassa,
complintentant : l'acord que es va
prendre en el II Congrés que
l'any passat va celebrar a Manrasa.

El .'Comitè executiu de la Federació, tenint en compte les diferents i importants qüestions
socials que en aquesta Assemblea es tractaran, qüestions
transeendéticia c,apitalissima
profit del proletariat mercantil,
va prendre l'aclara de qué se cekbri en dues seccione: la primera. com queda indicat. comeneara a les nou de la vellia
i la segona, a les den del

El Centre de, Dependents. de
Terressa, perseguint la finalitat
de qué ame-eta Assemblea tingui la Máxima importancia, ha
realitzat. amb ver entusiasme,
els treballs -preparatoris i de
propaganda.
EL CENS PATRONAL
- I OBRER
Es recorda a tots els patrons
de la capital no associats que.
amb al ti d'e portar a cap la
rectificad() mensual del Gens
patronal i obrar, han de portar
a la Seeri6 "PrOvindal" d'Estadistioa. Trafalgar, 18, les altes i
baixes que s'hagin produit a les
plantillas del personal dels s e- lis
reSpeelin.-.7 establiments durant
el mes d'agost darrer.
Ele Ce Ist provincia ho comunicaran a les Juntes Locals
Reformes Socials.
Els patrons associals envia•ran aqunstos corminicacions a
la Federació Patronal de - CalaInnya. tomissifi mixta del trehall en eh contare de Barcelona,

i a los 'Associacions patronal-a a
nnesta manera.
les quals por tanyin. .
Ha estat .expulsat. França
CONFERENCIA
per les senas idees anarquisDiurnenge, a -dos quarts
ias.
cima de la tarda, dortarit una
7 - NA CIRCULAR DEL NOU DEceonferie.ncia al local del Sindical
LE-GAT DEL TREBALL
Cambrera
Lliure Professional
El non de-legal del Ire-hall.
Icarrer 'le Ponent, 64), el - sesPnyor Víctor G. T•:ehavarri. ha
cretad de la Unid Local de Sinpublicat una circular que, desrliS' e s I Letras de Madrid, FerraS
d'un con-miman-aun, axial_
Orts, -el -gula 1 e-aviar:a del "Pas .at el que es la delegad(' del
sal oonniel o . de Banca i -Horca
. a bali. din:
d'e Madrid".
rniSsi6 de pan, de con,
d'harrnonia de volunlats. Impulsadas aquestes per
,:antraris 'interesaos. es troben
en Huila. en guerra continua; i
la Delegad''' . -va a aquest tirón
Avui, fasta major de Caldetes,
ael treball, a aquest món de ,la
limita lloc la celebració de l'anatitproducció, a assabentar . -se miciarla . Dida de la Llengua Catarineioa'ament i detalladament,
lana, que ha organitzat "Nostra Par-.
deis- m'otitis que en cada cas
la" .artib la collaboraciä del Casal
existeixen per estar en pugna
Catalä de la dita vila.
els diversos elements de la proEl programa de les festes patrióaquests elements que
tiquee és el següent:
(Tacord i units eleven i engran, A, tut quart de dotze: arribada dala
deixen aquest. ,aconseguint el
oradors que irisa de parlar en el
beneslar econbraie dels ponles,
riiiliiìg d'hoMenatge.
i anernista-ts i en baralla, debiA dos quarts de dotze: sardanes
liten o anullen la producció.
i inauguració de l'eXposicid de les
JUTJAT
•
eausant la iniséria i la ruina de
Ha estat, conduit des de la escoles catalanes.
les nacions. Ve a, proposar a
Acte seguit la presidència del nti"Jefatura" al Jutjat de guardia
aquests (demente en Huila, arnb
ting d'homenatge farâ el repartila iynparcialitat de criteri que ragressor dii Felmarregat de la inent
de premie als alumnes.
lirMlica el no pahicipar de les
fabrica Ce. Joan Pa squal
A les dotze: arte d'homenatge a
passions de l'un i Faltre hanDachs.
he- nigua catalana i miting d'afir(fol. la . fórmula de conaördia
Fo n . ol)ndutit en una molo amb la
na.cid nacionalista, en 'el qual parside-'-ear acompanyat d'una pa- ilaran
miljaneant la constitució
els següents oradora: senyor
eornissions o comités paritaris,
ralla de seguretat.
August M. Argimon, president del
En la sena declaració davant
d'obrers 1 patrons, que escolCasal Català de Gelde-tes; senyor
tant-Se. Inótuament s'enteriguin, del jutge es, limitk a relatar el
Enrie Maynés, seriyor Antoni Mira
que coineidint-se personalment fet i d'ir que 'en 'negar-se-li
de, senyor Daré de Güell; i
s'uneixin
potser.
Ire-ball.
ofuseat,
traguA-el
revólj
s'estimin
"Nostra Parla" els senyors Domé'
(Una _negada eavaits - els preju- ver, 'disparata.
nec Pallerola, Ventea Gassol. i -els
dicfs
elasSe. i coneguda la _
TR,EBALL INTENSIU
consellera-de l'entitat senyors Martí
l'adversari
borla fe ami) qué
Esteve i Manuel Massó i Lltirens.
defensa el san dret), j que, o ELS DEPENDENTS
, 'DE CATALUNYA
El míting tindrà lloc a l'etielatTer "transarte i ó mi auord Ilin.
jardi, bellament guarnit.
ti ni. a les nou de la 'venia
aa.a: la da-,
rementapaelat,o

D'AH D'HM it CALMES
——

ELS POMFLLS
DE IOVENTUT

nent Nord Consign ,lari, Flibregas i
Gane-las.
Vapor espanyol "Mar Negro", de
Galbeston, amb cotsi. Arnarrat moll
d'Espanyi Sud. Cousignatati, Regato i
Foutbena.

VISITA A EN DELCLOS
Denla, (Enmanga, el P, • de J. Rosen
de Sant Jordi, junt amb els de La Santa Cova, B t u Seny i Corpus de Sang,
taran una visita a Yempresonat nacionalista En Joaquirn DelcIós i Dols.
Lloc de reunió, a dos (partc de nou
al passeig de Gracia, encreuament amb
el carrer de Provença.

Vaixells sortits
Vapor espanyol "TMtor..", amb eilrrega general, cap a Alacmr.
Vapor espanyol " Cano ti e", amb
citrregrt general. cap 3 Vallieia.
Vivar espanyol "Cnllera", arnb tilingo general, cava (la Ud ht i esta les.
. Vapor espanyed ."Trinr, ami dirre-Es g e neral, cap a Mhlaga i. escales.

PAVELIO DE NENS DELS

Valxells despatxats

POMELLS DE JOVENTUT

Vapor espauyol "Santirso - , eu
capa Torrevella. •
_Vapor espanyol "Iberia", en Met,
cae- um - Berry Rota/.
Vapor fraues "Jarlet", mub arrega general i tränsit, cap a Cette.
Varan: espanyel "Rey Jaime II", amb
arrege general, cap a Palma.
Vapor espluyel "Monte Toro", amb
eärrega general, cap a ...Babó t esca-

, Durant la segona quinzena del passat agost han ingressat a la Caixa
rantitat,

Pomells de Joventut Coralins de la
Verge, ceo pies.; Verge de -la FontCalda, roo ptes.; Perla Montserratina,
5835 ptes.; Cors Catalans. 250 ptes.;
Vol d'O y entes, 14o'55 ptes.; Catala i
Corona de Roses, 49 retes.: F. C. Barcelona, arg ptas.; Centre Catan. tic
Buenos Aires, soo pies. Total ingressat fins a la data, 13,820'81 ples.
. .
Ha ingressat a la Caixa de Pensions
el P. de J. Aires de Muntanya, de Cm.
telltersol, la suma de 538 Mes.. antasciant-nos la seva presidenta, senyoreta
Roser 011as . , que molt acial fa y a. una
altra remesa.
, . • •
Es molt de lloar l'actitud d'alguns
Ajuntaments com el de CaldeS de Mont
buy, que ha contribuït a l'obra del
Pavelló amb la suma de 5o pessetes.
que ha fet efeclives als P 'omells de la
Mealitat

L'ONZE DE SETEMBRE
El Direetori ha invitat tots els Pornells que tenen ensenya a que la portia mt els ;tetes organitzats per a conmemorar el 209 aniversari de la pereltat
de les llibertats ,patries.
Després de imis l'oil-ella deis rarns
i corones al accede l'estatua les banderas pomellistes s'acostaran tres vegules clavant couseller ea
homenatge a- ell .1 altres patricis que
tnoriren de icusant els drets de Catalutiya.

S e cció M ar ítima
Moviment

ritim

. VaIxotls

entrats

Vapor liolands'.s "(Iberia", d'Amesamt, chrrexii general. Amarnat
ilion ele Barcelona Sud. Consignatari,
Talavera.
Vapor , eslutI13:0 1. ` Cullera", de (Piadia, amb eärr ag a g eneral i 6,1 passatgem Amarrit ruell d'Espanye NE.
Consiguatari, Cempenyia Transniediterrimia.
Vapor espanyol ' , Cabo Blauco", de
samander, amb eitriega general i 17
passatgers. Am oaat moll del Itebaix.
Consignodari, Ibarra t ComPanyin.
'Vapor esdanyol llonte Toro", d2
amb arrega general i 2t passatgers. Ata luan !non de » H alla . Can.
signatari, Amengunl.
Vapor norttee m,Bsi. Jan", de - Londres, amb ciirtega
Vapor esionyol "¡Iargari", de- Gijet] , alub carta'. AutarAt t moll de Satit
Berma], Consignatarri I2'ilbregas i n ;...ar-

elaZ;stpor espanyol '34rfa", de la mar,
amb pele, Ainarrat ,LleVaut.
CensignuOri, Freixes.
Van ar ' e s n an.Y 01 "Baisiat. ", trEivissit,
anib dur e-ge 'general i'inaattge
rat moll de tes DiftS tie j . C'ensIgnatari, Ce:aptitud Trans eliterrania.
Vapor espanel "Je aa l'autires"; da
atith cantal Aun' [sat tnoll de Po'

les.
Vapor espaay..t "Balee", smb

EL CENTRE CATALA DE MENDOZA
El Centre Catalä de Mendoza ha
trames a la Comissió Executiva la
seva més fervorosa adhesió als memorables artes de l'Onze de Setembre. Sera en nom d'ell portada una
corona de flors al peu del monument
a En Rafel Casanova.
L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL I VILAR
L'Ajuntament de Castellvell i Vilar ha acordat adherir-se a l'homenatge de Catalunya. Ha estat comisaba.
nat el conseller Ramon Junyent per
dnr usmi ram de Bors atnb una Ilaçadu
de les quatre barres.

L'ESQUERRA CATALANA
D'IGUALADA
Una comissi6 de . l'Esquerra Catalana d'igualada vindré el dia ti a portar un ram de llorer i roure al peu
del monument al símbol de les nostres perdudes Ilibertats.
ELS DEPENDENTS DE BANCA

rega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Cabo Santa Pola",
aaL eiirrega general, cap a Bilbao i
es -ales.
Vapor espmyol "Marqué.s de Chavarri", en hast, cap a (fijos].
- Vapor espanyol "ltesmiin", amb
sea equip, cap 1 la mar.
Vapor holandés "Oberón", ami cärrega general. eap a Cenara.
Valtur "Sant Agostino", ami)
cii .rrega general i trimsit cap a Oporto i escales.
Situació dele vapers de la linfa
lis., segons informes que ens comuniquen els seus agents eum mtiesta placa
Sres. Eills
Itensul Bosch, 8. en C.
"[tanta Isaliel".—. 8ortt ile tilijon 'el
dia 4 sic setembre, cap a I'llavana.
"B • reelona". — Serti de Balveston
'mil a PonSatAla el dia 1 d'agost.
— ihm viatge de eludirles
can el N'erd d'Espany.L
. 5 1 la Im) lima a Les Palmas
e1 dia 71 del carreta, procedent del Rin
de I t Plata.
"Conde Wifrede".—A I'llavana.
"Balmes".--En viatge de Santos cap
a Buenas Airee.
SAN
MAlt lT151A
Per la Direeci5 de Sanitat d'aquest
port han estat aniltato els pat rono dels

BORSA
Els bons patriotas dependenta
Banca i Borsa adfecen la .següent
allocució a tots els catalans:
Altra ve-gala s'acosta lii de setambre, la data trista, i el grup d'empleats de Banca "Semprz Catalans"
farä també, com els anys passats, acte de presencia a rhomenatga a Ea
Rafel Casanova, rann a cap visibla
dels märtirs defensors de les Ilibertato de la nostra terra.
Perd aquest any, mur) l'ofrena
consuetud, porte-un una iniciativa a Lt
considerada, dele bons patriotas.
Sea inolts els que han] reparat amb
desgrat en la loscor que les

l'hotne que representa la collectivitat
que, desesperada, esgotà les darreres
energies en defensa de heu restes dellibertat que orgullosament seas arre-

Faluebes "Ampare", Antonia",
"Juan'', "Bautista". "San Miguel",
"(dergonie 1.1". "Tiburon" i "Joven
Trinid
del pert ¡l'unes
per 0rar en

bassava.
Res mes, propi quzi aquesta
snbeetot en la diada fliomenatge. Idealitzaria encara Inés rectitud heroica del manir, imposaria
respecte a l'indiferent i al foraster,
i al nostre espada assedegat de justfeia, refermária l'esperanea en cl dia
esplendent de l'alliberament.
Però .aquest esforç no podeni portar-lo a cap nosaltres sols, i per aixd
fent pública la riostra idea i damanen la collaboració deis catalans
bona- voluntat a aquesta obra que honorarä als que 'desinteressadament
prenguin part.
Grup Sanear; "Sempre Catalans",
compost d'empleats deis Bailes Cata.
luaya; Roma, t rquijo Catalá,,Biscaia,
Societé Generale, Espanyol de XII.
Ilispano-Americá, Barcelona, Alemany
Transatläntic, Soler Torra •Germatis
i Jover i Companyia.

a Vii riadts.

LI suuez 3 Hospiialef
tN 31t liii E UN FERIT

Min. al 'tutti el comandant
,3ap do la guardia civil comuni-

ca al governador intert i iii cap
superior dopolicia, riñe la Hit
anterior, n aifp -allá a les orine,
una paralla do' la guardia civil
que -. feia servei a liosp.italet
lie Llobregat aentl uns • trets,
trobant a poca distancia un boina mort i un - vigilant t'era; El
mort, es diu Eraneeao Alartlinaz
Olivares. Diguil qua da -momea!,
S'ignOrtiVen mes datalls.
Al nesga el senyor governado y interf digne que la multar
del mort, havia manifestat Tau
el set( marit s'ambriagava .tot
sovint, 1 qua guau es- •troba3:a
en aque.st estat soba. discutir
ami) el dit vigilant.
Es (»ira . per segur, dones,
qua el succds : cFBospitalet viaqué d'una f disetissid ' violenta.
ist Stils, tionn",a, quo a 1 vig.ilant
l'aimmenan "P.1104", iguoettut
nOnl.
63 par ara e!
.2

nits en-

volta la bella estatua, tan representativa i tan estimada de nosaltres:
perä el dia de loma/migc mir del tot
incomprensible. A aquest motiu fou
degut que la nostra oi,elia de l'any
passat, consistent en un gran eseut
de Catalia.va, vingnii coronada per
dues telares que cremaran tota ha nit.
I trobàrem que esqueia moit.
La nostr ei proposició consisteix
Ir construccid de quatre gratis te-meres
de ferro forjar, bellas, esbeltes, representativas de LO Catalunya actual
que ofereix el seu millar treball

A

SARADELL

La Joventut Catalanista de Sabadell, secció del Centre Catalä, homenatjara enguany els màrtirs de /714,
a més a més de la ja tradicional corona a l'estàtua l'invicte Conseller,
amb fhissament olida1 .de la senyera
de la "Joventut", la qual
zatä pnrament el sea ideal, 1,que serä presant2da p,1 sea Pre9ident, a

-

lista portarà al monument d'En Rafel Casanova una branca da
(oriond del que va plantar messén Cinto Verdaguer quan feia de vicari a
Vinyoles d'Oris), atnb Ilaeatia catalana, fet per subscripció entre les se-

nyoretes i joves nacionalistas.
EL FOMENT AUTONOMISTA
CATALA
Aquest vespra el Foment Autonomista Català (Escola MOSn' I/ Cinto),
celebrarä tima vetllada patriótica en
commemoració de l'Onze de Setembre, posant en escena "La nostra Pa r
-la".d'Igesi,monòldE
Gumer3. "Mastre Olegtter".
La primera d'ambdues obres serä
interpretada pel quadro escé,nic del
Foment, i ha segona pel reputat primer actor Alexandre Nona.
ASSOCIACIO CATALANA D'ESTUDIANTS
Per tal de retro hónienalge d'alli-'
çonadora recordanca a En Rafel Casanova el ella It di setembre, es prc-,
ga als socis de l'entitat que acudin
a l'estatge social (Casanova, 75), a len
deu del mati, per visitar collectivament el monument del patrici.

L'AGRUPACIO NACIONALISTA
"ELS MONTSERRATINS"
Aquesta Agrupad() assistirà a la
Missa que en sufragi deis màrtirs
de r7r4 i a arre,: de la Lliga Espiritual de N'ostra Dona de Montserrat •
se celebrarà el próxirli dia ir, a len
rail, a l'església de- Sant Just, i segaúdament la Junta i sods, amb els
altres assistents que vulguin acoinpanyar-los, aniran a portar un rann al
monument que perpetúa la memòria
del Conseller en cap, En Rafel Casanova, i dels niärtirs que vessaren
Ilur sang en de- fe-misa de les llibertats
de Catalunya.

CLUB DEPORTIU "AVANT"
El Club Deportiu "Avant", el dia
to, a dos quarts d'onza de la nit, portaré un ram de llorar al monument
a En Rafel Casanova. Sdn pregats,
els socis de trobar-se a l'estatge
chal, Placa Prat de la Riba, 3.

ACCIO NACIONALISTA DEL
DISTRICTE SETE
El Consell Directiu d'Acció Nacionalista del districte setS ha acordat
ofrenar un ram de llorar i roure a
l'estätua de l'immortal Conseller en
cap Ea Raid Casanova, i fer avinent
tots els secis que el d:a 10, a dos
quarts de noti de la ;Tulla, sortirà de
l'estatge social, Espanya Industrial, 7,
la comissi.í que ha da portar a com.
plimeni amtest af Ord.
FCI NCIÓ PATRIOTICA
Sima començat a fixar els grani
cartells anunciadors d'aquesta fundé, que ja ha esdevingut tradicional '
d'immens exit cada any.
El programa és -torea interessant.
S'estrenaran dues obres en vers, originals dels jures pee-tes GIPS i Bertran i García López talarciliusl; hi
prenden part "La Violeta de Clavé";
la notable "Cobla Barcelona" exeetttarn cardanes i hinmes, i estar:1 ett..
comanada la representacid de les noves obres "L'Allau" 1 "Pels noStees
fills", a la excellent Companyia Catalana d'AM Dramatic .Claramunt-Adriä. Els beneticis es destinen, cona
sempre, a les benemerites Associaricas Protectora ' de l'Ensenyança.
Catalana i Catalana de Beneficen-.
da.
La Comissid Organitzadora ha
convidar l'Ajuntantent, Mancorna/Ular, Unid Catsalanista, Lliga Regionalista, Centre de Dependents i Ac.
cid Catalana, les quala corporacion3
i entitats hi Seran lOteS represen.
Indes.

El

RUS CAVALLERS
DE SANT JORDI
Ea rt da-güen mes, Els Ca-

vallers de Sant Jordi taran celebrar
una missa, a les set del mati, a l'al- .
tar del Santissim Sagrantent, de l'esgldsia do Sant Pere de les Puelles,
cml tnembria de/s màrtirs de la Siber ie t de . Catalunya.

ELS PATRIOTES
DF TARREG.I
La cotuissfi.de tare-anuo delegada per l'Ajuntament i lea entitats pa-

triótiques de Tàrrega per-aliar a retre homenatge a ' la menuSria d'En
Raiel Casanova convida els fills d'a.
quella catalanesca ciutat, residents a
Barcelona, a reunir-se, el propvinent
onze de setembre, davamt l'edifici
de Corre-mm, a la placa del Bisbe Ur•
quinaona, a un t suart de duta, per tal
d'altar a deixar al . peu del mota:meta el, rama i corytics titic
estat real:esos de Tarregt' i dedicat
al +laricr conse)hr en cap de Beice-lisie.

e

D'ESPANYA

1 DEL MAR

Dissald.e..8 de setembre de inz$:

LA P,U,131.191TAT

La guàrdia civil lluita a trets contra els atracadors del Banc de Gijón, que per la seva
part es derensen
ES

TEM UNA TEMPTATIVA D'ATAC A MELILLA PER PART DELS MOROS
------4/. n•n••n 114

EH DE LA CRISI
MANIFESTACIONS
D'EN GASSET

[a filleslia del Mairoc
EL CONIS - Nts i aT OFICIAL
de Guerra:
' El catuandant lamiera' de Melilla
telegrafia,
Novetats —A 13en5ieb s'observa•
reta abir concentracions enemigues,
entre Ye/tel - Ilddia i fi1111 d'Animal,
fent f oc lea nostres posicions, dispersan! -les.
S'Int eicentat, sellan novelas, un
combot de queviures i aigua a les
posicions del sector de Tizzi Azza.
De Dar Quebdani aorti abir una
columna mixta, con/posta dele batallons de Ccrifinla i Burgos i mia
bateada, Meetuato 11114 marxa timtica
tornant
a Sidi itlesseand i

el (apila Aviador Anioni Cafiete,
doble fraelurn del lira,: i vaina, call.
aparen.
seda en iatire
Aun. 1010 00,0 (le 151.5,111,101011•3
descinliarc, oseent trnsllailais
fe-II
el, fettls als cotxes lleS Sanital.
Un cop efeetuat el trae! las l'oren
pociais dli malalts de tropa a l'llospi.
tal nnomenn1 n-.10 Sant Nieolau, ah varSanta Agala. i , • 1s reslanis
ee,I'lloRpind /le Carabanultel.
.\ latines l'anillo, 1 5 41,, esperaren V01.-

nom que sigui shnpätic als elements
que l'han anidas a resoldre els pro!Armes que estaven pendents quan se'l
nornena
•

Podria desee- la Lliga? Pot ser

sf.

seaueid contra el.s obeel'S a Barcoh.nut. ormt.irma ,amb Igual o
Wajor sanra que abrins.„
Quin' resultar havia aconseWu ji;'.›.
Noeallres, els marxistes
afegeik edlAnflre llf13, Pedaleanf ç,t)>
de nurt'xisles no'som terrorieles".en petita escala; ho som,
'a r to/ vtsplll Oit ele lnornents re-.
seluc tO lffi riS : quarr:el ;Irforrif d e.
eXigeix.
la reVribició
ret 3,,OUNAIn . MINISTERIAL

El rienyor Ariniftän ha manifestatnvui que havitt relml l'informe dele enginyers sobre lIezplosit'i'-de Ins fährica..d"elontri.`eb,.
Ere-etrica. ; •
tal de In IlttfroDiuen que e,1 suliministre'de
,stä nesegurat. encara que
a ntb algun menor voltatge, per ò
qtle des del dia, 20 ja quedarà.
renaräda i Son eondieions d'e fnnCentral de Villor,
cionar
allnvors es restablirä la normalilat..
El eenyor Xrtnifiart ha , orde11 l'unginyer que smalitzi una
v is ita •d'inspeceió a lee
por informar-se de -Vestal
•
•
de la ninquinäria:

oInly4

.pithlic.a una II_
,0dispusarit:"5•
reearree de (motes per al regint obligatori del
zéllt • aanfer en .tiprip-s...

Max-iins niinräts en relació-5
delerminades uniratS" de Itiinfis,
de numeras que transoorregút el
lerdmilli de dett alayo t'ovni regir
el recip• ree norrmtl a4)Itral, 447,1
; 50 '‘,:ie e1. 6 .01, en adde .sta- twyin,a;,:
-1)dresht t' pritireY qu iteqIstint,
fin g ri-1926, el tinos maxim del
rechrreo serh el 1 9 por -_100;
durant 1927. el 13 per 100; durant 1928, 1'1 1 per 100; durant
11920, el 9 pos' 10dt:duran!, 1930,

'el -47 -'pce 100, leiá ff031 i Anc'
,cessitis,„,e1 -5 per- .100.
Segon..— La pe e-cope-id 'd'aqttest exces . transitori de reertrrees estaris condicionada ' per
les sagüenls 10iiteeioni: que
no 'ultrapassi l'aügutent que
acusi la quota mitja en cada
caixa, i que no , es marqui en
cap territori insuficiimeitu de
les dites quotes per estar preferent afectes a, aquestes
ficincios els sobrants que resullin en les alfros.

•

Cl 1111513 del , presidenta-el senyorJai/ 'Alvarez •Sertornajor: t. • a
Retal . ordreaidel ,
elva•ryt'
transitóriament el recierce de les quote. per al regias obligatori del retir

De -Grada i -Justicia.—Anuneiant
daWant • dei ' la Secretaria judiciald (54,1
jutjat de primera instäucia de Falset
De. la Direcció- de, Pr esons.—dan- s
veces , per, ;ab "dia 17 de eraetual.
erpositors
Cos . de Peda/o-Se. per lat
de- comeneai- ole exercicised'ingresaCn
el . referit cos.
De Governació.—Proposta definitiva deis opusitors aprovats en la eón, vocatória feta per Reial ordre de:a/o:era/5re de ipan, figurantetarnbç
fine í orfes de fupclonafis de Cdr. rerte 1 Telègrafs que reaultaren apyovate'. a le-Icor de la It O, ele 12 de
mare de 192r.
'
•
Relació deis opositors apeo,vatareen
virtut de la Reial . Ordre de eonvOe•atbria publicada el mes de novembre
de 1920, que excealeixin de 7 00 les
Places que es convocaren.
D'Instrucció públicai—Anunciár« a
concure de trasllat i proeishe de da
plaga de professora numeraria de Cihr
cies fisiques, a l'Escula N, -renal .1,,
Mestresses
De Fontent.—Aprovai. ,•:
ció gcnoral que es publica entre
Jefatures <l'Obres públiques i ,-1 ,
i anualitats :per . a 1,9-73-2.1. 1924-2 1
i.1025-26:• dele 29 12•031(11S de pessetes
1 per reparació de carreteres per
hasta.

LA l'ESTA DE LA MARE
Lux -ministre En Rafe! Gasset fa en
El ministre del T5eb014, repreHa di t tarnhd que es preñe-upa
sentant del senyor Alba al GoEl Imparcial, sota la seca signatura,
molt del problema ele rhahit aDEU
les següents declaracions
vern, i defensor deis pelas proaló. por la dual cosa portarä al • Organitzat per la comissió
"Es evident que aquest ni cap altre
blemes, puix els graos se'ls denrhxim Consell el projecte ro_ de restes dol Casal *dala. de
fensa per Si maleix el ministre
Govern no renuncia a procurar el resOrtelat pel senyor Chapaprieta. -Madrid, s' hu eelebral aollehla
rorgiment de la nació. i en aixii no
rn el qual introduira -algunes nit, al Palace Hotel, 'un gran
d'Es1 al. ll atolle ;mire a la Unió
ha .disconformitat meva amis el GaIlionärquica 1, naturalinent, volmndificaeions.
111011111 (50 11111, )0)0011is. aeons.eguir.en
festival do la Maro do Déu.
El ministre de la 'Governació,
veta.
dria que el goi,ernador non ros
UNA E3IIIRIAGADA. C.tLA FOC
rumore el eord•-n 1.1e guardies i entraren
La resta ha consistit en un
La disconformitat resideix en acosimpät le a dita força politioa.
en rehre aquosta tanda 'ele pea l'andén, abracant hora fills i fatnimagntric ball de societat, en le
- UN POMA:
modar-se o no a nous ajornaments.
Per altra part, el ministre de
riodistes, ha manifestat que seliars (Me arribaren, donaut idxò lloe
qual lii bague sardanes i nitres
sinistre
Ceivalcalaefeit
.
Finances ba esta governador
Eses separem despees de demanar
gons telegrafia el governador de notes eminentment catalanes.
enandenumis eseenes.
deasionat per titt vella anomenada
informe a l'Estat Major Central per a
Shria. dominat d'incendi
'Barcelona i, naluealnienl, td nlli
coneorregut,
L'arde,molt,
que, eetane embriagada, cida
l'establiment d'una IMia de segura o
les . seves relaeións . i les secos. que esolatä abir al noble de Coimeres llores de'la /de andi sum tein sea 1111, .connitebrit.'t .j)t
tleaa
lalranqudlral a Mona
fäcil defensa, pecó aconse g uible a tesimpaties, patees coincidente baleria.
II! arinada.
selles' 11000121:
eant - se de seguida a la resta de red:SI elilla.--Un chala local. publica
nor de la despesa de mis, que no aramb els que , defensa PArmiEl nombre ¿le les cases desEl soldat del batalló d'Afriea Pri•
tik
agries,- son:
ribava a 200 milions, queu se i n gastruidos pel foc es el de 96.
fiän.
-UN
CRIli
mitiu Becerro, 1 rebana:1 1 ell el tracTumba es ere-mis el quarter de la
la placa
"Atravessa
actualment
al
die
de
perten prop de 600.
dues'són
grans.
són,
I
aquestes
'Les
pk•
de reserva Joaquim Partator-carril, prop de Bufarkus, va carl.
ritiardia civil, malgrat estar ;Solita
per una epoca de certa intranquilliSi tal desig del Govern llagues resones que semi:den ben informaResultaren dos ferits en els deros Herreros, de 55 anys, Isa assas- • •- •GracieS als constante esforeos, el siee a sin clavagueró, fent-se algunes
tat.
sultas faedor era evident que en con.
des,
les
causes
d'elantes
confeMo
treballs
d'extinció.
muller,
Josepa
seca
ferides Ileus, salvant complicacions.
sinat a la,
' nilatre mterlit luealltzat, pera els bolaSeise temes -de lols els comentaris
sonäncia amb aquesta proposta horAncies, i potser per aquesta ra6
Pregonlat sobre el nomena_ lerla, de 35 .anys.
En el vapor "Bareeló" sortiren
; bers cuutiuuen els treballs d'extincid.
cert s 1/1211S atrilutits a el otee-minats
rtera consagras els Consells del mes
ment sTp governador do 'Barceloel nomenament es perllongui
cap a Màlaga 7 oficials ferils i dos
Els re- ins del ¡roble pujaren a lea
indigentes,. els quals es diu que tenen
de 'setembre a tracias- a fons la qüesfins que es pítela d'acord."
na. ha manifestat el din- d'Alde malalts i 07 classes i individus
' DESGRACIA.
teularlee de les cases indemnes, tementtramas grietee« de molta gravetat.
tió económica i cls plans a ultimar
que co eslava
morhavar
del
Valle
de tropa feriss i 136 de malalts L'epompes
füUn auto de l'empresa de
aC que et lec es reprodueixi.
NO ES
FINS
No saben/ si es la iantasia pod'obres públiques, i ens trobem que
resolt.
vamiiació es feo despees del mentar neLres ea torwlair 1102 0(1//101111(5il entrn
3'au/156' s'Idee/vida una Mimosa piNOalENARA
pular o l'instins de les masses que
l'informe (el Govern no pos demanar
Respecte el viatge del cap del
reglamentari de la tarda s, I'llospila
porta
d'enrorupent
rodera,
per la
netla, erematit-se ntolts 5 rbres.
pressent.
Parir/
ni del nomenatnent de g a vers aresoluci6 sitió dictamen) no diu res
novern a Cretona ha informat.
tal, i tose continuaren en viatge des
un
'lobotiga
i
cuataut
trada
d'una
goviernadm civil, l'alcalde i ebs
com en els elles anteriors,
dor dril de I3nreelona ha dit el 'Ilse
terminant respecte el dispendi; difequo l'emprendrà aquesta nit en i
de Màlaga en tren-hospital.
•
mo d'edat.
diputata prottincials arengaren el /10Senyals d'Alintaidear :
es
parlava
de
misterioses
reix tota repatriació per a favorables
El commulant militar d'Alhuceel stul-expHs.
aixeüant el sea decaigan esperit
nocturnes entre la plac.a i el Carrip,
—dls parla rnolt invite/ el to/RunnIte.
hipe:des : 5, a termini no molt rebaba, i
mes esta comunica que a les sis d'adterint-1-1
EL TRACTAT COMERCIAL
i de destells Ihnninosos,
requereix per a prompta actuació, que
Na Id ha les eataplieneions role sla
hir, les bateries han eslat de vigiun alte cll lionnot
El director . de-. la Caixa d'Estalvis,
AMB ELS ESTATS UNITS
Siassegura lisie algú ha denuncias
en opinió de diversos ministres (i
suposat per a la designacid ele la perlancia, fent Soc de destrecrid andb
protneki atorgar 1111 credit per cOnienel que pasea a l'autoritat competent.
PER .1 LA CAPTURA DELS .
sona que hagi d'ocupar 01 canee. A.
La Cantara Oficial de la Indúsrneva, és ciar) haurà neccesàriament
carió i de persecució 0101, tusen:, i
t'ar In reedifieacia.
Jaral, rot . aisaa es relaciona la detria. davant la proximitat del venciATRACADORS DE GIJON
rúnica a la qual s l oferf ron al /nazisd'exigi r augment de recursos (Tomóametralladores comestant lamen/le
IM la Premsa s'inicien subscripcions
tencia de moros notables.
ment del tractat con/cecial anib els
trat senyor Avellana que per ranas de
amb loe d'ametralladores i fusells.
mies.
Oviedo. 7. a les vuit de la nit (ara favor dels dittenniests.•
Rala no 'Ica aceeptat. Prubablement
Estats Units ha demanat al minisLa variant era tan visible, que jo
A la tilaea, sense novetat."
genta. — la gdtrdia civil ha assetjat
NOTICIES DT TETUAN
Plus que l'incendi resti toral/nene
C110/111ril, tot resale
no podi de cap maneta seriosa sollis
(MI
tre d'Estat la prórroga del tractat
cl grup d'atracadors que assaltaren la
Tesuata-L'ex-ministre da la GuerDE. LA COMISSIO
extingit, suposaut - se que durarb algtins
citar dele !tesis apreciase collegues esper tal d'evitar perjudicis a algunes.
sucursal del Bales d'Espanya a Gijon
ra
del
solda
Ahd-El-Azis
ha
dernadies,
ron/arrean u Covaleda les antoriDE RESPONSABILITATS
indüstries, entre elles l'olivarera.
pai per a l'anàlisi dele projectes d'Oque estaven refugiase a una casa del
11 310
nat una audiencia a l'Ah Comissari
.tats i els bombera.
11ü la mori
bres públiques que tenia fa tenms aca"El Sol" liosa en llavis d'un recorrer de Covadonga.
.Idaigua So. transportada en emp iema 1 despees de sailudar-lo li persa d'in51ANIFESTACIONS D'EN CApreses/1am de les esquilare les aebats.
Els atracadors s'han fet forts i estala
CONFERENCIA
tercedir rimb cl jalifa per celebrar
que la recullen un quilameteelluny del
güents manifestacions:
Se'm demanava un ajornament, el
dolluitant
a
trets
amb
else
guàrdies
que
L'Alexandre
Asancheyew
-ila
SANELLAS
una entrevista, la quill ja si lla creeEn acuesta qüestid de les respondarrer ajornament, perú a i xi, d'ajor
, nat. una.- conferencia deferisant la
.
Joaquim MaurIn termina avui els voltea.
•
tual.
(.11112
14 ,0:41 e5/
sabilitats hi
nament en ajornament, passen ja alIota la 'ciutat.
federació de cooperativos de produeen "trt-4..itlertfictv.5111..-skrie
tut /lloro CS de/ gran pres.Con/
cl
giques i perfectament definides, que
gane anys. Aixi lsent viscut toa megeatettá»
leió;
distribució
i
hl/uncieres
en
.pro
Pels
voltants,
-nombrriaa
tervius
que
ha-eelebrat
amb
tigi, creu el senyor Silvela que tal
,
' ida
eaigut Maternasón la deis conservadors i la deis
seis de Govern. Així arribarern
continguda per la guardia civil, pre- -de reconomia .de totes les classes
Casanellas a Moscou.
:tele és de gran importancia.
I iiiiiii,;sd,re
i)ar 1sns es SS calca/en en dos' mi-socialistes i republicans. els mis detotal defalliment de les nostres forsencia aquella captura de pellicula, que
socials, fent història del moviment
de relatar la vida
Despres
ces momia i econòmiques. I deplora/11
eidits a acarear i els altres resoles a
cooperativa.
NO.TICIES.DE. MELILLA
que, Casanolla -s fa allí, que no recorda la celebre de la banda d'analQueden 'en' la ' 117isrla "un Centenarde
defensar-se.
sinccrament separar-me d'eminents perses de París. •
Meld"a. — llan comeneat les Sestes
11 detalls de gran renco,
fandlies ., les'iptels es refugien si des esclec
tatúes
II/osque
a
aquestes
hores
no
cree
quals
Els
Oviedo.
7.
a
les
9
nit
(urgentl.
—
sonalitats, a les
cetebrant-se una funeid religiosa a res- mina amb la següent pregunta
DE
PROTESTA
MITING
Coles
5 a l'esg,1(551/,
que sapigue es el que fer, ello els retras d'afecte, no podia associar la m e'Encara rin s'Ira pogut detenir a cap
elesia de la Concepció i un carneen a
•
i la següent resposta:
Ira' lar de proporcionar subsisOrganitzat per l'Associació general
presentants del Govern.
dele
Iladres.
y a responsabilitat.
la aldea de lee Cisternes.
—Tornarles a inatar a Dato,
abe diainíficals s'hit celebra t
de dependents del Comerç, Indústria
Des que contened a arruar la Cog
ha
resultat
greument
:
Sempre hi ha un requer i nrant ricaEn
cl
tiente
tus
es
fara
una
paseada
per
les
DeSi alcé fos possible?
una reunió d'autoritats, - preeidida pel
i Banca, se celebrará diumenge al manosaltres liem estas estridialit
chis, amemiant, per emplear mes j
ferit,
d'una
bala
al
cap,
el
sargent
de
la
bandee de música i trompetes. eilt di—En dos anys . de .Viure en guardia civil que mana la foreii.
'
governadOr. ' '" .
ti i al teatre de la Casa del Poble,
els documeats i he in eacoltat les de- nacextraordinari als pobres, regates a
tris al Marroc; sempre una dillacló,
un pais sie marxista-1g he apres
un initing per protestar dc la guerra
claracions de tois els que han comuna demora. per a la qual Espanya
1-li ha por que els lladres fugin pelo
une i cucanyes i un cc/netas d'aparaqueloom i se m'han dissipat els
TOPADA D'UN CUITNE I UN
del Mare-oc i, de la conducta de les
paregut: estem, dones. assalientats.
rannadament i clamorosament dernana
dors.
Monte completament.; infantile, terrats.
autoritats governatives amb motiu dels
ALITOMOBIL
Tumbé ho calan els conservadors.
El Govern, es din, no suspèn el proSha pres tota mena de precaucione.
fes l'enterrament de l'alfelaque rn'havia proportionat
eonf desee (atarees de Eiscaia, S e-ron
Car liase lingut una especial cura en
Sitas Sebassiä.—A. San 3111111 de Luz
grama, per() el que. jo pretenc cabalroe Blázquez i el caporal Viscdoa vic- ELS. ATRACADORS HAN ESna
assistir a toses les sessions.
i Barcelona.
Inent són iniciacions diligents. i aixó
n/1 autoniAbil própietet del eotute de
CAPAT
times de l'explosió d'un morter.
No cree en l'eficacia de l'aEls representants del Govern, exés cl que no es pot intentar ara.
Romanon 0 s 1 que g uata eonduit per
Eh; nitres' . ferits minoren.
ministre
de
la
Governació
El
l
..Sóc
un
home
femplat persorta l
ceptuant cle senyors Morote i PaSi s'emprenguessin obres fragmenLA "GACETA"
un sergent h mis solduts d'engiuyers,
—Les force, de la metralla de 3a fe- eads
perioclistes
aquesta
ha
vehemeid,
apassionat
i,
no
obslacios, irn slan . enitlat gairebe de
ta:des, insignificants. no seria, de fe...
portant l'equivalga de resinenlat cap
-silquedmbarcnAíhesLa "Gaceta" publica:
l • nt, oStic persuadit que el matinada, que el governador
la qüestió.
altea cosa que provar la coartada en
llineral, el quid !nula nutreat a Biartal d g sta "les a ravancament.
Reial ordre d'Instrucció pública,
d'Oviedo
li
cornunicava
el
tiraonament
s'imposaria
cercant
Ara arriba l'hora de fixar
e\
relac i ó amb les despeses d'Afriea.
ritz, topa amb tiu 1515 St. resultant fesort . t cap a la Península el
deixant sense efecte el nomenamend
telegrafial,
i
que
seraroteig
ja
per
Enceló
revolueoliaria
proras. cosa que els senyors Morote
Fins embrionàriament. procedint amb
rit el eotzer, de uacionalitat francesa.
caphir del Terç Franc e-se Pérez Urbacediments oposuts ale de clac- Ida que ele, atracadors, despees de encale per al tribunal deposicions
Palacio són fora de Madrid, cis re_
la major prudencia. cl ateo pla
L'auto. en et ‚dial via1.41 VC71 01
no, ferit en les ¿arre-mee operacions.
a la placa dr professor de Dibuire-ale
a'
trete,
han
acpnde
defensar-se
ebb
individual.
Ina. en algunes anualitat, cap a Lano preeentants niberals, comeneant pel
sete;ent 5 ele saldan; esmetnnts, sufrí
—Demä mal-xara l'alferes de regul'Institut de Barcelona, g designant
seguir rugir, eneara que la polile
el
seo
valor.
cohen
que
agasla,
prt.su
en
,
seissor
S
L'experiimcia
nahans.
destroces d'importillleizt.
lare Fernandez Benítez.
per jtttjar les estnentades oposicions,
Despres de mort Dalo la per- eta ols segueix d'aprop.
siguem nosaltres cls acusadors i alEls peble5. i mes tractant-se cl'Ee---El Cernandant general ;mira dema
facil
que
ho
aeonsegueiteò
no
és
panya, tan a rerassaga, no poden ni coa Aíran.
xin. Ell s han clemaeat exigir resmenear la magna cbra reconstructora
poneabilitats, i perque aquest part
amb algunes dotzenes de millens. I al
de
del progrania del Grietear tingui la
En COYA
Ineu j ui, procedir de tal faisó—i pre•
deguda eficacia cal que acusin
nc quelcom haver estudias la osati.
GESTIONS PER AL NOMENAella, pnix /in s'Ira d'ohliclar que són
ria—revelaria una excepcional equino11EN T
•
els representants de la inajoria que
de
pelé o un positiu cngany.
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El primer pensament del Govern
.
Feces mobre g al .
teixen solucione que Iliurin el país en
ne 4auliouR Ile Batillat. deis del Centre
fou nomenar cl magistral senyor Avebrea termini de la ileria del negoci
Electro4enle. i 2 de la Cien Itoja.
nen', peró l'estat de salut del designas
Venien rus el dit tren 129 places, Nu del Marroc.
lto ha impedit.
tre ofielals 1 soldatsSUPLINT DItefirts/ONS
DespréS llait . sobrevingut insospiEIs ofieiale eón VUU: coronel d'Eaet5t*
entre els venedors du gatos( geine re. El »ion que impera actuaiment lo de 27.pessiii es,
More d.--Itegna una mica
Definitk‘arnent esta - acordada la de- tat major senyor Guitarrea Chatura., tats iitemivenients.
port
pels
vindnIs
embarcanients de selembro.
C.
A.
E.
al
ilustre
persona
la
t
A
qui
ha
d'ésser
grata
ferit
en
areident
idastainedm;
als
siguació del senyor Rodríguez Pérez
ides que han d arribar daquest gra no bol_ gane quantioNes.
que• s i lia de nomenar per a aquell
Les
nents de reitilars d'Alltucetuas Ismaci
per a director general d'Obres OBarbón'
edil) 2-.000 ton insel "Guadalquiv e r",-amb 500, i i "Infanta Isabel de
. Aqu it mes s'espera el vaixell
Silva i Manuel -ItudrIxiiiiz. ambdas te- carece?
bligues.
El Govern té actualtnent tres faranulo 200t'
rne en reacia de Tiftrratiln; el tinent
El sots-secretari de T'orne/1S, senynr
Precis inent ara que eumenearä l'iipocili CO que es eonsine Inés gra d'aquesl. .0rOielll que a guantarä ferm - els preus cor-4
tres, ben distints. al mic sembla, en
Alcen, que té la barbeta derstroeada
Senra, s'ha aceaniadat avui del minenls.
el referent ' al nomenament de goverd'una bala; el t i nent de San Fernando
nistre. per abandonar irrevocablement
Mo etes de Mallorca—Per les-novesremeses ja-es comprometen vendes a raO , Ce. 82-83 pessetes, &per 100 kg sobre
nador civil de Barcelana.
Frau ese Moral Leal, "beis al ball i
el arree.
En Portela, amb la recent experiencarro, n 'tic port•
Aqucsta tarda surt cap a la Cera- col!: Elferes del Terq Antoni Lucas;
Aval el mercat restara t011 caLcia de la seca gestió, r.d imposar un
el tinent de Burgos :Cien Cawazano
s!"
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niforicirS. a 55 9 cc„ tindran abonats
cinc pthits mes.
Els uremis a concedir en aquesta
prova :eran eis secuelas:
Medalles d'or a tots els Classiffcata ami) tot u /Pes punas:
BOXA
FUTBOL
d'urge& . a'tóts els classi.
LA REl.J.NIO DE DIJOUS
ficalS amb . tor o mes, ranas.
‚ NE) ES. PORTIVA Di: SONS
(
- Medalles de costee a -tots- els--que
Dijous -passat . In --tragué al Parc
C.
--ESI4U-NYOL • acäbin la prova dins del temps reglal'anunciada.. vetllada de- boxa que aplePee a tan quart de eine d'acluesta
Mentar:,
ga usa 'cnticuriencia ,de .públic força
tarda esta anianciat el partit entre els
concursants hauran d'efectuar,
.„ . •
nombrosa:),,
primera tima d'aquesta Clubs, qüe
eIs diferents recorreguts parcials
El primer cothbat, entre Blai i
g afan al eacip de la Unió Estaart;va.
mitja que ..sels indiqui en
valgut al primer una, indiseutiblz
requip de ha Fui() estala format per la velocitat
'dota que retiran de cada control
victäria per punta Blai, des del priPedrea, [tal g‚‚55' Ii Ms taO, Mascarell, Ba- la
fix, liavent d'efectuar el pas, tant per
mer roUnd, placis nombräses esquerdal, Calad, Meartiocz, Feliu, Elaquesta, con/ pels secrets, a l'hora
res que sevint dobla amb dretes a la
ha ¡ Oliveras,
I
ni oi
exacta • que Ii correspongui segons els
cara i eStómac a el e tu. contriticant,
per la seyet par( el E:apana&
qUilbthetres i la velócitat que se'ls inque encaiaça molts cop s •'clurant s i prifresca de
presentara ela minera atemeuta de qué'
dicara en cada recorregut parcial, conmer round, esquiva Millor en els ccdisposa.
certint-se un marge, sense penalitat,
güents, i malgrA la rracció que 1-eAis
Espaayol i
d'un- utinut d'aproximació per , exdés
ra en ritltiin. que li valgué tins .mants
Esportlas. de Sano es alespatxaran en- o
defecte, passat el qual es penalitpunts per • diverses precises contras,
trades i hactilltats fins a la una de la • zara amb mig punt cada mig Innut
Cardenal Cassanyes,
no aconscgui pas contrarestar lavan
larda.
ele:Alteró 17, principal
o fracció ele mig minut (le diferentatge que Portaea el s' ed contrario En
cia de tetinas entre l'hora real de pas
(cm-se pública la deciai) dcl julges,
A
ATLETISME
del concursant per un control fix o
hagud aplauditnents per t t al s &ea
1:ASSE31BLLA
Secret. i l'hora exacta que li corresDE LA FEDERACuenca I 13ürtrati .. .(el darla:1- su l .sPer tiquets al portador i seapongui de pas, segons la velocitat que
. CA TA LA NA ET I tt:.31
titula a Mompó) ieren un combat molt
se temps fix del seu consurn.
se li hagi indicat en cada recorregut
dur i aferrissat. en - el qua, . Cuenca
Disstabfe'passar se celehril l'Asseanparc'al.
lletgeses
(pe
ti
-asicmalgrat algunes
blea extraordinaria ele la l'ealeracial Ca14 äp'_ts, 25 pes.
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1. El número del corredor sera el que
rem, con/ lanar-se exagerada/nena can
talana d'oltha tisme, cm/v.-arada pel Ceo.
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cala.
terni., Bromo iii,. 5,1 'amase.
vena d'aparells moderns, la qual pocapersones interessa'des, que el dia 9 del
I aelefAnies, grans avingudes i cansas,
Eczema, el. Oras, Esirnaindent
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Na
gida doctora en parts
de :miatre a vuit de la tarda, i de deu
a celebració de la Naixença de la
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reunió:
A
tres
quarts
de
vult,
de
Lloc
Coree:aleja te ami l'exposieiCa dels
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urgent d'scussió. Els delegats- estan
Guardiola de Fontrolaí
71,
Salmerón,
71
lona-C. S. de Sabadell jugat al eatnp
did Bazar.
punts.
9.
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tendre, .amb caces da confiança, no
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Apartat
nivelada.
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lividu que eslava rellogat a un ha organitzat. amh rnotiu de la testa
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quals la vietbria era alternativa, s'es2111113 /210till de la l'esta Major celerebeca. seLlse pet: judiei de publicar en
carrer de Muntaner mor] a la majo,' del Poble Nota el II Saló de
nitjans ' per tal d'acnnseguir algun
pera un match molt renyit, existint
brara el Casal Catala de la Bordeta,
Tardor, la inauguració del qual t'ndra
cl seta dha la II isla definitiva q ue n en mavantatge, trobant sernpre davant seu
Ocrah'r.
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aficioPer al dijous vinent fou anunaiada
closa a la Revista Batid, un tros
la resta majar:
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d'admi- el tomador.. Ramon Garcia, lau esitUnt
cialaml usaereaaosil, aeneduria dii Ilibres,
bi ,,te de sotmetre a la Ilur considit-quins element; enviara, perb saben.,
conforme amb la decisió dels naipes
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5
Maria
lilaO,.
—
'Mutualitat
de
1,
poluciones 110eNrIniS, espermatorrea (perdi,5 l va acordar iniciar una activa canten motocicleta m'ab ciclecontra
Neòfits
jeete ele f tilia sur l'aiasistne i a a ies fesseeretaris 1 funcionaria uninicipals de
das senil/tales!, cansancio mental, pérdida
b'ea de ,catalanització al d's t riccan autocicle, ¡tú i t14, respectites j halls eta ea; Ajes de la feota Itaamemoria, dolor de cabeza, artigos, fatiga
Cundan/ya. — Notes diverses. — Jucatalanització
TV. Per tal d'assolir
vament.
j.r d'Horta, ha disposat un servei. excorporal, histerismo y trastornos nervidsos
risprucDuci z del Tribunal Sitiado.
rétoi s d'aquest. A Tesmentat clecNo experts en motocicleta sola, it8
traordinari per durant tota la nit dols
de las mujeres y todas las manifestamont> de
. el Foment Autonomista Catalä es
punts.
la 3'eurastenia o agotamiento nervioso. per
dies 8, 9, la) i
IMIIMM••nnn•••n••••.—
Pc sara. d'acord anda les altres entitats
crónicas y rebeldes que sean, su curan prOutu y
No experts en motocicleta anula siCAMP DE LES
'acio nalistes del districte. per tal que
radicalmente eon las
de-car o autocicle, 113 i 511 punts,
Per tal de no coincidir anib la
"'a obra de conjunt produeixi
resnectivament.
Grageas potenciales del Dr. Soivrd
a
les
4
de
la
tarda
IV
Excursió
Collectiva
que
orgafiA3112S
laultats.
ie
[11111C3
Experta - en motocicleta sola, 113
Indicadas especialmente a ins agotados en ha
nitzada
sota
el
patronatge
ele
la
Llimateix va acordar felicitar al
as; Lar. U1111153 . 11.1111111 a Pla.ttuouetto.
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
punts.
ga de Societats Excursionistes de
Ser tetina Hospital I halla
saor Puig i Cadatalch per hacer estat
.Preus: Llotges, 15 pesseanos), y para conservar hasta la extrema vejez,
Experta
en
motocicleta
and.,
sidePan). benerto anea enana, allant,
Catalunya, tindrà lloc el dia 16 del
tes;, Tribunes, 1 3 pessetes;
president de la Mancomunitat
sin Vibleutar el organismo, el vigor sexual, pro.,
car a,, autocicle. no i toS pulas. resEepeetals ttuclamente ver el cuanicorrent, la Secció Permanent d'EsCataliinva i manifestar a En Unís
pie de la edad.
Preferència,' 1. '50 .pessetes;
nieta 1 fluId de tes tualdllies secretes:
pectivament.
ports i Excursions del Centre AutoVenta, 5 pino. freeoe: Steeld. Rambla de las
Xicolau d'Olwer la simpatia amb qué
,
.luaascla
;
Clenerall,
1
próstata.
Len:Usual pell rulelä,
Goa ls
!ls punts que s'asSeA
Inés
a
Inés
(1,*
.
Fiares, al; Faraneiä talan, Princesa, 1 y priatipalea
nomista de Dependents del Camera
Salta; aJas ss a Id 1 de 41 a a ecutta•
"ra vist la seca actitud en les dellibe.peaaeta.
¡armarías de lispaiat, l'oetugul s Anierleas.
1/Valen,
els
concursants
en
motocieleeneleats
1
Plareiät,
11
Laica
per
i dc la Indústria ha adelantat
'atinns de l'Assemblea.
del aut, O.
te; inferiors a 300 CC., o ea sid2-cars
cursió a Calafell, per visitar la Coeme+
Tambe s'acordã concórrcr
. a l'home-

01111111111111111111111111111111N111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111011P
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_

PAPER DE
FVMAR.

Notes—d'Esports
.

LASICO

z)
PENSIQ
TAFANER

uina Ilet pendrem aquest hivern?

La llet de la SOCIE- n
és veritablement la
TAT DE METGLS LO blO Ilet
més garanties. Visiti la Central de la SOCIETAT DE METGES
LACTA i es convencerá de co que és una moderna Institució d'Higiene

BONA1V1e;NTS

Corts Catalanes, 722 - Tel. 1°79 S. P.

62 „
LuBhia,

GAS ETA LOCAL

MENU

AVES

S

DE FOR A

e,
1:1,221.L132rIT

•

101

11

SETEMBRE
A n dü a

Francès

i,Ignianyg

GASCÓN

SErirRA

A s9AP

F. C. BARCELONA
E, C. TERRASSA

COTS

iDEBILIDA,

Dissabte,

LA PUBLICITAT

4

GRANS TrivoLI

selombre

fe

Obsequi dél dilluns dia 10

CASP, 17 I 19

MAGATZEMS
(davant del Tutti)

5 metres cotó (Cotó sense os) per &s5Ceetes.
14`

10

ENGROS I DETALL

FABRICACIO PROPIA

de

99

J II

99

99

Gran STOC de Mantes de llana tarades i bones, a preus molt reduïts
Liquidació de 500 -Edredons, miraguano i ploma procedents de la temporada passada
Els dijous venda de retalls, restes dels nostres tallers - - - Tots els dissabtes obsequi d'artistics globus als nens

ELS ESPECTACLES
-.TEATRES.-

3111111111Willitlinalazaizzainliiil

il
a
ra

La super . jo
iade la

.TEATRE NOVETATS
Gran companyla Internacional acrebanca, eqüestre, «antes 1 musical. Director; Mr. Ventura Gaunan.
Aval, dissabte, larda, a les {matra,
1 n11., a les deu, p rogrames ext raordinario, con-mostos de les mes

a

a1111•11111331111111111111311311114111111111111111111111111111111111/11IMIZMI a

sensactonals atraccions.
Extt veritat, espon/aal de
LES MANDOS

Pons i 4 del gran tenor Antoni
Saludas, arob 'Ópera en 4 actas Carmen, secundant-los Olga de Montebravo, Lluisa Ros,
Pura Taboacla i Joan
nonti Serretti, Oliver, Calvo,
chors, ball de la mestressa Pämies. CavaJl 1 dos col:ses en
escena. Preus: L'oigas, 13 pessetos; butaques de 5 i de 4 pessetas; scients, de 3, de. 2'50 i

6mb el seu dificil 1 pecillóS
u Tourbillon" de la mort
Sepa:alaco obtenint grans e£ics els

50 Pollastra tamediallis 60
Llassems, Fred Silvester I
els gimnastas mes pelos del
fria; Yarnamoto i Kayeschy, japop esos; Loa 4 Maryland; C. Fontanas; Chassino; The Strakay; rho
ArCiUdin, ele. entradas ceo/ligues pela'
lamosos clowna paroaistrs l fanal calo Germana Ferronis, Navas i
Gamma, Silva i Kodak
Les 4

-,e+o-oeewbe.4-›,44-944444.,

Palace Cine
GRAN SALO DE MODA
PROGIIAMES SELEClES
Aval. dosable. 'mida 1 tul 1: 15 pel•
cid/dudes Triquitrac con,boy Nicomedes inventor d'alasrop; O, xamoses ninedies El got
de la mala cort 1 Cl número 813;
exlt . 1;1 andl,i, 1 tille de la Iiiirre•eatit pelneula de 1.000 metu . , El
rei dala trmvereiree, (In /ibas eu
duo; jOtliaile,i,
l i tiltletS. 0 11110.
de/ grandids 111111 L'instint matero,
1 elIrrIla lt, Ii segona 1 idlinci
El rel deis trinxeraires

Pessetes. Enlrada, 1 pessela.
Tots els impostos, que pegan al
25 .pee 100, a .carree de rempresa.—Dereit, j ues graos fun-

Demä, /arda, a les nuatrc, 1 nit, a
les deu, O extraordinarias funcion.S.
Tots els (Inane, dijous 1 dissabtes,
matinees.
'Miaus vInent. 3 grana debuts, S.
Les 4 Barrettas; els formidables
Robbins, ciclistas CÓMIes, 1 la era.;
trourie Les 7 Titto Rife, aaltadors.
Lo despatxa a comptaduria per al
divatenge 1 dillunS, larda I Lit

cimas.

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA

4+44.4444.4444+4e444~-.

Gran Teatre Espanyol
DAIIIIERS PIES
Avul, dissabte, testa de la Mare de
PAII de :-•-eternbre, exhibleió de les
.. lio g es pellicules c,iniiiiines c/eLS
lineincs Thnntolla i Ilaurnanit
55 L'ALCOHOL RELACIONAS- Ame LA
.., SEXUALITAT, LA CRIMINALITAT I
El. VENERI :: MANERA DE
GUARIR-LO
patrocinadas pel prusident de la
hepatita:a Amítriaca
Lema, dial:mime, darrer día de les
interessauts pellicules
VENERI I ALCOHOL
I

;

444444+1/~1~44-944.44
04444444444+11444444/444~

M'uf, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc. La sarsuela
en un aete i tres quadros,
TRINI LA CLAVELLINA
El vialge rümico-liric en
dos actes i quatre quarlros,
del IllPStre • Luna,
EL NIÑO JUDIO
Mi., a les dm. La joia mu
sical del mestre Bat-bien,
EL BARBERILLO DE LA-

VRPIES

4- Dernä, diurnenge, tarda i
nil

EL BARBERILLO DE LA-

TEATRE COMIC

VA

Gran cornponyia luid Ile sarsuela,
opereta 1 TeViSteS, dirigida pel
— primer actor Enríe Best —

I
+64144444.4124444444++

Arui, disSabtc. tarda, a dos guarts
de quatre:
I. EL CHIQUILLO
II. TOREAR POR LO FINO

---CINEMES--

LA PATRIA CHICA

testa de la :Vare de Den de
Serembre, sessIO matinal (III .8 1.
Aventures de Robineon, VII i VIII
epi.sod.; El blanc vivent; Triquitrae cow-boy; Actualitats Gaumont
'farda, Flor de foc. Itit, L'espoaa
moael. betria, diunienge, r-es:.o,"., matinal (Fi 1 i f . Aventures de Roin; 1 N; La cas• do di gnases; Combat de Losa, Sixy Celara
radies. Ait: La filia del mesorer

44444444.44444444444444s•

e

Teatre Barcelona
8essions d'Art
Mercè Nicolau
Primer actor i director,
Enrio Jiménez
Avui, dissabLe, tarda, a dos
quarts de cine, Nit, a tres
quarts de deu. L'interessant drama en quatre actas
de l'eminent autor Charles
' Meré, kraducelú de J. Marquet,
LA FLAMA
4-

Demà, diumenge, tarda 1
nit, L.a flama.
i
e
re44411•44.444,444.4444+.1144
tarda, he_
Avui,
nefici ide:1 púhile!
Mai es
veur à aquest espactada a aquests preus. Per
aize s'ornida el Bose. 1, La
grandiosa òpera de Puecini,
Tosca, pels ovacionats artistas
Senyora Corominas i Cortada,
'Fuste, Fionti, Serretti, Calvo,
Borras, Oviedo, chors, deeorat
sastreria nous. 2, El tercer
hete de l' ò pera Marina, per un
altre quadro d'arlietee, entre
ells el colós tenor ArtallI. Debut
de la soprano Pepita Tormo i
chors, etc. Entrada, 080

hs
TOilEP

GRAN CLNEMA DE MODA
Avul, dire-abie, feota de la Mace de
leeteMbre, gran matinal
Pan
a 1; tarda, sessiú continua: La molt
epteerpanaaa, 1 'er Efod deiniet:
1
Fa
en ío
posicui infantil, entine«. 1,11, es p ito, Gar de Hiere, per I anule VIII ti.
didnir . ng, gran matinal.
L'escarabat tiagrat;
EI guirdia 666, 11,1.
:511, estrena: L'espectre del caputxo blanc. Ultimo, Els tres mosqueters, per Priti g lab IalabSIuEu (1,
treS JueliaGel UllteS)

eir.+444-4444+444444+4+19-0.4

Dinna•Argentirta
Excelsior

FUNDAT L MY 1871

Hotel -- Restaurant -- Atracclone
400 merca ahitar). Programa en. Temperatunt deliciosa.
eimadar
A inamarions Gran confort per a fa1 mili... bervei permanent d'autocara
des de la piaea de Lesseps (besepetsi, del migelta per aniunt. Te-

an CULLERETES

PARC DE MODA
Avii ), larda: Sanianes 1
put g inellis. Tarda t tIl, Inau
gurariiii
ENVELAT MONUMENTAL

(Irans bullo. AliPannibus des de la
placa de Catalim3 u al Turó Part /
lraludies lIles a la tnatinalla

PARC
As UI, tarda t nit, concan per la Banda de
Vecgara

PISTA DE GEL
11101eir1A TIEOLIEJI.
T011A. liepars a res0endida terttISSil. rbinieret Servid. Tgltritus
Verdura. Enpreleliliit
en hanneets

i Cinema Nou

Gran Cinema Bohèmia
Avul, aliasen, sessid matinal d'II
1; tarda 1 lift: les formoses comedias El pea de In mala son I
El número 811; le pftlirula 'etpril•
es Triquitrec orov-May; VI 1311 joril ii bi lilin, II jota eln e l, a ari PlAbLús
reina dele gitanos.
M011aiirr efie e •
/ a
Pen14, damitas.: a la itestin matinal, totrena de La reina dele pitaesa, 1 III 1 lk Jornadas, 1 ctitrelut
de Viatnre gg iljt Illdi
L'irmtlbt matera

(Final da le; Rainhie3)
(Abans carrer Dormitori Sant Francesa).

Venus Sport - Palace Ball

111 111 II

44+9.44+444.44444.44444..

nya,

bre
REUS DEPORTIU
Campió . de Catalunya (segona Lliga)
conl ra
CLUB DEPORTIU EUROPA
Ca Heló de Catalunya (Primera Lliga)
Canip del C. D. Europa
A un quart de cine de la
tarda

PREUS POPULARS ...
/Entrada general, una pass '0'
seta, Tribuna d'Qmbra, dues
.pessetes. Llotges, deu pes-

xeee4444.6e4e#04.044,e-FUTBOL
&vol, dissabte, dia 8, a les
4'30 larda
Primers 1etifils
11. C. D. ESPANYOL
(umb -En Zamora)
UNIO ESPORTIVA DE SANS
Camp dala Unió
Per entradas 1 localitats als
locals de l'Espanyol i del

Sans
e4-ikets444e..444-6444444.1),..

4.

Itevola, de plague. 11 peliteules
1 tot traban de ldboratori. Es rotuct a les

I

5 HORES

CASA CASELLAS
Correr de Santa Anna, 4.
(Peop Rambla)

44.498.8+3.048.8e8+8').4-4Cx.,
TAPISSOS Malato, La rasa Mes importan( d'Eapanya. Especialltat en tapiaras religiosos EfflaiCli5 PerManent de
q uadius II Poll gravats oleograrles etc,
1 ald ltdclr) de Marca 1 amillares.
tompren ßffilse N' U/lar aquesta cato'
F. klontraleon Botera 4 (final Portatot

l'onda de Saín Attioni, 62 1 6 í,
Tigre; 2,7
Avhli. feslivitat del nalalini
de la Verga, tarda i nit, grans
halls de societat. A la nit, ..ball
extraordinari per la banda Yo-11115 Sport, que tan encartadament dirigeix En Don-terma Pon-

Plan=
ondulada de
120 per 75 cm.
Ptas. 7'50 m.2

s

111 11

I

11 11 I

BOADA
Diatermia.
Ler, 2...
2 5 i
7 8.

31,
De
a
número 44. De 7 a 10 de la nit.

Vies urinitries, pell, Raigs X,
Rambla de Catalude a —Clínica: Sant Pau,
essae

ells i1ancs

Soviet amb els cabelle Wafles. no?s troba col!unció per a guanyar-se la vida. Ele caben,
blanes fan vell 1 generalment C3 fuig dds ectis
per a donar trevall.
Atad encara ts Olor per a la dones. Va&
vellesa prematura pot destruir una fallatat cenit,
gol i alluriyar a la dona dele licit, ;ois de l'amo n .
un ben da tenylr, si eh cabal! s blanca epareiren al vostre cap. Un heu de tenylr dessegulde
que l'ene-ni,: de la vontra joventut sparegui.
Useu, per aire, únicament

Poldindreu amb .una lampan" i pila elèctrica de la marca
LOT, Cisposant, en tot Roo i
a qualsevol momcnt, d'intensa Ilum.
Indispensable en les excurtiiOnS i viatges; en la llar; en
la fabrica; per buscar queleom en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el male1.1 de viatge, resoltant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
ciutat que al carnp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES I
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Los trobareu .a les cases
seg,tients: Suprema, Palay°,
56; Lores, Codina i Roig,
Trafalgar, 3; E. Schilling,
Ferran, 23; Beristain 1 C.',
Ferran, .1; Laplana i Ferrala, 15; Vicens Ferrer, pina
Catalunya, 12; A. Valverde,
Condal, 9.
ul

AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA

E VI 111 11

D R.

ESPORTS

.14.9.94444.11.0~0441....
Gran parid de folbol
a beneflot del públIo
Avui, dissabte, 8 de sacra

l

3

▪ Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

DINARS DE CASA

iir

Ptes. parell

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb s o.
la de goma, des de 250 pessetes parell.

« VENDES AL DETALL

!48-04+10841-84448.044•84~88.04'

Teatres Triomf i Marina

Gran Teatre Comtal i

Telefon 230 A

CASAMENTS
BATEIGS

TURO
PARK

PaIMIN••nn•MIMn091

NellelleCe04.0.94+114444.0ette>

•

¡55O

14" •

11''

- -

1 11 U UI

:CALCAT.

84444+044444414

Quintana, 5

11 11 11 11 al

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble plantilla de cuiro

setas

DIVERSOS ---

ak 11 El 4! 11 II

La Ilum del dia
a la má

feien 0255 u.

eet+eieeeeseeeteewereeesi

1
mal d'unza a Una.
(i i 7 ale La reina dels gitanos,
Vacances de rflaciste, El gat de
la mala sort, Nicomedes jardiner, Ni', El número 813.

El directa de París,
L'últim rebentament, Robinson
Crusoe, episudis 5 i d; La reina
dels gitanes,, 1'pilj9dih 1 y 5.

1

Vacances de Maoista i Flor de foc, pel
celebre artista Frank Mayo.

Avui, dissable, sessbi mati-

pessetes. Nit, segona sorlida
le la minen!. contralto Elena 14001.4•44.04 44.0.4444.44+0
lEatallferat (riisailyanea (dlrfol, colegiada O 'Mire) Geotle as nostricals.

i

2

Jalea de gran 1,,,ma.—Dilluns,

Saló Catalunya

.e..****eeee...e.4..4444-4-

LARABASSADA
..

Talaron 1371 A.

tul estrenes. el-111'c! elles

IV. Fi de beata musical
a cauce deis emlnent.s tenors Vicaria Palop, Rafael Sanchiz 1 Gaiete Peñalver, i de/o celebrats baritaus J. Font I 'Val Melló

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla dei
Centre, 17, i a totes les farmàcies

lelefelea+al

Cinema Princesa
Avui, dissable, proerama
monstre: La reina dels gitanos,
projeclant-se el 4.i 5 episodi;
Directa de Paris, ereaeiú de la
gran artisl a Clara Nimban; La
bella jugadora, interessant film
.drainatie, interpretat per la Celebre artista Crac.° Dasmoncl;
El delator, cómica en dues
Parls; Chantilly, grane variatats. — Leina, tarda, estrena del
o i 7 episodi La reina deis gitanos i Nicomedes cambrer,

GASTROBIOL ROSSELL

LES PLANES
Hotel Reataurant Vereelflee
Obert des de les clac
Gel mati a mIt.la alt
Servel de Gebart I e lo carta
Coberta le 7'60 Ptß. endosan
Ilabitachans per a !emporio:lea
Preus ceonOrnilee
Algua de; Xlaa Culmina
Canal especial per a automObilli
Telefon 7
Propletarl: loan Cd (do l'anuo
VERSAILLES)

Monumental - Pedró
Walkyria

ELDORADO

malalties de les vies digestives, es curen amb el

644+0+4444444+(e44.4+.444.4

844444÷0444,44.4.44.84~41

44444444444•1*4144444+8441*

e4444444~44+.44+.4+0+1

1134 COMerta. Esteren. infama.

a

NE• interpretada pel celebre actor VON ESTROHEIM, a•
B i coneguda munclialment per la pel.lícula del milió •
N
c de alars, s'estrenarà el cija 15 d'aquest mes a ae
a Faristoerätie SalóAL.
aa
a
KURSA

CINC EQUESTRE

Hit, a dos quarts cte (Mili
1. LA CASA DE SOCORRO
11. LA PATRIA CHICA
211. TOREAR POR LO FINO
IV. FI de testa musical
pels matetaos artis. tes de la tarda.

• UNIVERSAL

DOLOR D'ESTOMAC

RESTAURANTS

¡ESPOSES FRIVOLES

bft.ft.e»4444~..e.e»

III.

1

ill sznionsintilMOVIIIIIIIIIIII•VP_

aplaudida Bantla-Orquesira "El
Delirio Mitsieal",
Dama, diunienge, larda, g-ran
ball.

AIGUA
d'HORLINE
cientifica, propreativa, eficaç,

tintura
inofensiva, practica d'usar. que retar •
narb seu antic color al vostre caben i al deixava ondulat 1 flexible-

PRODUCTES HORL1NA:
• AIGUA, d'HORLINE (Rotura p ro g r r ,al ve Per als taba» blamis) e. • BEFt
(aedo I inofenslu): a.- POLvos (moll a d b e ren ts ) : 2 50 . -CREMA (er//a-LATORI
tes arrugues): 2'50.. AIGUA DENTiPRICA (es eumprInsIts efereeseenb). S. •
BATHOL MONTES'. (sals mineral, per a banys dr peus): a'SCI.-SAN/DF.L (con,
Dipòsit general: Establiments DALMAU OLIVERES, 3,4- Pauelg de rIndastaa.14- a/enlate

SEGELLS DE GOMA

AB...1mm

Es la reina de les aigües de taula

LA DE LA. VALL DE SANT DANIEL
Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

RIGHLT 1 BIIhBENH ::

a 0 • 60 pts, tare, posa% a
colilla própta. 3. A. Jordana.

Gratuita de totes classes en meentalls 1 fustes. lintlipma en els(encarraca. Curta Catalanes, 643
tre Bloch t

n••••

isrmso.

DE MANA,

donnelit;
Tlann.

al' boy•rhum per a regenerar el eabell): 5'50.

prtmlts

I

Vidrieras d'art y Esmaltats al foc sobre 'Odre I erlstall u %llares 1 cristalls plans 1 corbats 1 Baldosen, bat-

dosetes, graVats, blselals 1 intralls
ceaneva, 32, mitre Corlo 1 SePaireda

FONDA SIMON

MENJARS. A LA CATALANA
ESPARTERIA, 8-VIDRIER!. ', 12
Telefon 1378 A.

Unica casa per

a

Caleat bo i banal. Tapineria,
Sucursal, 13

BARCELONA

TELE:PON Z,3 la A
.11111.111n1n11zio.r.a.

IdiniliilialIMBIBIZINESMEN111112111122111339131122113315 n 31341i30111111301111111111111111111131113118311;
tindrah TRIPLE duració posant-hi les
milges 40:es i talons de goma que cuila— ClaSses
(pian/ a preus
In
superiors. Magas soles de goma des de 3'50 p essetes parell collecades. — Talons cle gotea 11
mi des d'una pessela el para' cotleeats. — ADORS de totes classes a preus limitate.—RAP I -
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Plagues de 40 x 40 m.
Pter,..5 • 05 ni.

Materials armats ab amiant exclusivament
IRIS PARK

ball..més t'inunde i
,saludable•d'aquesta chiten. Avui,
dissabte,
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Portal de L'Angel, 113 pral.:: Telefon .5344-A
Fisiarica a Sarria

Ter la sempre ovacionada i
coNsiti- os CENT, 340
1 unta oi LLUNSA, a.
DIRECTOR: Llioefteiat al. aiNae«

