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COTITZACIONS DEL DIA 14 SETEMBRE
BORS1 MATI

BORSI NIT

Obra Alt Balv Tone
61•31 98'3)I 6811 fez;
67'95 58251 8715 68'
170'
1
170'

norc
r C Metrop.
Colonial. .

BORS.

TARDA

Orto. Alt Bafx
mterlOr. .
.
71'25
xorcl. . .
.
68'
68'35 se
3clarant
87 73 viso 0770
andedusos.
•55'7 3 56'
5;70
i34105 131. .
69'35
•
y, t 'l'1552
'l'1552.
17025
G. Itletrop.
15250
,.•
Auteminu ue
•96'

Tone

7125
9810
6720
56'
88'35

173.75
15250
se

DIVISES ESTRANGERES

obra Alt lISIO Tune
0810 08. 15 sse; f8119
67'75
67'75
6850 (825 6650 8815

Seo neS
SI/losas .
[Migues.
Cires
1.111/res
!talara .
Maree .
CoroneS.

BORSA DE MADRID

Com , Sises Prop.
Introrlors . . . 7150
Amortitzable 4,5 .
Amortttzable 5% .
Exterior 4%. .
Baile d'Estianya.
580'
Sane Esp. de Credit
Bolle Esp. tilo Plata 230'
'Cebaos. . • .
Sucres pref
85'25
•
Olieres ora.
33'
t 347 11 les. .
•
NONlo
BORSA DE LONDRES
AlacantS .
340*
Franca • .
43'05
Argentina
Cèdules argentines 37 1/4
2921 Libres
5428
Exterior
00 a 69
Montevideo
40737
Franca
37117
77975
3580
Noca York
Berlin
4 54 9 5
480.0 00,009
Espanya
24055
Copeo bague
252 5
Sutssa
Yokohnma
55525
5103!
Holanda
Belglea
11552
5 41 25
/tälta
Noruega
10510
08305
Suecia
17 10 5
Portugal
215
•

CARVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

43'75
133'
56'51
33'39
1,207
7,493
00,150
0015

ImndreS
Beigien.
Espanya
Holanda
115119
Nova York.
Portugal
Suecia.
OIl (SSO
ArgelltIna
Brasil
oreba .
Noruega
Dinarnarea
nerilti
viene .
Praga .

77'93 7753

0380
2 '

re5o

676 23
76'10 . 7610
1717 1714
458 SU
3.,e50 3)4'50

Monedes or Alfons.
" Isabel .
" unses .
" multes.
" Dances
""
"delars.

Nova York
setmnbre
Desembse
51417
Sloig

DEUTES DE L'ESTAT

Antr. (Ort

• 1 71
7429 interior 4 % A .
lEmprestll 1 914
tt .
°
l950 . -1 7 4 25 7423
742,1 7 250
C. C. Comunal.
e
" C•
"D.
DIPUTAC!O OE BARCElee
p•
LONA
" G II
Eme. 6.090.000.. 73'75 . 5025 Exterior 77
A
5,000,000.
.1
79'.30.
e
e , •.
13.000,000 nd 73' l
°
,
" 13.000,000 C. 7825'
"D.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Gil
79'57
AmortItzable 4 % A
79'50
"1)
791.3
c
8/'
"
D
80'75
/e/
"
81'23
5%A
78'50
e
"
77.75
CC
77'7 ,
"
7520
E
74•89 Te50
F
"
1417A
Teso 78
13
78 25 78 35
C
Ter; 0775
e
"13
78` 5
Pf
E
7715
9953 98 50
O. Tres. C, 122 A
93'
96•
EilaPPla
" - "
"B
91'
e
" n" 1". e" Are
97'
1907 .
BOns Reforma. . I 8415 84 15
0. 1 923 A
e
n
PORTS
on tle Barcelona . 89151
e '' Meldla . . 10121
" e Senil& . • 53 ' 88 84'
» ° OGOn-MtuteL 95'
_

Et616616 1903. .
"
1904. .
1505.
1008 A.
"
1 906 13
••
8000 C.
1907 D.
"
1910 D .
"
"
1 912 0.
"
"
1812 E.
1615 17,
3 118 ft't
••
1017 13
"
1018 13.
"
1915 B.
"
16008.
"
1921. .

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA 1
VO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTIT7-ACIO OFICIAL

Antr.j ( OK.
7053 1 71'
5125 7100
71 25 7710
7 .35 3113
79'23
712,
7/ 55 7'1'25

6767 BZ'
13
87 7,9 90, 1

87•13
80.76
83'70 80'15
13777
87'
89'
49' O 871 0
89`32.
892,
8.000
82'20
5543 7260
9575
9,'73 5780
96 40
9620
958, 95'
9623
(.2,14 91' 50
,
£3 , 206 -li
1012.
101 •80 15120
100,0 101 50
1014 101•34)
'Ming 'la o' be
100• 62 10023

villalbes 4 %. . . 79' [
Ah/lances 4 18. .
76'75 7665
Osmies 4 % . . . ts25
Tutiela 5% . . . te
Bord
1.1 top. 3%. 6723 cs
, '7..
'
. 64'25 64'
11.•••
e 4.. "
.
1
e 5.• "
"• 63251
Pamplona.
. 1335 63 25
Prlorttat .
• 0650 6650
2egdy les
59'54 5975
31. S. Joan.
•
67231
A.stürles 1.2• 0420 04•25
"
0..
• 64'
64'
1•
. 9425
31. Z. A. A 5
1495
11 4 /"77. 9555
"
• 2125
4%
"
ID 4%
. 73933 71'
"
El 1/270. 7935
876) 6975
(9 6%
103' 192'
"
1. •. 0050 60
n
0. • •
, 7425 73'75
74-25 7320
Fren , 1E04. 2 1/5% 16'30
" 1 878 9 9/2% 5375
Directes 2 1/4% .
Oros-liada 2 1 1 1%. `IP
Lleydes.
67'25
prenses 1131 3% . 63'
37 25
Orenses var..
Carenes 5%.
Er
"
1 1 5 4% •. ”
• 55 50 35.
"
var.
Vase Asturiana 1.• . /3
0121 Glrolia 4%. . 60'
5%.
Andaftls 5%. .
7923
Eerundaris 4 '35
.
t6'73

Antr. Cort.
Manresa-lierga 475. tg i
80.
c. oral. Tram. 4 0. gy
5%. 9... 7 37 84'
Tramides EEG 5%. be'
" 4%. 76'
" 01.3708.4%, 73'
Sarrla-liareel. 6%. lee
Fer. CataInnya 6% 92'
0985
t'ere catalano 5%. Itair
AIGUA, GAS I ELECTRI CITAT
An Ir, Cort.
C. Bar. E. 000 5% te'
82'
I 9 07 2% re
e
e
1 908 4%
"
1712 577 tte
e
1913 5% 87'50
1021) 9% 99;75
56'51)
Al eles 11a2a.
72'
"
97'75
86'75
102' 101 n
C. G.-E. D 1/7%
E 41/5%
"
e e 4 1/5% 74'50 ,7r511
e o 6% •
99'
92'57
" Bons
Atem. pub. (I 5 75
""
60'
Energies. 9 77. .
87'
6%. .
92
9.750
"
Bous 0Ç5 95•
E. (Id Chica 5%,
"
0%.
E. 31. d'Ebre 5%
75'
2. P. 0. Mol. 6% se 30
" Bons 7% 84 . :0 8375
E. E. C. Elot. O% 76'
11. A. Elect. 5%.
'.1'23
119'

"

MERCA

"1"--

NEW YORK
'ronca anterior . .
Obertura . . . .
Segun telegrama. .

30'

OBLIGACIONS VARIES

Antr. Cort.
Trasatiantlea 4% . 87'30 S7'50
5%. /9123 10125
6% . 105'
Urgelts var.. . . ei 15
T. Filipinos 4 1/7% 12'25
l'abra Coats . . - eta'
Sucres 4 % .
75'
82`
"
es tamp.
"
¡lotos (4%. • 97'53
Asland 5%
. .
pret. . .
n,-0% . . . 91.
154513
1-te. de l'Ebre 4 73. .6'
F. (l'Obres 4 1/3 75 t-3'73
'
•
1-A1.11
c„
C. C0L-.1 AnC 5 70.
01116'Vjarlera 5%, 83'
oSiemons-- 5%. . .
. Carlos. Berga 4 1/91.
1: 000. Naval 5 %
" Itons S% 1191
A. 1 Oraells A 7%. 121'
.
" A I T 7%: .257
cona. t pvts.
. 9 4' 5 o 03'20
U. E. P. fun O 2/4 , 92'
4 "/2 /91'
SI. G. de Tires 0.73. 84'
C. G. Carbono 6%. 55'
Cases /larates 0 75. :ti'
7225
Mines del Me 0% , lit
z
80
T. eran. Esp. 7%. 96'25 97'73

ACCIONS
Antr,

Bane d'Espanya.
!
Mano de ilattova .
[
13205 de Catalunya. :03
Credit 9 Dock,. .11.53'

Cort.

ReleuciU de islors
Pasives fa saber a la Junta Sindical
¿el Colegi d'Agents de Canvi i
Borsa i a la de la Borsa Oficial de
Comerç, que el Jutjat de primera
instäncia de Cartagena ha acordat
la retenciO del Cito! del Deute Amortitzable 5 Ofo. einissió de 1917, serie A. rMro. 39,981»

Alourni de lieleaciü
, El.jurjat de primera instància del

LLOTJA

geen

Alfals d'Urgell primera. a 2.2.
ídem següna, a 46.
..Pala 'd'Urgen i del país, a leSts
idéret cuita d'Aragó, a 13.
Idean per embalatge, a 03.
Idem idein per omplir /n'allegues,
•
14.
Tot per pessetes els 10o quilos estz..clO e,- Barcelona.
Idem
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RAM A DELS ESITDIS, 13, i RONSUCCES,
VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Tenim tot ,I lassortit dadornantent,,

per a vestits de •semot a...per a Carda
i /Uvera, NOVETATS. de les millors.
Cases cread,.-es de la MODA...N/id.
Carb,", , Carine. 16. Td.,-.7396.A.
...1111m7M.

i
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4 per ., Oent i Tr esor 5 per cent venennent 1
primer d'octubre vinem
'
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SOLER i TORRA GeMAjl
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seva consulta de Viso Uninhreprès
Serrallich ha
rleS en Pelayo .49, de 1 2- . a.2.1'de 6 a 8.

HEMORROIDES tamo

la

Cura radical garantida sonsa operado.
Dr. Cardoner, especialista, ha traelladat
ei coneuttorl cte II Rambla de les Flors,
24, a la Rondo de tlant Pere, 30, pral., 1.•
De 9 a 10 del matT i do 3 a 6 de la tarda
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CAMISER1A
S A NS
BOQ u aria; 32
Gran assartil ea Geästes>

DMrneng,, •;ia A les den del
inati, exametls de . grattuitica , castena
na per a Tingres_a les classes ole frunces, angles. alemany i taqufgrafia.
A les qualre, de la tarda: Arito-ti:tica, .per a l'irtgrs , a les classes de
LliCalad Mercantil i Teneduria
lonco
.
A les cinc: Grato:diem castellana i
redacció-epistOiar per -a ringrízs a la
classe de Dactilografia.
A dos quarts de cinc-de la tarda es
detiarA la mettsua/ de calina easolana.
„•
V 3i NOS 1.1érrän,1114...Casa

CNIBRELiLES

C

PES

de : tEsedla del
Treball . ha orgamtzat :per feeinut una
inslitut de Cultura i flildimeca Po- cah9fe.riel.cia'a. '.ar'rea •- 1-el . sh:p5(Ó0. Crispulan de la Do110.-Seeei(, Pernument tezhd de Doininec: .el qual Versarà sod'Educacie i ,Instrucció,
bre el tema "Els cent onillors Ilibres".
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Xampany Baqué3
El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobí

lef.etees
para el tratoomento de
la Din hrt es. I p.XIII narla, 111-
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(.111,1•

neuned huno, AfiCilliA, Obe•ida d.
redi., pronqui/I., 7.60iisett.
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Miren emes x 1,1.211110W.. s FedIzt gre,
Dirqpran. Labor. Botanloos, kda. San
Podre, 11 Tedely . 39 5 0 A.- IlarC a linm

DE PARiS

Optar a resmentat premi sint les
pulars catalanes, senzilles i ingenueo
i a hebra de la qual sigui compatible
amb la puresa de sentiments deis
iánts. No cal...do:1U. que siguin
cfsäment cancons de les anomcu,
generah-nent de mainada, per a k
quals ja figura un prerni en el Can
curs, sind que a l'aplee se n'id podes
incloure de bressol, patritiques, re
gioses, dc .costums, ele., recomana:
peri.), que l'acompanyament ch. tete;
=Cona destinades a la mamola, sigui de 1013,1 1 execueib.

2.. x. ate recto as

1

Per a Valencia i la seva provincia,
admetrà representaci6 seriosa en
raros de teixits, confeccions.
neres
de punt i paqueteria. Referencies. •
tisfactäries. Direcció, Josep I..
pez. Apartat de Correas, 1.27.
lacia.

t3

El cambrer Apariei Estivill
dret, de 21 anys, va causar-se una fe
pida incl'sa al dit del seny de la •
dreta.

Tapioques i Purés
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FIGUERAS
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A les set de la tarda, a l'aula de confer4ncies de l'Escola del Treball. La
conferencia f",s pública.
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2,000 10 1199' d' Uauest gra; 571185 que aquesta erti rada hagi eanviat per res
del morese ,
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11)e VaUmei3t.10,s-nostres impressions' tampoc són gens falagueres; la manea d'aigua iambé. les ha perjudicados.
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Treballant al /Jet ropol ta la
Granvia de les Corts Catalants, prop
de' la .Riefa. de Magúria, Joan C'ol i
Montero, de..24 anys.. es. causit utia ir.
.rida ti/o:calar linterna. lic pronústic
,
reseriXit.'
'

!OYES

II.A NOV AUN1).1

rteo'rdar 'als . compositors :caialaM
que (10: rne4 que som 31711'
el h.: nlini d'arnissi¿:, de. les obres d. -•
hundes al., COricurs
:Canc;plis Pe:
iii fatits .: conveeat pef, VAteneu Ign /
Ii.ès obres ,11511,d'aintr adreead
al. director clel-ConsenZatvori:ele-,l'Ale
nett d'Igualada, metre - Mitrad ter
guaye,.
Alguns compositora, 1-un deinatm
acial iminta respecte : el tema IV qn
correSpOn ofert per: l'A,
ciació :Profectdra de l'EltsenYam,
Ca1al5auf.I.L4s ' c5nc•m5 a prophsit p.
11E . li .. .tati

intio

ug l
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Ex-3,1adant, s'el 1».. lapersonne, do Parla

9a

11.
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Un , carretrtartaita. al carrer
Ilajo;osa, 50 atropellar la nena
nue14,:tlacis Gareia , cle do; anys.
sant-li contusietts

- Al correr (id Sant Ratono, 1 1 11 .
.atropelhi la. nena Vietúria
Garcia,. de dOs:anys,;.causant-li
sions al . front; al genoll e3 3111:
erosivos- a,.les -cantes, •.
Corto •
A la Granvia
ianes e entre R07717t31 43 CatIt'utly9
1-Tainies, un tautotneinil atropellà a Fa
•-ador Camarqs, de 17 anys, cae..
rertmirms i eres¡ons en di,.

•

Forn de Santa Rosa
BRUC14,14
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L'ACTITH D'ITALIA AMO INIESLAili
PREONIPh A LONM1E3

L'agència Stefani, però, diu que és irrisori
parlar d'un perill de guerra : La Cpnferencia d'Ambaixadors fa seu el punt de vista
italià sobre Corfú

EL JAPÓ, POBLE ADMIRABLE

Les tormigues científiques
Quan els alemanys durant els
anys compresos entre I9li i
1918 en referir-se als japonesos parlaven desdenyosament
dels "petits simis asiàtics", un
somriure indulgent . es dibuixa‘a a la cara dels quo salUern
exactament que l'insult era
manéat de la més fonamental
ing.endital. Els alemanys eren
précisament els menys indicats
per a judicar d'aquesta guisa
ells fills del país del sol ixent,
dar ningú, corn els aleinanys,
sabien la vaina extraordinaria
del Japó.
Recordava abans (Fallir molt
justament, el nostre amic Joati
Saca, el moment interessantfssim en que el Japó, ,model do
pobles independentistes, donantse compte que malgrat . la
_ suma de totes les seves virtuts
ancestrals, malgrat la defensa
natural de la mar i la imponderable valentia racial, de 'Uds

condicions de primitivisme conservava, que taut • aferrat se
sentia a la vella tradien"i i que
tan!, d'afecte tenia a la seca in-

deperniència, llagues inicial
mantingut aquella política culturad—ja . ho liaNerd sil abansal/lb una finalitat militar. D'Europa estant la gent objeclivisla.
110, arribä a assabentar-se dels
progressos de la ciéneia i de les
aris japoneses, perb Renca un
crtt d'espant i se senti envaida
de pänic eta adonar-se dels progressos del Japó en l'ad de les
guerres aleshores de la lluita
amb Xina i sobretot a ran de
la grarr victòria sobre l'exercit
rus. Tothom assenyalis el, "perill groc" com una mena de
papu destinat a fen tremolar
les potencies europeos i aquesta

na que l'evacuació de Corrii
Londres, t4.—Als cercles responsarealitzi el din 27 do l'acHal.
bles craquesta capital preocupa extraSi fina a la dita data, él ".'apordinàriament la negativa d'Itàlia
port" de .la Comissiú internasonnetre les seves divergències amb
cional_designada per a l'enquesIugoslàvia a rarbitratge de Snissa.
ta sobro l'assassinat de la miS's
tem que sorgeixi algun incident sussiú italiana demostres que Gre,-:ceptible de provocar una guerra. —
eia no feu quantes diligencies •
Hayas.
Roa-anda ba guanyat l'esperit
estiguessin al seta abast per -a
• •s
del nostre poble. El perlill groe
castigar
elle
nasasdeseobrir i
ha- estat l'argument utilitzat
Roma, 14.—Segons una informació
a
Mol
de
rerebria
Italia
sins,
pels Imperis Centrals i parlieude l'Agencia Stefani, no tenen fonade einla
quantitat
paracions
larment pels nostres germanbreconeguda. anava a catire sota
ment els rumors recentment circulats,
de tires lliura_
milions
quanta
fits duranl la gran guerra eurode procedencia britànic, sobre la
el •domini de Iles civilitzacions
milions
autoritats
per
les
dipòsit
des
en
pea cona 'una mona dß vergonya
YeillítS; es eaptinguó de posarqüestió de Fiume, rumors que tenien
—hayas.
.
bel-le/ligues
imputable a Iturs enemics.
se ert ,.eontlicions d'igualtat anda
un to alarmista,
Fladelfia, 14.—Campionat de lawnEl perita groc existeix en reaEs cert que entre els Govcrns de temns. Ti:den venç a Manuel Alonso elles. Aquest moment de la hises
fixä
de
comn
tória japonesa eontemporättia, litat, però tut un abast diferent
Roma i de Belgrad
per 6 a 6, 6 a 2.—Elavas.
recordat-, , per Joan Sars, fa ein- del que 'l'Iteres d'algii li
acord la data del 15 de setembre per
LA PREMSA FRANCESA 1 LA quanta ativs que es prodni.
volgut donar. La vergonya incomunicar-se llurs respectivos deciNOTA DE LA CGNFERENCIA
volucrada en el perill .groc no
sions, perú aquest fet no té cap caEls Gm.--.:erris intelligentíssirns
París, 14 . — El "Petit Partràcter d'ultimàtum i no s'ha d'atridel Mikado s\saberen veure amb
sien", comentant la deeiSsid
buir cap importància al fet que ambgran claredat,. que per anar a
prea ahir per la Conferencia una ritpida i telitta trans formachis Governs acordin modificar la did'Ambaixadors referent a l'eva- ch' d'aquel! més
ta data.
. .,x\e'cobejat, i mecuad() de Córfú, Poden) fe-, ni ‘ sal, per en nics nuirtliples
També és fals que el Govern italià
d'aquesia
encertada
licitar-nos
hagi rebutjat rarbitratge de Suissa
s'inavia de, comen . ar .ner aixecar
disposició que posa fi a tata sila qüestió de Fiume, tant més des
el nivell eullural t ' . l labio i piefa
honor
a
i
ta/aojó
equívoca
del moment que el Govern de Belparar una joventu -selecta que
de
la
Conferencia,
el
l'habilitat
proposà
rodonament
aquest
grad mai
VillglIC`S a substituir la volta ormat nix que al sentitpolitic del ganilzacid de l'Estal. Els miarbitratge. Les negociacions entre ItäGovern italiä.
lia i lugosiävia confirmen igual i res
lions del fresor forenandi preEl "Polit nurnal" posa de reno s'oposa a que entro tots dos paiferencia destinats a migar tus.
tiro la importancia d'aquesta
sos s'arribi a una intelligència defide viatge i pensions Testudi
decisió que eselueix la pmisi- sospromocions
nitiva.
senceres .10500bititat n Fultcriors complicacions a
Els temen de possibles complicainternacionals. D'aquesta ma- lars japonesas que s'escampadons—acaba dient la dita informaimiversitats
i osenven per les
nera ha quedat resolt d'una for. ció—han d'ésser, dones, rebutjats,
les tècniques de lot el món amb
que
incident
un
satisfactòria
ma
constitueix una broma de mal gust
hauria pogut compromètre se- una farn de saber i una febre L'almirall Yamamoto, cap del
parlar d'un perill de guerra que no
Govcrn japonés
de (t'AMI que era l'admiraei,5
riosament la pau (l'Europa.
existeix.—Havas.
de tots els Centres culturals
El que és de lamentar
• • e
d'Europa i America i de les
rau pas en el fet que una raca
taúlil bombardeig de Carril, que
saberudes i malcarades parró- inferior caigui cuna nula allau
Roma, 14.—Comunique n de Paris
causa victimes i que impideix
ue després d'una Burga reunió, la que pugui dir-se que la qüestió gules universitàries d'Alema- damunt, l'Europa decadent.
Conferdncia d'Ambaixadors ha fet
nya.
veritable perill i fa gran verha estat resalta sense perjudici
seu, per sencer, el punt de vista d'Itamya per Elll'Opa es traben
Els fruits d'aquelles remeses
per Mugía.
lia. En oferte, la decisió de la ConMolt, ha turbia en aquest as- d'estudia:1f s. taren bentost pile- Precisament en el fet que un
ferència descarta la tesi de l'evacuasumte la política (le concilia- sables. El retorn dels primers ponle de "simis asiitties”, cona
ció de Corín, que Grecia havia man(ions del Govern frunces, adopdelegats es reta sentir •prefe- -4•41iiien .els alemanys, en el curt
tingut aquests darrers dies amb algutada des dels - primers dies del
renta-wat per una empenta con- . lapso sic temps que sún einna aparença d'éxit.
quanta ..anys, estigui culturalconflicte. — Radio.
siderable cap a la modernitzaLa tesi italiana aprovada per la EL RECONEIXEMENT DE GO- eid,41e-le.--4n,strucel&-pnblicir, - es
p-er flantunt
Conferncia el'Arnbaixadors estableix
de
la mainria de nacions eurocrearen Liceus, Universitats i
NATAS PER FRANCA I BELportarà
que l'evacuació de Corfú es
pees, cobeides de p a tina CiP11Escotes Politècniques i sobretot
GICA
a cap després de donar a Italia les
Alenes,; . 14. — Els represen- escotes primäries. Era indubta- tífiezü i art 1 tica i es disposi
degudes fiparacions, és a dir, després
de la cultura
tants diplomätics de • França i ble que en un poble que tantee saltar en
de terminala la labor de la Comissó
d'enquesta.
Altrament hauran d'ésser donades
a Itàlia altres reparacions referents
a les excuses que ha de presentar Grècia. als honors que han de retre's a la
bandera italiana i a les . vietimes de
rassassinat de Janina.
Per al cas de neglig  ncia per part
de Grècia en la busca dels culpables
o. que el Govern grec permetés que escapessn al datic, la Conferència
i'Ambaixadors ha resolt de dirigir a
recia, en contente de penalitats. una
asta en la qual es preve el pagament
le cinquanta milions - de lircs, i el qual
lagament hauria d'esser efectuat sen,e intervenció del Tr:bunal de fusilia de La Hala.
Amb tot. peró, no s'ha prejutjat el
lret dit.Via de dirigir-se al Tribunal
le Ja Haia en ço que es refereix
-eembore de les despeses d'indemnitació.—Havas.
Paris, 1.1. Sembla que la
min trarnesa al Govern gree i
la Societat de Nacions la Can
ciencia d'ambaixadors, dema-

DE RUSSIA,

uns quants esglaons - per da,
munt dels que són més enlaire.
El Japó d'avui es ja el poble
t'une i fort que somniaven els
seus Governs de cinquanta anys
'envera, pera, malgrat la convicció que d'aquest fet tenen
els que en l'actualitat el gover»en, continua essent cli poble
ävid do ciéncia que segueix amb
perseverancia i gairebé d'una
manera - religiosa els mes insignificants avenços que el saber humà va fent de din en dia
arreu del rnán. Els laboratoris,
les escales, els museus, els
hospitals, les biblioteques i les
Universitats (l'Europa i
rica lis permetran a qualsev.ol
epoca de l'any gaudir l'eufòria
que irradia de la cat•a de l'obligat nipó que hi fa els seus es-•
tudis. Aquelles formigues feiiteres i constantment somrients
van omplint llurs ciruela de
notes i en tornar al formiguer
riques de provisions, cada una
d'elles e 3 capae d'alimentar una
colònia de novelleS .formiguetes
que- en arribar a maturitat ferian cap, cuna Illurs nodridores,
a les parts mes distants de la
terra. Algunes formigues no
tornen, perb, sind que s'aturen
a la deu suggestiva i esdevenen
capilevanteres en . molts rams
del saber.

-Merees a l'obra d'unes i altres la salut de la humanitat,
per exemple, ha popa aconseguir beneficis considerables. El
Japó, mercés als seus laboriosos investigadors s'enorgulleix
de poder dir al món que la
història de l'avene deis estudie
soben. l'origen del ea/leer aniré
per sempre mes unit als nonas
de Yamagiva,. Ohno, .1hikasva i
Kan; que els estudie -sobre et
Beri-Beni (malaltia de .l'arròs)
han rebut eficacíssim
de quatre japonesas illustres:
Funla, Ogata, Kure i Hiramatsu; que mercès alt treballs (le
Ido i Trtada se cap que el -germen productor de la malaltia de
\Volt es la "espiroqueta ieterohemorrägica"; que mercas ale
reballs (le Neguchi, l'itlustre
japonés. que dirigeix gran part
dcl'Instilut Rockefeller i que
tants estudis brillants ha publical sebre la sífilis i ha räbia, se
sap avui el_ germen de la febre
groga; que mercès a Futaki, és
conegmla la causa productora
de la febre de les frita-seres; que
/alerces a l'obra de Nagayo i els
seils collaboradors, el tifus petequial i lla febre japonesa

Blgica a Atenes Iliuraren'llurs
carIPS credencials ah rol de Grèein el dia 20 del corrent.
Amb aquest fe!, quedara rocanegut per ambdues potencies,
d'una manera oficial; el Govern
hellenic. — Radio.

CAP A UN PARLAMENT RUS?
Moscou, 1 4 .—Rakovski ha estat encarregat pel Gavera rus de demanar
a total Curzon si el Govern britänic
esté disposat a reconèixer els Soviets
de jure en cas que convoquessin una
Assemblea del pohle per tota Rússia i
si aquesta Assemb'ea expreses la seva confiança en el Govern actual. Esa
russos demanen igualment, en aquestes
condicions, que els sigui concedit un
ernpréstit.—D.

=======s
LES REPARACION$
— 2-4

El senador francès El maro deixa deser
M. de Monzie parla colitzal a la Borsa de

de Rüssia Noua
LA

NOVA RUSSIA

CONTADA
PER IN. DE MOR= París, 14.—Interrogat al sen retorn de Rússia el senador M. de
Mouzie, ha dcelarat:
—La me ya impressió general es
que hi ha a Europa una nova Rússia, una nova societat masa, una nava política russa i és una paradoxa
que França sigui la única nació del
món que ho ignori. Durant rally
que acaba de transcórrer, Rússia ha
donat un gran pas per sortir del
caos; en comprovar aquest esforç
no ralle convertit al boIxevisme,
perú Mhe fet sincerament russèfil.
Mes que mai, estic convençut que
l'abstenció es l'actitud mes contraria als interessos de França a Rússia i que la política de la presencia
al Kremlin s'imposa amb tanta força lógica cont s'imposava al Vaticà,
—Radio.

RESTABLIMENT DE L'HORA
NORMAL A BELGICA ,
Bruselles, 14.— L'hora flormal sera restablerta durant la
nit del 6 al 7 d'octubre.—Havas.

d'inundacid sún malalties cona-,
batudes a Eina, Japó i Sumatra,
on planaven cona terribles estralls, i que la disenteria 1 un
sens fi de malalties parasitäries han estat darrerament ohjede de -decisives investigacions per savis japonesas.
Tot el India reeorda encara
la set/sació proluida per la noticia del descobriment del 606
contra l'ayariosi. Cal, peda,
que la glòria d'aquell descobri-:
ment sigui atribuida amb justí-,
da a qui correspongui. Tothom
s'assabentà aleshores de l'existencia d'un savi alemany
menat Ehrlich, convé que totliana s'assabenti que Ehrlich feu
tata els setas- treballs amb
collaboració d'un japonés illustre anomenat Bata.
No ha transeendit tampoc encara al públic profit una recent
gran descoberta japonesa al
nada de la medid/19 i cal que la
propaguem cona un nou motiu
utl'homenatge quo al poble
märtir d'Un cataclisme imponderable, dedica el usin civilitzat: Mercès als bacteriòlegs japonesos la vacunació
contra la räbia pot fer-se des
d'ara amb una sola injecció
gairebé indolora i seguida d'uns
efectes protectors tant, ràpids
que permeten salvar molts dels
casos de persones mossegades
que amb els mètodes anties
haurien caigut fatalment virilmes de la terrible mallaitia..
Davant Sil Ja -desgracia de
qualsevol palde, l'home
zat élut de sentir cm/amelgad.,
per() davant do la cc/lastrare
que ha sofert el culto poble japones, els pobles civilitzats, adhue els que per enveja mal dissiz»ulada els apliquen sobrenonas despectius, han de sentir
una profunda pena.
Leandra Cervera

Basilea
Basilea,
ciare alemany
deixat d'ésser cotitzat a Berta, lerdent per aquesta causa tot el seis
loe —Radio.
EL MOVIMENT COMERCIAL, A

ALEMANYA

Berlín, 1 4.—Les importacions hatt
aconseguit en el mes de juliol la aci..
fra de 4.150,000 tones.
Les exportacions slian elevat
10. 340e00 tones.—Radio.
Berlín, 14.—La Comissió monetiria
del Consell económic de l'Imperl ha.
lliurat al Govern una resolueió
manant la supressió de leS-taxes i del
control sobre les exportacion's:'—Rat4jo2
MULTA A UN ALCALDE AGENkt:
DE LA RESISTENCIA PAR;

i'V;*
SIVA
Aquisgran, 1 i.—L'alcalde
Montjove, agent de la res.istani
cía passiva, hut estat,•condem-4
nat a una multa de'icine mil
de mares.
'4\
S'Itan declarat en 'vaga 1,500
minaires a Ekelhoven.—trevas,
VAGA DE

MINAIRES .

Dusseldorf, 11.—Khan decten
rat en vaga els abrers de les
mines dUkelhoven.
El número de vaguistes s'ee
leva a 1,500,—Radio.

S'AJORNA LA CONVOCATORIA
DEL REICHSTAG
Berlin, 14. — La mesa iierReichstag ita rebutjat la propoi
sicid de que fas convocat immediatament el Parlament. --.
Hayas..
Berlín, 13.—La conv6eatteris_
del Reichstag ha estat ajornadc
fins a última de setembre, pulí.

les negociacions
exterior no han terminat.—..,
EL

LLIBRE GRIS BELGA: , :

Brusselles, 14,—Avui es
blicarä el Ilibre gris en él qual''
el Gavera belga ha reunit els
prindpals documents a les
gociaeions seguides des dé pura
einis d'any respecte de les res
paracions.—Radio.

DESORDRES A . BEUTHEN
14.—Comuniquen de
Beuthen que durant una inanii„
festacid contra la carestia
manifestants asaltaren alg
establibinatS i intentaren ut. .,
armar la panda.
La pulida es regí obligad.
disparar, resultant un mn.
alguna. lenta—Hayas.
•

NORD AMERICA EN FAVO
DELS SIPESTRATS DEL JA,
PUJA DE MOLT EL PREVU
Washington, 14.—En la scva
da al país a favor dels sinistrats del
Japó, el president Coolidge denn-nava una suma de cine ntiliotts de dòlars o siguin mes de 85 milions
francs. Aquesta suma.
berta i continuen arribant donN:
Han sortit o estala a punt 4 ti,
cap al Japó nou vaixells de.l
Roja amb vestits, queviurSer
versos materials per valor c1,,_
nnlions i mig de dólars.—Rei
"f:

Ginebra. 13.--La Comissió de
pressupostos de la Societat de
les Nacions ha proposat d'introduir considerables economies a
les despeses de la institució.—
Radio.
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£RONIC A

MANCOMUNITAT
CONFLICTE
DELS TEATRES
SSindicat-al'Actors, pel mitjä de

la'seva Junta, va iniciar determinades •. gestions prop dels • seus companys del 'Sinclicat Musical per tal
4.,ateneribar.a.una transacció•en el conflicte actualtnent plantejat arnb les
empresas.
Amb tot, cal taaoneixer que . la
mediació dels actor no ha cionat el
resultat que s'esperava, puix els profelsors d'orqUestra insisteixen en les
'tascar - si be quelcom atenuadas,
tie fins ara han vingut regulant Ilur
iF(!ball; els • empresaris les refusen
en absolut.
Reiacionada amb aquest afer hem
*tebut la rota aegüent:
dTanpresaris d'Esctacles públi! • s de Barcelona té in11-if; i1 f j e praaent a l'opini6 que
seu esperit de transigencia l'ha
portas a reduir liurs pretensions respecte a mitis ies a istes, als punts
IlléS indispensable! , per al normal
desenrotl!.(pient (Jets negocis teatrals i la a!ossibilitat dc defensar-se
econamieinent. Contrastant amb
això lo..Concitirta intransigent d'ambclós al'ements, el qual per haver inter t -Mgut persenalitats conatituides
eitt autoritat co necassita asseveracions. No ha cscatinlat l'Asaoctacto
cap mitjä, ni ha de!xat d'acudir a
tota- malgrat te constar-li la
irreductibilitat d'aqnells Sindicats.
La m • ovaintentada . pel Sindicat
d'Artistes—aquests actors que són
-eta primers interc , s-ts al Teatre i
que ja co la d ! ,.. e !, .,!! de bases maconcardia no
nifestaren de s ,-.
deamentits—fraa- -.. a!-la sant la tossu•
-tinats.'
no sols
de`ria deism una seluck ••••,•:.•eptable econbnicament, sine . ! a. e •ata de tosa digüitat per a a les
:eses.
ou!
!aorgulleixen de
Tas!!'-'é-n el co:- !!. ! • actual la simia d'auto(!
r •ra, Cl planyen
- -ars teatrals ha1- alguns
▪ fet causa ,,frib els intranßigents. tan sols per complir un
pacte federativa acceptant a cegues
Ucase 'reparar ea la justicia o in,,̀0-astice de les causes que avui batallen.
Per això l'Ahm:
6 crida latent!O • de tals sectorr
qué reflexionin
'Te la improcta•
de la seva so!!aritat amb els
semblen obstino puguin sub'ts CO qué eis ti a
-l a . tal
la seca pronvar-se
la vida
astes reilg
populars, cona Ilisons, etc.. . (No diu això
•choristei. als , -'s suposa obce-en la defensa ,•:.• -aes bases de les
alguna insigs només' es
aäncia, preci.:2
-- al regim liaric
de 1 espec"
1 en cridar-los
m deposin una
notraa, .! clls els causarä
; (a clavare- !.. natural defensa
captaran I, • .preses.
r aquestes, per !!: n, han de fer
an en la rebai:instar que no 1xa de tau als rra ra , :- •1 . .i van pretendre
raebaixi.r-la als eh
• es. Es confora.- !ren a! (.3; e
s, i a part
de multes i
•ts- . AA1. g. •
at ,-e data!
!ificaren la ser <rae -isr la plantilla
in!* r . .11 lloc de dues,
els di
e fasta, només
;;lat pels actors,
zStius.
!! a diari—a Ma, s'itnposa amb
ira Iota'
fürza `ä. me. . , Barcelona. un
, tes són l'firüca
• ±4 ,1.1( ue le,
t. :pe- tea de les
• a-eses, les quals
no >den consentir • benefici i
da ! ma ! eix pn',
que els espaccansant a
facies acabin
festa vinent es
"espectador que a
:ten. Per ha a er-l • a ompres així els
en això; paró
aors, han trama
a
conf orm:t.: dais altres, de
res serv( !y !a sea. 'cceptació.
Dit això,
iblica jutjarà la
i sabré ajudar
conducta . de cada
aspiracions toals que te, tal .en 7
sticia i iota la
ta la ! raó. Iota !a

transigencia,"
Abans- d'ahir !fa, e tm seu debut a El-"durado la campar: • Leonis-Gallego,
eis, fará. contéde
't ics mentre no es. ••,, resolt el con' 41ete entaulat
als música i els
choristes amb els
•vesaris.

Avui obriran
.eves portes cls
teatres Tívoli, Pe!:*.eama i Romea,
alrsonal delr etricistes, tramois3, etc., no assna:Ä. Una comissió
al genera, Losada que ga*Urdís la Ili!, :ertat d..: -reball, a la qual
coaa 'ré-Sptangue el ¡r xnador cine degut a les . actuals ! . ! • cunistäncies, no
en'ttaná,

ira pas de temer te,ip coacció parque
a/tea:wat seria vii.i-ient reprimida.
'ambé funcionarà aval i demà al
.re 'Mina amia !. companyia catalana de declamim• lei, davant de la

eual hi ha En jaame Borraos, que es
VemPresari.
thir eue segurament el
ir "%te entrarà e:/ vies de solució
mc aviat del que horn suposa, per
bao •• se Ilimat multes asprors.

La Junta -directoa de l'Associació
liistauctiva d'Obrers i Empleats de
'.'lii •untament ha suspès, fins a un
ien avis l'Assemblea general tque
a de celebrar avir dissabte, dia rs,
iies
al teatre I
•

ELS SERVEIS DE RAMADERIA
Els Serveis de Ramaderia de :a
Mancbmunitat han donat coriferenc!es
tractant ('alimentació cngreixament
(le vedells, bous i porcs, i de malalties de l'aviram. a Porreres, Santa
Pan. Castell d'Aro, Llagostera, Sant
Gregori i Canes d'Adri.
La Secció de Patologia ha
ó. respracticas treballs d'investigaci
ponent a invitacions de veterinaris i
rarnaders, havent atmat, entre-';altres
Ixa itats. a Prat de Llobregat. Balaguer, lbars, Anglesola i Sallent.
D'un/mg-e vinent la Mancomunitat
celebraré un concurs de bestiar parqui a Olot, el qual concurs sembla que
serè un èxit.
El dia 23 d'aquest mes, a Vich.
celebrarà ulm concurs asinal i l'endenté
un de boví l'eter.

METEolicjLOGIC DE CATALIJN A
IDie 14 de seternbre cle 1923
1.—SITHACIO ATMOSPEItICA DENtill-Ali A LES
fa—ESTAT 1) 11 1. TEMPS A CATALUNYA A . LES 8
7 DEI. MATI: (Observacion, d'haropa, Nord d'Afrieu i
meteorológica eaDEL 3IAT -1. (0178erVaCiOlIN ile la Xarea
..
rebudes pe; lclegrufi 1 se..see. fila):

fulana, ramuuleades per telellon):
Cel eampletament
i plajtfs a tot Catalunya,.
las no', gratis quant it ts de pluja recollida en les darre y es 24 Iteres lia estat a la regid costera. ami/ 74 milimetreS Li Atenys de alaut i al Tibidabo , (Observatori Fu bis).
lia tomeeratura mínima ha estat de 5 graus a Puig-

Al Mediterrnal oeeidental sima fortnat un mínimum set andari che I4 fiad 1 depressió situada a A:nalaterra, la- inqual es sentida a tot Catalunya i ungdia
Gn i nei a
Fr

teinporals 1 pluaes gonerals.

Les altes pressions sült a lea Atores,

DIPUTACIO
Una comiss:ó de l'Associació de la
Premsa Diäria ha estat a invlar el
senyor Vallas i Pujals al festival sardanista ene organitza la dita emitas
per diutnenge v'nent, a la tarda, a
l'Exposició del Moble.
El senyor Val es ha promas d'ass'stir-Iii.
3.—VENTS SUPERIOIZS A BARCELONA. (Sonda gcs

1 . ,tinüsjera lijare a les 7 del matt) -

Direeeió:

Ve10,2:12t metres Per segon:

L'ESCENARI
En la bella ciutat euzkara que
els espanyols en tibien "San Sebastiän",
celebrat solemnialment, aquest interessant
Congrés, organitzat per la . Sodeba!, de Pediatria, de Madrid,
patrocinat pel Govern espanyol sota la presidencia del
Iteren tfi tron d'Espanya.
Donästia es una ciutat
iktraient que té l'aspecte ciar
joiós de les platges franceses,
amb una mar sumisa i una terrassa cine la domina i dos Cassinos sumptuosos on l'or de lot
el titán hi fa cap en rivada inexhaurible.
Heu's aquí l'escenari. No era
d'estranyar, dones, l'èxit. Altrament ells temes del Congres eren
prou interessants per asscgurar-lo.

ceït.

Moviment

maritim
Vaixells entrats

Vapor espanyol "Monte 'foro",
Mahó a ami) càrrega general i 22 passatgers. Amarrat mol! de Muralla.
Consignatari, Amengual.
Vapor ,italiä "Prive pessa Maialda", de Buenos Aires i escales, amb
càrrega general i trànsit i 34 passatgers. Amarras mol' de Barcelona
Est. Consignatari, ;lidia América.
Vapor espanyol "Cabo Menor". de
Santander, amb cärrega general i 17
passatgers. Amarras moll del Rebaix.
Cons'gnatari, Ibarra i Companvia.
Vapor espanyol "Culera". de Gandha. amb càrrega general i 85 passatgers. Amarrat mol d'Espanya NE.
Consiguatari, Companyia Transmediterränia.
Velar italiä "Addaura", de Porto
Conte, amb carbó.
Vapor suec "Ostanvik", de Méla.ga, amb sulfat amoniac. Amarrat moll
d'Espanya Est. Consig-natari, Agencia Martima 1,-1"spano-Americana.
Vapor espanyol "Norte". de Tarragona. co l'asa Arnarrat moll del Dic.
•
Consignatari. Argimon.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivisi
25 passatgeneral
,
amb
càrrega
sa
gens. Antarrat moli de les Drassanes.
Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor esnanyol "Conde de Zub!ria", de Gijon, amb carbó. Amarrat
inoll de Ponent Nord. Consignatari,
Ramiro.
Vapor noruec "Vard". de Londres.
anda càrrega general. Amarrat moll
de Barcelona Sud. Consignatari, Mac
Andreu'.
T'ailebot espanyo' "Montjoy",
Palma, ama> chrrena general.
Vallar francés "La Gou'e", de Mazagal, amb càrrega general. Amarras
m o ll de Barcelona Sud, Consignatari,
Villavechia.

Vaixells despatxats

Velen italiä "Raf faeno", en l'ast,
can a Ajaccio.
Veler italiä "Segretario del Beccaro": ea Pasa cap a Propriano.
Pailabót espanyol "Joven Panui/n",
amb càrrega general. cap a Palamós.
Valynils

't i48

Vapor anales "Churruca", and, citevega general i tr'ansit, cap a Tarragana.
Vapor alentase "Alicante", amb
r ; ,-,-ega general i transit, cap a Sant
Vapor aletnany "Rapallo", de tansit, cap a Cartagena.
Vapor nnruec "Hektor". amb clic rega general i träns , t, cap a Nava
York i escales.
Vannr italä "Ducca d'Aosta", amb
cärre gat general, cap a Buenos Aires
i escales.
Vapor anglas "Neotsfield", en l'ast,
cap a Bart'>' Rpad,

UN GRAN CINEMATOGRAF
lip

a vis Ii al wlogiseilm"

Calar
nt invitas; pel senyor Josep Sra:. Guardiola, director gerent
del Coliseurn, el grandiós cinema que
esté acabant-se de construir al carrer
de les Corts Catalanes, entre els carrers de Balines i Rambla de Catalunya, hem fet una visita a la sumptuosa sala d'espectacles, l'edificació
de la qual ha estat portada a te,mri
per l'entitat "Metropolitan S. A.".
L a-ventada empresa creu que podrá: inaugurar l'espectacle el dia lo
d'octubre propvinent, malgrat estar
tul xic endarrerides les obres: la sala
d'espectacles te un CO p de vista i perspectiva bellissimes, podent-se
sense por (l'exagerar, que és la millar sala d'espectacles le Catalunya
i una de les millors de l'estranger.
De la conversa tingada amb el senyor Saft en van] treure el convenciment que és un gran coneixedor no
solament de la cimmatografia en g -p eral, sinó tatnbé del caräcter i de la
psicologia del nostre ptmlibhhc, la qual
cosa és garantia d'encert en la pro,
pera actuació seva co ya a dirscm:
Coliseum.
E! 12; V,, , 5 porque l'ampre s a nbtinaal
mit que. els satis estarnos ea Merelee13.

Des del punt de vista patriòtic poden estar satisfets. Els
metgais catalans heiss vist respedals en PI promma oficial i
en totes les manifestacions del
Congrés els noslres nonos en

OBSERVATORT METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
lloran d'observa
: 7. 13 i 18 horca
Barametre a ateo i ti nivell
la mar: 7542, 7531, 753. — Ten/Iba/ore sec: 171, 201, 217. -- Terintanetre
han:lit: 159, 16'S, 183. — Ilutnitat (centésainies de san] rada' ) : SS, 71, 70. — Binen tú del vent: N., W., SW. —
Velovitat del vent
metres per Segel,: 4. 7. 1. — Estat del eel: tapat, tapat, nuvolös. — Classe ile navols: uhnbus-alts-strats; strats-enands; ennittls-nimbus, eirrna,
lremperatures c.--tremes a l'ombra
Mil-'sima : 234, — Mínima : 153. — rtaaillaeid taruannétriva: ni. — Temperatura mitja: 19S. — Precisigilosa,
des
sie
laa
7
llores
del
dia
/ulterior a les' 7 liares del dia de la misma: 922 mintnetres. — RecorreP itavid
gut deinen> en el tnatei> tetnps : 217 gailtanetre:. — Oblservaeieus partieulars: pluja duraut la nit i [intimida.

D'ESPORTS
FUTBOL
EL CRACOVIA A-BARCELONA
Al camp de les Corts aquesta tarda s'ha de jugar, a les quatre en
punt, el primer dels partits que ha
vingut a disputar 2111i) el F. C. Barcelona cl C. S. Cracavia, faunas
equip polar, primer entre els d'aquesta nació que visita Catalunya.
La novatas sensacional d'aquest
partit Im de donar-la l'actnaciti
Samitier al lloc de conductor de la
tatila d'atac, per ál que ha estar
designas. Samitier es el jugador mes
comides que existeix :ten! a Catalunya. Llurs prodigiosas facultas s fan
en ell un jugador temible en qualsevol deis lIncs que ocupi i molt mes
en el d'avant-centre, degut al seu
Joc variadissim i positim
L'onze que arrenglerara. el Barcelona estará constituit t>er Plattko,
Conrado, Coma, Torrallta. Sancho,
Bosch, Piera, Martí, Samitier, Alcantara i Sagi-Barba.
Els jugadors del Cracòvia, arribats anit passada a Barcelona, venen molt esperançats i disposats a
disputar azul) ardidesa ha victòria al
F. C. Barcelona,
L'ASSEIIBLEA DE LA FEI)ERACIÓ CATALANA DE
CLUBS DE FUTBOL
Dijous passat, tal com es venia
anunciant, m,e celebiä l'Assemblea de
la E. C. C. F., a la qttal lli concorregueren tmes 156 delegacions
cercles de Catalunya.
De president actuä el senyor Salvä i fou aeompanyat de la totalitat
dels components del Comite Regional.
Es presentà, d'antuvi, una proposició signada per una bona remesentació dels cercles de la primera
lliga, en la discussió (Ic la qual s'emprà el tamos disposable per a l'Assemblea.
El resultat final fou la suspenaló de l'Assemblea que lluvia de tenir lloc anit passada i l'ajornament
de la discussió deis nous Estatuts i
Reglaments que havien d'aprovar-sc
per tal que els cercles tinguin Inés
temps de procedir al seu estudi.
La nora Assernblea tindrä lloc a
mitjans (l'octubre vinent.
DEL BENEFICI si, ROCHE
1111 èxit extraordinari promet iLSsalir cl match que a benefici del
jugador del.C. 0. Barc(inona, Mäxint Roche, se celebraré al camp
val! del F. C. Barcelona, situat al
carrer de París.
Tennn noticies cartas que tant la
demanda d'entrades con> de localitats es extraordinaria, havent•se rebut a l'ensems miantiosos donatius,
la Mista dels quals no publiquem per
essen Mal el desig dala donants.
Per la tieva part, el club organitzador, ami) el fi de rodejar ha testa
del major prestigi, visité en comissi6
al marques d'Alella per oferir-li la
presidéticia de l'acta, havent invitas
també les altres autoritats.
Fina un grup Ile distingides senyoretes ala ofert per presidir la
taula peticionària, la qual estaré situada a la porta d'entrada deis socis.
Celebrarem força que el resultat
de la fasta sigtti tan afalagador com
fan suposar els antecedents que del
dit benefici deixem anotats.
PARTIT SUSPES

Davant de la impossibilitat que
per al' diurna:1ga vinent quedin arahadcs lo; obres que catan fent-se
cillIF del E. C. 6onanova, la junta
•

directiva d'aquest club ha suspés el
partit que el primer equip havia de
jugar el dia 16 contra un ultra del
F. C. Barcelona, amb moliu de la
testa major.
La !tova data s'anunciará. oportut'amena
EICIXA
Avui. dissabte, tindra lioc als jardins del Pare la vetllada de boxa
Ricard Alis-Agusti Villar, que el
dijous es va suspendre degut al mal
temps..
• •
El programa de la vetllada és el
següent:
Primer combat: White contra
García.

Segon combat: Tornas •contra
Duré.
Tercer combata Ferran Urtasum
contra Jaseint Fabregat, i
Quart combas: Ricard Alis contra Agusti Villar.
Per a aquesta vetllada llaman (rutilitzar-se les mateixes invitacions
que es van repartir per al dijous.

lunya. a un quart de sis.
Tornada pur la mateixa a les
res.
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El Grup Excursionista Barcelonetí
(Secció de la Joventut Nacionalista de
la Barcelonesa), organitzador cle l'Aplec Excursionista a Sant Martí de
Montnegre, es veis obligat a suspendre la seva celebració davant la situació actual.
El Centre Excursionista Rafel Casanova fa avinent a toses les entitats
excursionistas de Catalunya. que la
IV Excursió Collectiva anunciada per
demä, diumenge. dia 16. ha quedas
ajornada elegid a les actuals circurnstäncies.
La data de la seva celebració s'aininciarà oportunament, servint els mateixos programes repartits.
Totes les persones inscritas per al
tren especial poden passar per secretaria del Centre a recollir l'import
(Miles provisional fins el dia 22 del
corrent, de vuit a nou de la nit.

ESPORT CICLISTA BADALONÍ
Havent rebut aquesta entitat la
noticia que l'incansable S. C. C.
els visitara el proper dia 16, ha organitzat en obsequi dels visitants
una cursa per carretera i per a neófitS, amb el segfient itinerari:
Sortida i arribada al Velódrom.
Mongat, Tiana i baisar per la carretera de la Comeria; total: lo quilòmetres.
Els premis, que són a base d'unes ofrenes miel notable motorista
senyor Escalé i el notable mecänic
Gamisan, sOn:
15 pts.; lo, 5, 5, 5 i una nuinxa
per a bicicleta.
La cursa, a la qual donaré la senyal de sortida el mes vell dels
clistes catalana. En Josep Yomes,
tindré Iloc tan després de l'arribada
de la munió de ciclistas del Catalä.
Per al dia 23 també prepara l'Esport Ciclista Badaloni una interessant
cursa per carretera d'uns quaranta
quilitmetres, sortint del Velódrom vers
Mongat, Masnou. Premié. Vilassar,
Mataró, Argentona, Vilassar, etc., cap
a Badalona.
Per aquesta cursa a mes a mes deis
importan/ 5 memis, donatius ele l'entitat, es campta amb una espléndida prima (lel propietari de l'Auto Garatge
Esport de !I‘latztró par al que passi primer per davant d'aquel! garatge.

EXCURSIONISNIE
El Grup Eacursionista Marathon
assistirà diumenge vinent a la IV Excursió Collecti e a de Catalunya que se
celebraré als vollants de Sant Cebad,
Reunió: A l'estació de França, a
les cinc en punt dcl matí.
Denté, el Crup "Atinan i Avall"
realitzarà una excursió a Granollers
i La Roca. Lloc de reunió: A (los
quarts de sis del tuatí,. a l'estaciö
del Nord. Tornada per la tnateixa a
les non del vespre.

—O —
L'Agrupació Excursionista (le l'Associació d'Antics alunums salessians,
posa a coneixetnent dels seus socis que
detnä. diumenge, es fané l'anada ja de
tetnps projactada a Montserrat.
Els àpats seran a cärrec de cada la
Hora de sentida: a dos quarts
cinc del mati, al •Casal Salessia, Rocafort, 42,
Demà el Club Muntanyenc efectuaré una excursió a Sabadell, Castellar

(visitant-se l'esgiesia valla i el eastelE, Sot Fati/1 del Recaí, la CastaMatadepera i Terrassa.
Estacier deis F. (J. de Catau.

\*.

El Crup Excursionista "Terra Endins" celebraré denté, diumenge, una
excursió a Gualba, Montnegre i Arenys
de Mar.
Lloc de reunió: un quart de sis, a
l'estació de Franca.

català. La flama de l'esperit patri ha illuminat. dones, les deliberacions dele hornee de ciencia
reunits a Donästia.
Cal enumerar quo la qualitat
del treball aportat per la representariö catalana (salvant el
del que sotscriu) ha estat a la
digna altura que perle- ca. En
allgun "cos a cos" sostingut durant les sessions cientifiques la
paraula dels catalans decidí brihaft ment el debat.
Els metges catabas concorrente al Congrés per mitjà de
comunioacions són etmI següents:
De la Catalunya estricta, els
doctors Brossa, Saye, Frias. i
Mariano., Wenuberg, Villalouga,
Pla i Armengol. Ferrita. DuranArrom i el que s'otscriu. I ele
Valentia, els doctors Barberà,
Escolano, Pérez-Frliu. Juntan,
Gómez Ferrer i Vidal Martínez.
EL FONS CIENTIFIC
:: DEL CONGRES
Els treballa sts suhdividiren en
sis secciona, que . són les següents:
I. Higiene i alimentació del
nen.— 2. Medicina infantil. —
3. Cirurgia infantil.-1. Cine-irgin ortopèdica.-5. Pedagogia
infantil.-6. Protecció a la in-

Les ponències corresponents
estaven encarregades ala dilolora Bravo Frias (de Madrid),
Pereda Elordi (de Santander),
Blanc (de Madrid), Salaverri
(de Bilbao). Cirajas (de MaAUTOMOBILISME drid), Tolosa Latour (de Madrid ) . Entrecannles (de BAban),
DE L'AUTODROM
Con-chale-e (de Madrid), Olivares
Sabem que és tal Pintares despar(de Madrid) i Nogueras (de Vatas per les properes curses internaciolladolid?.
nals a l'Auttidrom de Sitges, que alEls dos temes que dugueren
gunes dignes autoritats consolaras d'amés expectació i que acotidutquesta ciutat, comprenent la imponren a debate apassionals foren
täncia que davant el món industrial
el de la tuberculosi i el de les
i esportiu tenen les dites curses sobre
mat ernit ats.
l'Autódrom, qualificat d'ésser el més
Ambdós debate', eom hom
täpid del món, han fet indicacions
foren plenament, sadollats per
set] respectiu pals parqué procurin trala chine l a dele nostres bornes,
metre la mes escollida representació
demostrant alto a Catalunya tede Ilur indústria automobilística.
nitn una ciencia primia i una
Cal, dones, anotar amb satisfacció
pròpia 'altura.
que are aquest motiu s'ha assolit
Ja ern permetran els bons
atraure l'atenció oficial de les mes.
atriles dnet ors Brossa i Saye que
importants nueions, to eme faré gaien contentar aquests debate bi
rebé ass(dir que a mes a mes deis
interealem llurs noms. Ens
Reis d'Espanya i d'aleta' familiar del
permelran en : pon de Catalud'Itälia i d'Anglaterra, que patrocinya.
nen la inauguració. hi haura probablcmcnt abres caps d'Estat que tra- L'EXCURSIO A FRAISORO
metran ambaixadors especial> que els
I • tt:: de les atraccions dell Conrepresentin i corredor> famosos que
gres fou aquesta excureiö orgadisputin l'honor de la victòria sobre
nitzada per tal de visitar les
la pista on s'entaularä d'ara enclainstallacions de puerieultura
van> el record de les velocitats del
que té installades la Diputació
nión.
de Gipuzkoa en el clar i pintoresc poble de Villabona. Eta
DE L'AUTODROM
congressistes arribärem en tren
S'espera d'un mninent a l'abre que
especial a Villabona, co ftirem
quedin emplaçades a l'Antadrom porebuts per lot el poble i ale
tentes inäquines excavadores per proacords melangiosos d'una múcedir a reixampla i explanació deis
sica que entonava els aires po-,
camins d'accés que han de quedar conpulars euzkars. 1 allí en mig de
vcrtits en avingudes de divutt tnetres,
la naturalesa exuberant, envolamb el fi que els cotxes dels espectats de muntanyes allteroses i de
tadoas puguin. en miles de molta conpomaredes fecundes, amb claps
currència, transitar amplarnent i evid un verd fose que donaven
tar l'esdevingut a l'Autódrom de Monuna vit a nota de color al desza, on l'aglotneració impedi l'entrada
tacar-se damunt el verd dar de
a gairebe de 3.000 amases. Aixi mala gespa, allí els acords agu
teix es marcaran can-M/s pci tränsit
dels "texistularis" ens feren
del públic i s'eixamplaran els que ja
sentir tota la grandesa d'aquesld ha, a fi d'evitar l'agombolament de
ta raça única, que a través de
grans masses compostes de centenars
la histbeia ha tingut la sort de
de rallen> de persones.
conservar-se pura i amb totes
les earacteristiques nacionals,
11.61111•111191•11161•1111111•••••%
•
d aquest noble d'Euzkadi obert
▪
CARIP DE LES CORTS
• i fratic, honrat i >'atlant que ha
sapigut vencer l'esperit desor▪ C. S.Cracdvia: ganitzacior
contra
• ' ' i ha imposat en totes -les
• manifestarions de la seva administració una alenada eällida de
FC
la seva equanirnitat nacional.
•
Les ' installacions che Fraisoro
15 I 16
• •
•
sön d'un luxe tant superabun4 de la tarda
• dan:, d'una megnifieeneia lant.
1113‘1001•1111111111••••11111•11 ointlatta, d'una perspicacia cien-

: 1

Barcelona:

els dies 2 al 7 del coral

Culebrfl! a la cillial d3 Domstia

LA REPRESENTACIO
:: CATALANA ::
Aquest Congres, naturalment,
elle e,atalans l'haviern de considerar com un Congres
• on calia fer sentir el pes de
la Ciencia catalana.
1 aixi, sortosament, ha suc-

Alti:ad. medre::

Secció Marítima

RENOS DEL MÍO DE fEINTM
tinca tant refinada, que honoren a tota una raça.
Un altre dia potser en parla.
rem més detalladament des de
1 aspecto cienttfie.
Sortirem de Villabona quan
queia la tarda i en arrancar el
tren fendiren l'aire entre lespalee deis coets
•

LA SESSIO DE CLAUSURA
Tingué Hoe al paranimf ile
l'Institut i amb assistència de
tots els congressistes. S'apro%. are.n les conclusions i
s'acortiä que oil prOxim Congres
nacional espanyol se celebres a
Saragossa.

Malgrat ésser president honorad el princep d'Astúries, Iteren del hort espanyol, cap Illeitlbre de la familia reial no va
assistir al Congres.
Un diari local va donar-nos
l'explicaci
ó. '
• - ' •1
• ,1

,•

•

Presidi, doncs, en nom del
rei el ministre d'Instrueció,
qual no estigué pas gaire felie
en el san parlament.
Sustentà la tesi següent: "Ili
ha, evidentmeat. tul lamentab.e
atrae en la . pue.rieultura ,7, spanyola i tenim davant nostre
mollea nacions d'Europa que
s'han preocupat seriosament
d'aquestes qüestions, però cal
considerar que aquestes naciuns
que tant s'han preocupat del
nen, despree en un /111311WII n en
al curt espai de pocs-mesos han
dut a tots aquests salvats i ja
fets bornes a una guerra•ertiel
que els ha exterminat".
El senyor ministre, dones,
sentó la ennclusiú que no cal
Ter puericultura si despres ha
de venir una guerra i els ha de
matar.
Es evidentment una bonica
tesi per un governant espanyol
sobretot molt cbmode. Cal, perú,
fer una • achertenda al s2eyor
ministre. S'oblidà ert el set' parlament de dir que a Espanya—i
el que es mes trist. a (e:: terres
' " a Espanya --maigri,.!..
no haver-hi puericultura otieial
de manera que+ 1 Estat no . eš preocupa deis infanta, per?) per torna també es cuida- ! • n • •:
la joventut.
Nomes em resta dir al senyor
ministre del Govierit CSlitiitv iml
que si encara es • .recorda del.
català que va aprendre de pelit•
s'assabenti del que; es parlà 'a
l'assernblea de la Manconiunitat.
de Catalunya on als vera patriotas es preocuparen tanmatei
d aquests problemas que tele
recaen a tots els governants
menys als espanyols t are qn
fan d'espanyols.
Dr. Girona
DonOstie, s e `
i!:-

Els Teatre
MERCE NICOLAU

AL TEATRE BARCELONA
Avui, dissalite, al teatre Barcelo-,
na, la companvia de Merca! Nico
lau, dirigida pel primer actor' Enric
Jiménez, estrenarä el drama ea .; en
quatre actes i cinc quadros "Galosia", original del poeta Artzib, achev, traducció de Josep M. jordä.
Aquesta obra, segons tenim raferesides, serà presentada anth sota
propietat i amb decorat pintat i
CO2IStruit exprofia.
El drama "Gelosia" mis una obra
de gran realistne, per la justesa
l'al/Mima que reprodueix, per la psi
cologia de tots els personatges
per l'humä de les passions. Es des
enrotIla entre gent de la bona $o
cietat russa, els dos primen !acta
en una estanca del Kauskai i els do
restants a la ciutat de Krakov.
La companyia (le Maree Nicola
i Enric Jiménez a;satja: a l'en
sents de l'obra russa, un drama e
tres actes, original de Juli Vallmit
jana, que porta per tito' "Cants d'O
rient", el qual s'estrenaré a prüner
de la setmana entrant , amb deco
rat nou, vestuari apropiats, amb
Imixos del Ilustre gran pintor senyo
Canals.

ESCOLA CATALANA
D'ART DRAMATIC
Des del dia 15 d'aquest mes qu e
daré oberta a l'"Escola Catalan

d'At Dramàtic" la inscripciO a 1
matricula del cura 1923-24, la gil:*
podra efectuar-se tots els
dimecres i divendres, de vuit a noli
del vespre, al local de la institucio,
carrer de la Callada, 31 (Sala Mázar°.
A mes a Mes de la matrícula pròpia per a la carrera d'actor, &han
obert per aquest curs altres (Mes
matricules especials, separadas d'aquella. Una es la d'interpretacions
plàstiques d'obres teatals, pi-Optes
per a escenògrafs i figurinistes, i
l'altra de clara lectura i dicció, ade-

quada perque puguin prodttir-se
públic els no professionals del teatre. Els dets d'inscripció a .quahievulga de les duas darreres
entes, són de cinc pessetes pe!,
tot

el cure. ,

Diseabte, 15 Setembre de 1 9 23
1 posan tots eIs mitjans que vial sets akanc per Unir txit en
va nava tasca.
• els nue formen el Directori
que poden mucama; que el
1 Primo de Rivera portar ä a
notica bats aquell, punts de visita pretor/n/1st en el seu ese()

enador.
9100RD DEL oinecroPti
-ectori ha acordat quc en vis1Sainisteris que ne poden
, ts ni un sal molleta,
. asumptea l'empleat
ottiíz3t
ANIrl" SERA D'HD.
'ZS CIVILS
a‘ ribarà a V.,Kh.. 41 el mard'Estella per irtrtar un Gov.ar
a s civils, puf) no mslit:cs,
I‘ECOICt A UN DIPUTAT

alioutat Ifarca:í Domingo ha dea a la Direemä general d'Ordre
tic que se posi vigi'ncia. puix
ésser objecre d'u.) atemptat.
agents (loe
4a n esta desig-nsaa
• orinlitera hora del* matl vigilen
•

Ami) atad n'hi bagué proa
perquè el mitdetre de Foment
que esteva mi coe de camisa i
deecales obrie apreseadament
el departament.
En duee paraule.e. el nvernador lt donii rompte del que
ocorria."
DI mateix diarl recull el se•
giient dialeg entre els mateixoe
personatges. en arrancar el
tren que retornase a Madrid el
ministre de Foment.:
"Abocat a In tinestreta, el
ministre de Foment donä la nitt
al governador civil acominclantlo, diguentdi:
—Adéu, governador!
El governador dubtO un moment abans de contestar al minimfre, i a la fi contestä significativamenl:
—Miau .senyor Portelal
Aquest.
—Senyor Portela!... Pot
ser que tingtti e 56.

DOM1,7,

Pie "'REINA CENSURA
d'iquesta ta -da ha comencat a
Ocionar la previa ..ensura Je la
-coima que va a arree de caps 1 ofids -de rexercit.

DESPERTAR DEL SENTOR
PORTELA A SARAGOSSA
.14e,u's aqui 1,1/il - La Corresandencia de España" explica
1...; despertar del senyor Portela
."! Saragossa:
- • "En detenir-se el romboi. el
)veraaalor civil -puja al breaek
el qual viatjava el senyor
.„
Un dels pOliCiee que cueto'laven el rote, en veure un seynr que en actItu--1 de gran
erviositat forcejava per abrir
al no repertclla, i en el
?ll a gue e i overvaJ. , r civill, Ji
que no
Al
sori cl pat. cl i gyen l
eaeeakei-,
el governador Civil
,krovincial—excllarnä el que
• .nava per entrar.
t i pelleja, una mira inrredul,
-catranyat que una persona
re...4a de tanta excitariú los, en
governador ei' 1, el con•.‘rtglid-fitavainent.
-Stenyor, TIO pot pasear.
ii-eque el senyor Imnitdre va
tOrrnint, i ha donat ardre que
(les" rti.
luljort-a!— xelarnil el
en4ritadar---;,, ßóc ei grnerna-i'. 1 deeí r,o velare el ministre
un a- -.1rnpl e de gran urqa.
I. .7"/Tx .re'ic0stli a colxe un
alail:at de seguís., al, d'uni••-•, t aválant la pereona
, Knador, tligue al noticia:
--Deixi pasear ren-si eenyor
re es el goverilador civil.
Das•ant aquesta or,lre, el pe•-i4 Abrí la portelIt i deixä
tr c g --. ,•frnador. Aquest
-ir.vagó, 1 r.reguntant
a 81 senynr Por! ola,
ti asaenyalit e departaininistae de Fua, cine
havia lancat 1-e . r dintre
'
.:orregut 11H eortinetes.
e t rrev . nadar roloar :.•, •.• ran fúria
.ft, ,lil..1.•;.ment, danazural expectació deis
, s qne acompanyaven el
re que no eneertaven a
....r-se el que pescara al
•ottant,
.senyr Portela es despertà
soroll deis coas,
• '. ä una de les crirlinetes
/ro qui era que tard
•
extemporiaila" el cridava un aquella
m que el senyor Portela no
taeonegué taMpoc en la persa. que d'alta! faisó el cridava,
moment en abrir.
eable
•
aquesta dubtes, el gre
.dor començà a eridar-li,
',•és eis vidres: "Sóc el gnKiort, Sóc el governadert
i acompanyà ele sois
'aixecant i bree dret, a Ila
qpn o. porlava el bastó
m'Ice l'aulorital, guise-lo al senyor.Porlela.

LEON
Ginebra, 14. — L'ambabcador espanyel a Parts i repreaentant a la Societat de Nacions sortl ahir tarda amb
(Enceló a Parle, un passarä alguna
dice.
Allí es posarä en comunicació arel
el M'II Govern.—Havas.
EN JAUME DE BORRO A PARIS
Parl. 14.—"Le Figaro" dio que
procedent de Niza anit pasuda arribà a aquesta capital En Jaume de
Barbó.—Havas.

ós el guardia civil del 21 tetç
de cavalleriaa Maten Casillas'.
Seinbla que la rnitnega
hm tan violenta, que (leíais
inundet, molt de terreny. Dela J'orca do la corrent arrosergit una tartana ocupada
per dos hornee, un dele quals
foil !rubra a la Naire del mar.
Es diu Jostep eitnehez Doncel,
nnye, ferroviari.
sEuns
Ciretilir el rumor que dos
nene havien desaparegut arrassegat pel corrent.

UN TELEGRAMA SIGNAT PEL
SECRETARI D'EN JAUME DE
BORRO
Parts, i3. a les 22•26.—Don Jaume

de 13orbó ha arribt a Paria en aeroplà
amb robjerte de seguir els esdeveniMenta d'Espanya.—Secretark
(Aquest despatx no procedeix de
cap dels nostres corresponsals i va
signat pe! secretad d'En Jaume de
Borbó.—Havas.)

Del Municipi
EL PEGRACIAMENT DEL JAPO
Heu's aci la comunicació del din-

g o! del Jan() adreçada a l'Ajuntament

A VILANOVA I GELTRU

DE

L'ESTRANGER

L'ESTRANGER I EL CO!' D'ESTAT ESPANYOL

LA PREMSA ANGLESA
El "Daily Express" iii troba un
simptoma de l'efervescencia que es nota per tot arreu.
El 'Mernillo Post" creu que si el
moviment aconsegueix tenir exit.
s'emprendrà al Marroe tina política
militar mes vigorosa i potser sorgeixin protestes catira la política desenrotllada per França cn aquell pals.
El "Daily Telegraph" formula l'esperança que el nuble espanyol, vers
el qual la Gran PrelaSya cresta setitiments de viva amistat, no hagi de
sofrir Ini cooseniiencies d'un cnnflicte
de caräcter civil. que vindria a atie,
mentar les dificultats que aetualment
travessa Espanya.
-Es de desitjar—afegeix restnentat
periódic—que de la confui6 actual en
aurti una pelítica saludahle. cota cl poble espanyol necessita ¿CO de fa molt
temps i que tant ha vingut rcelatnant
en va.
El "Times," diu que l'Exireit espanyol intervindrä potser o insistirä
respecte de determinats canvis. per()
que no hi ha cap ra6 per posar en dubte la lleialtat d'una immensa majoria
de toses les classes social, vera el Rei
i els gratis principis en que la Caestitució s'inspira."
LA PREMSA FRANCESA
París. n4.—Tota la Premsa pari
senca dedica molt de Ilne als telegrames de l'Agencia Havas donant compte dch esdeveniments de Barcelona.
Els comentario del, periòdics contenen nombroses proves 'amistas a
Espanya i fan observar que França no
té- cap interés en que persisteixi
normalitat. desitjant. pel contrari. a
la nació venia que surti cl mes aviat
millor de l'actual estat (le confusió
per trabar un regim estable.
Els periódics fan notar el fet que
el moviment que ha esclatat a Barcelona no va contra el Rei, í que els
directors del moviment confien en el
Rei per resoldre l'actual erial política.
—Hayas.
París. 14. — La Premsa d'aquesta capital de g lica atenció preferent el pr onunciament militar espanyol.
Per "Le Petit . Parisicn", dues lorces sortides de nunts diferents han
coincidit ce el seu movirnent provocant el pronunciament.
L'exercit, per u/1 costas, descontent
del regia' politic actual, i l'opiniú pública descontenta de la política seguida al Marroe.
"Le Maui'," diu que ha arribat el
moment que el; !mines que creguin disposar dé la Urea han declarat que ja
en minen prou i imitant Mussolini han
declara que volien reconstruir el país
per viure i treballar ca pau.
cundarä la seva actitud.
Hl ha una gran diferencia entre
Mussolini i Primo de Rivera. El dictador italjä donava les seves ordres a
un exereit creat per ell.
L'actitud del Rei serà decisiva.
L'Echo, de París" din :
Una Espanya que abandonis Africa no deixaria de fer recame sobre
França la responsabilitat de la aeva
retirada i se situarla entre els lustres
adversans,

=airse
• nn

Topada d'll» en de memaderies amb el correu de idiocia
UN MORT I DOTZE FERITS

Aiim es reberen noticies que
havia ocorregut un sinistre ferroviari a l'estació de Vilanova
Geltrd; poe despees hnm sabia (pie calla doldre's de la mort
riain empleat de correus i que
alguns viatgers havien resultal, ferits.
Les dades oficia/si expliquen
l'ocorregut de la següent manera:
El Iren eOrrell de Valencia
nfunero 613, que eorti do Barcelona a les viril, del vespre,
arribar dl die de senyals de l'estació de Vilanova, s'hague d'aturar porque 1a finta havia quedat interceptada pe l furiós temporal que descarregava en
aquella població. Per aquest
motiu, l'estació de Vilanova
quedit lotalment incomunieada,
(lel It. legraf i tepuix els
lèfon s'hnvien n'input.
A les nou del vespre, el tren
de mercaderies número 1 a 2 1,
que havia simia de l'estaciú del
.Morrot., topä ami, la ella del
corría] fin Valencia. A cansequencia lle la topada resultaren
completament destroeats el furgö i el rotxe correu. Els anees
cotxes sofriren desporfectes.
Resultä mort Ca nibula nt
Correus i fer• ils dotze passatgens del la al'el/ de Valencia.
De l'hospital de Vilanova sortiren Ilitiu're per transportar
els ferits. De Bares- liana surtí
un tren n Itt POCOIS a dos qua rt s
d'una, f,:»mant-lo tina mhquina
i ii 11 vegó. Aque.st tren reeolli
els ferits i partit a Vilafranee
eta vi:tigres del räpid de Madrid, que eslava aturat a Cubelles, i -del mixta de Valencia,
que bo era a ;Sant Yieens.
A l'estafeta de Correrte, del
tren corren de Valencia, bi anaven Pis ambula/11s Josep Elopie i Ferian Antúnez, resultara
mort el prinler.
-Guiaren, la locomotora del
corren de Valencia el maquinista Joan Camps, el fogainer
111. Eernändez, el conduel or
Dentista i el guardafre L'Irak).
El tren lo mereaderies el

llegida, en la darrera sessió:
"Les sinceres frases de comal 1 de
simpatia que V. S. se servi dedicar a
l'Estat japonés en nom de la cititat
lie Barcelona amb motín de la terrible catästrofe ocorreguda en una ele
les seves rimas regions, commogueren
el senyor ministre del Japó. comte
d'Hirosava, i quan eis perftuns espiritual, de les dites frases arribin
poble japonés, aquest es C.01111110Urá
tambe puix mai s'haurà considerat
tan compenetrat com ara de les humanitàries virtuts ríe Fänima barcelonina,
disposada sempre a socórrer a les víctima mundials. M'es grat expressar
a V. S.. en nom del senyor ministre
del Japó i del país japonés, les mes
expressives gräcies i gratitud mes profunda, que podrà al mateix transmetre a l'alta corporació que V. S. tan
dignament preauleix."
El aenyor Mard Esteve proposà que
l'Ajuntamen t s'adherís a les maniiestacions de condol que l'Alcalde va fer
al cialsol amb motas de la catästrofe del _Tapó i que la Comissió d'Hlsenda estudies si hi ha' manera d'auxiliar a aquel' país en la gran desgràcia que l'afligeix.

REMOCIZ D'ALCALDES DE
BARRI
L'alcaldia li fet els segiients nomenament d'alcaldes de barri del
districte nove:
Beseas: alcalde primer, Antoni
Mutis Piqué; segon, Pere Pujol Padol. Mercada': alcalde primer, Ga>riel Serra Cortada; segun, Genis
Colomer Pujol. Sant Paciä: alcalde
m-itner, Antoni Guascha Canyameras; segomaPere Puig Quintana. Estadella: alcalde primer, Ramon Trias
Cercavins; segon, Pau Serra Castells, Santa Eulàlia: alcalde primer,
Jaume Juez Queralt; segon, Josep
Casé Borràs. Segrera: alcalde primer, Joan Rayes Crimas; segon, Silvestre Ventura Causada Camp
l'Arpa: alcalde primer, Unís Guasch
Reverter; segon, Josep Cusc6 Sams6. Cortada: alcalde primer, Joan
Duran Casullas; segon, Josep Fumadó Arracimo'. Sant Genís: alcalde primer, Erancesc Cantijoch Farrea segon, Jaurne Duran Vita. Carmelo: alcalde primer, Alexandre Olive Atice; sepan, Josep Torruella
Guinardó: alcalde primer, Erancese Cardona Maceras; segon, Cebriä Ferrando Nognes. Sagrada Familia: alcalde primer. Josep Alen Figarola; segon Facind Ros. Les Roquetes: alcalde primer, Joaquim
Valls Martí; segon, Josep Vendagoce Capella. Peto-onces: alcalde primer, Miquel Maduren Piqué; segon,
Joan Crusens Bonct.

TELEGRAMA DE L'ALCALDE

pan eisen el conductor Andiftai.
i el guardafri: Inihnieda.
La !hila I elegrafiea ele la
Companyia quedit interceptada.
La tele gmica no es va inter-

ronipEe.
Abir mal!, a l'estació de
Eran« -a, fou posat un avía dient
que aols es despatxaven bitBeta fina a Vilanova, i encara
quo podien rular els trens per
Viola filmen, no ho feiert per no
troir la segurelat de si les
nies calaven en bon esta!.
A inigclia va quedar expedida
la via. El ränid de Madrid i el
mixte de -Valencia no arribaren
fins a dos quarts de-sis del isla11, i Pexprós de 'Madrid a les
dotze.
Un deis fenits. l'estat rIel qual
inspira tm, s, seriosos ruitlaglgss,

D'IRUN
teleL'alcalde ha rebut el següent
grama del d'Irun:
"Urgents i inajornables ocimacinna
professiona ls que requereixe n la meya
estada en aquesta ciutat Mimpideigcn
anda prost seestlment Mea, assistir
com vaig Media a la inaugurad () de
Holte.
l'Expo sici ó Internacion al del
planyent vivarnent no poder delegar
la ineva representació per al dit acte
en alpina dels senyors regidora d'aquest"
Ajuntamen t per quant que casete
aquests en Ilur majoria comissionistes de la Dinasta, es troben ticupadissIms amb el desnata d'expedicie n s endarrerides a conseqüenc ia de
/militas produida pel rema incendi ele
la (lita Diana. Li pregó-Milr- a
nera necead com a bones aquestes
raons per justificar la impossibilitat
de la nostra asaistencia i expressarli la simpatia que tots sentim per Barcelona i pel digne Ajuntament que sota la seva presidencia tan celosa i encertadament administra cls scus interesaos i fnmenta certätnens tan grats
com el de lo-mentada Expesició que
redunda ra el Iscriel ici d'Espanya. —
El saluda afectuosament, Ricard Ros
dríquez. alcalde."
El marques d'Alella contrstä amb
isis altre agraint l'atcnció i les frases
d'elogi per a Barcelona.
LA CATEDRA DE DRET
MARITIM
A partir del eia d'aquest mes
queda oberta la inscripció per a la matriettla de la classe (le Dret Marittim
que aquest Ajuntament tí establerta
al .g-rup escolar Baixeres, sota la direcció del professor En Vicens Soler de Sojo.
Ira esmentades inscripcions s'efeetiraran a les oficines dc la Comissió
de Cultnra (segnn pis de les Casca
Consistorials), tots eis dies feiners, de
deu a dos quarts ele ducs.
SUBHASTA D'OBRES
Sita assenyalat cl dia 21 del corrent
per celebrar la subhasta referent a
la construcei6 de diverses obres . 1 plantaci g ms a la plana Riera, sota el pressupost ile 15,836'62 pcssete s.
per dMmenge vinent, a la tarda a
un sic clularrerides les Oln'eu; la sala
inxlent-se dia
pectina bellissimes
De la conversa d 'iguala ami) el senyor Solà en vam treure el comen-

esment esn aquestx cromos, (me tant de
mal els fan, 1 cuitesaIn a declarar el
boicot ala producto% que inelogneasin
tan 11-Mesh- jables litografíes, donant aist una moatra de cultura, i servirla
de Ilieö efieaç si aquesta industrials
que se servelxrn da la IngCntitt intel41gén y in dels infants per explotar Ilse
mereaderia.
Je propo g arla als senyors fabricents
del g artieles alludits on s'as fet
ale el dlt costura (q unal tots cii, tetalans) que sulstItni gg in en el g paquete
destinats a la vende per In nostra terna les Uds detestables tritentunies per
attrea bellament llanatrailee pela masUta! dibujan/1m 1 de caben 11,41.11,65i
con] per exemple: pasailt g ra de la historia de Calaltinya, fialeria de letalen, iHnstres. topografia comarcal ,11-,
talana, ete., ete.: ell la 'lengua natural dels petite ellents i eatic segur que
en noc de mimar augmentarien considerablement llore ingres g o g , donarien
satisfaceid ala paree que paguen. Carian un exan 1)6 als intauts I l'estetien ek en restaria eternament
guia.

CRONICA de
CULTURA
ESCOLA D'ADMINISTRACIO
Durant tots aquest mes de setembre, de lo a 12 del mati, queda obcrta, a la Secretaria d'aquesta Escota
(carrer del Bishe. haixos de la Diputació), la matricula per als que
desitgin cursar els cstudis que es
donen a la dita Escota.
L'ensenyament consta de dos cursos: el primer compren cinc assignatures, i el segon. sis.
L'import (le les matricules és de
so pessetes per drets d'ingrés, Ia
pessetes per les assignatures de cines
llores sennanals i 53 per a les de
tres llores La càtedra de Taquigrafia serà,
eórn els darrers anys, a cärrec del
!doctor Coronas.

L'Amichalis" accidental
El popular autor teatral Josep
Amic, "Amichatis", ha estat víctima
d'un accident. En tornar de Badalona
va tenir la desgräcia de relliscar i
canee a tcrra, produint-se la fractura
de - là cama.
Fent vots per a un räpid restabliment.

EI

lector diu...
PER LÄ CLLTUR.i DELS

WOSTR,ES INFANTS
Sr. Director:
Cal que vetllein per la cultura dels
nostres infauts: cal que no desenidem
ni en els caires mas patita llar formaeiö espiritual. per tal que el dia de
dernh siguin hornos dIgnea a la cueletal. Sortosameut Isi ha pares coaseients
de ilur deure. que procuren, amb eneert. -seleccionar per a les llores d'esbarciment Ilurs petits llibres i revistes in g truetius que els ensenyen a
amar sense efeetismes la vera Patria.
Si presten,, per,«. atenciö, retiren amb
fitstig cotu ami, la vergonyosa indiferéncia de pares i preceptora deixem
empastifar des de terups inmemorial
leg tendres man g i conseineie.g dels
!teatros mentas tunb unes cantee-Unes
barroerament ilituninades, anomenades
cromos. que certs entnerriants poc
erupulosos dipositen dins liara produetes, cense ultra mi gg iö que 15 de cridar l'ateneia del püblic infantil, de
fàeil suggestiö.
De miss arttstieament repulsitt i greller aeostutnen a tractar d'assumptes
valgarfssims i poen-soltes, e g erits, naturahnent, en 'lengua espanyola, ser-vint por desviar ilur g ingenus lectora
enver g titu rala pateiotisme.
CaltWa que els pans que tenen cura de l'ethienei5 de Ilurs fills paressin
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!dada Chadelü

VIL

s'esrrroIst tivada i el
gueiren abaris fet tota
la erelmenea; el sol, incessarn,
Ceeltifi I . borla/ i els rebrote de
trébo l., i les vaques M'amarles es
passaven les linees del metí al
vespre, brs.snusiltj nt amb pl van
apoint a les eledes.Calgue vigilar-les menso desce p e, porquii
/Ame els magres cereals tema-laven ernelment Itur farn,4.1 no
vC passar ni un din serme que
alguna (l'elles 110 trenqués unen
{piantes estaques per veure st
s'aseneinva dv gra.
Desprós, iitItl nit, ei vent va
girar de cap i visita. eom esgotat
d'una constancia fan rara, i
Irremal( (nieta l'hija.. Va vau
gulerment, durant una setmena,
quan va aturar-se i torna a
bufar el ven' del nord -riet, bel
via arriba!. la tardor.
I.a (ardor/ Semblava ahir, tot
juef, la primavera.
El gra envara no era Ilumine,
ene. que l'hagues esgrogueit,
oequedal : nc(inés els feries e ren

"3
s,-- .401411
v a arribar setembre, i la ben-1
.;.rtiftida esqui* del temps dele
vy 'a, aa pereiteir 1 esdtvingué
u la MaSia ; I 01M4 les nitres en_
atea eltabtrOfe. Pel ele deien
ale Gialtiolelain e , mai hi litivla Ilitee nomós acabasen de 'melar
trgni tip4 simula corn /muelle, llar substäneia de la le pra ne
ami <'citada per l'eadiu rimase curta
eria
• 3udlc. boto e
I la tardor ja era a les portes,
'MI -QUA e$4)!'
rittlettelarit. l a‘etOrti de j'blverp
Ah,
."5

da cantó les aceres, hi guanyarid
tothorn. Les botigues -perquè com
rnés estretes siguin les .aceres més
Ilueixen i el públic té més a mä
l'entrar-hi. Es presentada l'ocasió
de treure els plàtans i posar-hi en
el scu lloc arbres de frondositat més
baixa, per exemple els del carece de
Vergara, i el repetid tränzit rodat
circulada arnb mes desfogament.
El passatge de tramvies i autömnibus ho agrairia nuoltississl, dones
ovni es fa cada dia més impussible
utilitzar-lo amb el que es refereix
a les seccions de les Rondes que
esmentem.
Es costós aquest millorament urbä, ene. en capacitent; però també
cntenem que es necessari.

Xavier Obaoh 1 Antioh

TRANSIT RODAT
Senyor Director.
Fóra molt convenient celular ratead(' de les autoritats locals referent a les dificultats, cada dia majors, que hi ha en els carrers tnés
importants de la ciutat nova, i ella
referim al tranzit rodal.
Les Rondes, des de la plaza de
la Universitat al Are del Triomf, no
poden "engolir" la densitat de carros, automähils, carnions, tramvies
i tota classe de vehicles.
Les necessitats de la vida moderna fan desapareixer. (le poc en poc,
els típica pesseters i eis carros d'alapiada relativarnent estreta. Avui, els
camions (le cinc i sis tones, els
trates d'anulada mes esvelta, els
grossos camionatjes, als autenunibus,
etcétera no poden passar a dos de
loas amh greu perill (le huís conductors i, sobretot, del vianant.
Eixarnplant 1 tnetre i mig per ca-

De

Rossend Nialet

DERIA D'ESTRA«
PER NOMS
Sr. Director:
En la secció del seu diari El (cc
kif din... del dia d'asad, hi ha un justhairn contentad sobre la (Feria (le les
Companyies carrilaircs d'estrafer sovint atonal; dels pobles així, teniln
lambe: Villantleva, en comptcs de Vil:tuna-al amh l'agrcujant d'haver-bi
mita Villanuevas, que se'n diuen, que
fa mes Ileig posar-ho al nostre Vilanova que no se'n dio; i Villafranca,
en loe de Vilafranca damunt del qual
pot fer-se exactes consideracions que
les indicades pel Villanueva.
Peria el gros és la Companyia
del Nord. Aquesta. que tingué la frescura d'estraier el Sant Quirze de Besoca. elavant-li un Satt Quirica, que
nngú sap que vol dir; aquesta mateixa Companyia té, en la Ilnia dita
d'Alar a Santander, un San Quince;
de guisa que el fet de posar San Quirico al nostre Sant Quirze, cazan en
ple Castella no repararen en eso-111re San Quirce, sinó palesa les ganes
de molestar la nnstra terna no sabem
pass que vuland dir; fora que es tracti d'un cas d'estultícia, que també és
possible.
De vostè afm s. s
El marques de Balanzó

Catalunya

Pcxercit de peu i cavan. Ara ja no es
GRANOLLERS
ven el moviment cbabans d'ahir. Lasmejor
d'enguany
ha
La Festa
pecte de la població és de gran nortranscorregut, si fa o no fa,
igual que els nitres anys. Cap malitat.
Durant la nit del dimecres flan
espeetacle nou; cap innovació
robada la fährica de generes de punt
prou atraient.
Al tereer din tingue lloc al de R. Torrellas, del caree de Clavé.
Centre, al metí, tun concurs lo- Ultra el genere, consistent en mitges
cal sardauista. Guany et pri- i mitjons molts dells de seda glutMomer premi la colla “Dansaires sa. els Padres s'emportaren una mäGranollerins", i cl segon; "Soin quina d'escriure. dues escopetea d.i cacatalans", si..be_el-P úblie que ca i dos revedvers. No hi ha rastre
ornplia l'envelat considerà el dels rnalfactors.
fall com equivocat i el jurat no
— AhsiC. a la nit, plogue abundantprou competent. Al Casino (le ment, havent-se refredat de non la
l'Òpera
Granollers es presentà
temperatura.
"I pescatori cli .Perle".
Al Centre Catòlic els Mielonata posaren en escena "El soLA GARRIGA
metent d'Igualada" i "llue el
pastor", en el primer i segon
Regna im gran entusiasme en aquesdia respectivament.
ta asila anda moho de celebrar dioNo es veja. en iota els dies menge vinent, día 16 del corrent, "La
que durä la Festa 'Mejor, l'ani- festa de la sardana" organitza gla per
Garrig-ucnc, prenent -}ui part
mació dels altres an-ca.
— Es esperat amb impacien- el dit Orfe6 i la cobla "La Prinaipat
cia el fati del 'tribunal d'Actea Barcelonina", amb el segiient progradel Regne per desfer la dupli- ma:
citat deis nostres diputats a
Malí. a les dotze.—A l'envelat que
Corte,
per aquesta festa s'aixecarà a la plaLa impressió del districte
ea Major es ballaran les sardroses;
que si aquesta vegada tambil
"Repie de campanes', Grau; "La ¡esslarrabassa l'alta a qui lleta del Casino", Quer; "Voliaines",
gitimament la guanyä, o sigui Bou; "La filosa", Mercader.
En fosen Maria 'fries de Bes,
Tarda, a dos quarts de sh: Una
(releecions legislatives no se'n altra auidicï.iu de sardanes, exec::tant
fiaran móa„ja que, es inútil emecobla es següents cnntposici ,ns:
tre una voluntat quan un deis la"Abella."„Mercader;
"Blame.:u1.11",
candidata rep el favor ministeBou; "Totes voten Pep Venrial.
suda ; "Regata les flora". Saducea;

MATARÓ
Ahir mas; la guarnició (setè regiment muntat d'artilleria) ocuparen les
cases de telegrais, telèfons, presó,
Ajuntament i &mes estabFments públics.
A les «leo, un pique mana; per un
oficial. fas pública, en la forma de
consuctud, la Del marcial, fixant a les
cantonades els bans del capità general
dc Catalunya i la seva allocució dirigEda al país i a re:set-cit.
Durant el dia patrullaren torees de

"Les noics de Prats de Molió". Juncä; "El cant del batre", Vicens.
-Nit, a les deu: Concert per 1.0.ieó,
el qual cantarä a'gunes peces del seu
repertori, acabant amb "Les lidies se- i
(mes" i "La sardana de la Pät:ia".;
acompanyats per la cobla. A continuació la darrera audiebl sataknes,
els norns de les quals sésil "Ginesta",
Bou; "Per tn ploro", Pep Ventas-a;
"Recordanea", Grau; "Dalt la pallera". Vicens: bruixot de les R ncales", Mercader i la sardana del mestre Morera "La santa espina".
......sasaaassasaassassaveasaassossaaea

sweew.wra

etam.
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EL SENYOR QUIÑONES DE

inexnrable, el fred , la neu. aviat.
Alternan'. ami, ale .piles
pluja. encara •van venir bons
fli e s eiarti i 1 . alents cap al migaja que podien frr cernir° que
res havia ettovial: la onllita encara on pral, la eterna deroració
siels locos do pibe' s i sempre
les matelxes postee malva i gris,
larrinjit i malva, els mateixos
veis ptllliris damunt el camp
ornbrivol... qur Hierba
entumir:ir d'apareixer, al nuitt,
Manea de i quasi de seguirla van arcillan les printered
glaearles serine g , que van terno-ti i ennegrir les fulles dels

idaneons de patata.
Després apareguIS en sin abeuradar la pricnera torostas ta ,de
glaç; fosa a la calor de la larda, va tornar uns quants dies
desprós , i per tercer cop, la ma tejan set mana.
Les incessants rauxes de vent
seguien (4, 14 alternar les triados
lAbles de pinja nitait Hquests ma •
fino de gel; pera rada vegada
quts larnava a bufar el norifoest era una mica Inés !red.
parent /inri mira mite pròxim
de les glacial!' fileteados de
!laven. A tot -arreu la larcarregaa
§tor eß relanebi

del qtte se'n va
i de l'ame/mea del que ve; perü
d'amura, la terra canadenca éS
mes melancidira i emocionant
que cii 1 1 iie. i Seinbla la mort d'un

da de la pena

asser 'turna, cridat massa d'hora pels n lntttS. acuse haver viseut
la seva justa part ile vidaA través d'el fred quo venia.
ameles primores gelades, i
ti 111'u' de neta hora retardavn,
no obstant, i deixava mirrer l'un

dia per a l'anee la eollita, per-

que el pobre gra noguas pum<Ire entera Una miea de t'orca als
sues-de la torra i al sol hohl. Calia con'. pera. cae s'aeostava
octubre. Ea eivada i , ell hat- fo-

ron segats i recollits sota tin
el clar, sense -cacha, (pian les
fullee dels bes-1011s i d'ola albees
trèmols comeneaven de esgrogueir-se.
La colilla de gra fou mediocre; riere, els lenes havien estat
breas. de galisa que l'any.
conjunt. no rnereixia ni tratasinia. 111 condolerte-ro. T.
P erls
rio ebetant, els Ghar rin la i n e "an
seguir deplorant una pila de
teme envara, en Iturs converses del veepre, la sequia sause
precedents d'agost i le gelades
sense ra,cedents da setembre _

que havien traii Iturs esperances. Contra lavarte-la d'un esliii nutssa i les ciares rlgors d'un Mima cense. indaii_
geneia, no tenien cap revolta.
ni etutig; nornés comparaven
compre, mt Itur espera, l'estació finilla a qualsevol altra estació miraeulosa quo esdevenia,
sota Iltir una regla; i
thai posava conStantment als
Peti5 llavis aqtiesta eterna lamentäeió dels nagesoa, tan raonable en apariencia, però que
es diu cada any, cada any:
—Si haguós :estat. tan sols,
un any ordinarit

preparatius anyals de defensa
contra el gran fred i la neu
fina iva.
Amb terna 1 arena Esdras
Dia Da van est -Debar curosament
la easa, formant una terr.aplenada al pon de les parche; els
denles hornos van armar-se amb
maricas i chute 1 van donar la
VIII
volta a la rasa, consolidant, tapant Pis forras, reparant c.-1m
millor podien els desperfectes
de rally. A dins, les dones ornnitren (le draps els interstieis.
Un mal( d'octubre, al llevarvan iniganxar al trespol interior.
se, Maria va voltee la primera
rap a la banda nord-oest, vena
itotl rpm baixava del «'el en innnmernbles floes peresossos. La (liarla chas deis nobles I eurog emela guardats. passejaren
terca esteva blanca, els arbres
empolsats, i ~lava que la llurs mane pera 1-.)Is els recoas,
cereant corrent, d'aire.
tardor ja los arabada, quan tot
Una vegada fet això, encara
just Onrurnva en nitres bandee.
Però Eiterig! Lógaré va pro- calia arreplegar la provisió de
fusta per l'hivern. A l'altra hannunciar anib un aire sontencids:
la de la timen dele rampa. a la
—Desprds de. la primera neu
l'inda de la selva. les soene, i
mirara queda un mes abans
braneet
ges pers• ahundaven,
l'hivernada . Sompre /in sentit
cara Esairas 1 Lágart, Van plandita als vell, i jo penco el maee la aeva desfral i van aun
triz.
fer Ilenya- durant tree
Tenia raó: d'os dies mós tard
desprós van apilotar el ¡rolla
tina radia fina va foruire la neu
i la 'erra bruna va mostrar-se esperen', que una altra
viuda permetés de carenar
do non. L'advertirnent, però, no
havia passat endebades i van los en el grau trinen de fusta
(Cusliineu.
915 preparatius; ala
• comengdr,

Cnssabte, 1E.Se1embre ðs
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ELS ESPECTACLES
a estrena a l'aristecrätic Saló KURSAAL. do la
III UNIVERSAL,
3
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de JOAN VILA
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Avui, dissabte, tarda, a
les cinc. Nit, a les ( t en. La
celebrada obra en tres actos de Josep M. Granada
EL NIÑO DE ORO
Gran (punir° f 'ameno:
Germanas Gazpaohas i
Germans Hidalgo.
Dcanä, diumenge, tarda i
nit, El niño de oro.
-....)414-44.4-4~4-14-04444,44.,
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w
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w coneguda mundialment per la pellicula del radió de d òlars. 213
Interpretada pel fannis actor VON STROHEI131
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AVUI, DISSABTE,

MATINEE, A DOS QUARTS DE CINC,
i nit, a les den,
GRANDIOS EXIT
dels dos nous quadros

REVUE

3/ 75 artistas espanyeles i estrangeres. ENTRADA LUCRE.
ri

NUTA.-A la tarda, la Revista comencarä. a les sis en punt,
després del Programa de varietés
in

TEATRE COMIC

Diana-Argentina
nmii. I, La reina dels gitanos, Sense pietat, Història d'un
chantage, Funcin de gala, Pas-

seig aeri.

Prenent-hi part les primeres
1 , allarines La Sarina-Lluisa Rubini, Tosca Cesan, i el senyor

JAUME

Secundats per
formoses bailarines, 20
dos grans esdiumenge,
Denla,
perladas per la gran companyia
Melasse. Es despatxa a comptaduria.
Molasso.
20

EL

TEATRE NOVETATS

•

Gran eompanyia internacional acrebatica, e:piastra, Cantes MI120cal. Director: Mr. Ventura Gannau.

Companyia de Comädies 2
Avui, dissabte, dia 15 2
i te setembre, a les den de t
la nit, inauguració do la l'
a ell 2
m l'obra
taponada amb
tem
m
N
quatre actas deis gerans

Avol, discorde, tarda, matinée rerectal a do , quartie Ir cinc. alt,
a leo Clec. Exil sorollAs de Iota lit
companyla
Les 4 Etarrettaa
Quintero
poutpourri arroban,.
Les Robbins
LOS GALEOTES
,tomador le bicIrl•des.
'Trompe Titto Rifft
larda, a dos
Set formidables saltadors.
esde cinc,
l'exit de Fred Silvester
e les den:
pecial,
Cia.; r1,13 initilltabiei 4 Uessems;
Lee Mandos, sorprenent. perilIC3
LOS GALEOTES
• • ,3.11/1rai- de la ilion; E. P. Lee,
, , . p , ver-Dable, ortoinal, anic; G.
Fontana, Strakay, The Arqués, etc.;
Entrado, ctniiques 1.M, 10011 aplace. Me, clown, Germana Ferroni, Na- a5
vaa i Gerome, Silva i Kodak.
e mana, tarda, a 1 ,-- medre, I' nii, A
mi les den. c o.tracrilinicra•s funcione.
i"
co
D• pals sni
3 famosos debuts, 3

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohèmia

Entrada de paseata:
UNA PESSETA

Diumenge,
quarts
i nit,

2

44
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wlsky, corMeclia
r,arts; La casa ds dispeses, cUrnica da gran broma.--Demii, nit, estrena del . 10 i
lini episodi, La reina deis
n
'inc grans os tre p es, entra .dles Sense pietat,
p n •1 gran astit• En-11h Chione.
amb el

en Mies

LI

VI

1371 A.

dissald e, programa
ministro: 1-a reina deis gitanos,
8 1 9 opisodi de gran sensació;
El , diamant blau, bunica comedia draniiilica, ereaeid de, la
gran :Hl KiiIherine Mito Donald; InstInt matern, gran film
sontiniontal, interpretat per la
artista Elhel hart'imore
U11 vlu

- 4444+64-4444e-64-64-11-6444•1446
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Cinema Princesa

Mercó Nicolau
Primer actor i director,
Enric Jiménez

avui, issabte,•vespi

de..plaques / peLneuies
levela
1 tot triaban de /abaratara. Cu reine!. a lea

4.

>1.1.X

1144•64444+4441-ree.

Teatre Barcelona

ANTONIA PLANA
1,

..5.4,4.e...,,,,,...,,,,...,"*...r.e..--, "-e..,»...,..N

4
/ AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA ...

e44-4,e'rez-e4iwe,

Sessions d'Art

e

selise fils
prsseta

Anna,

Saló de reunid de families distingides.
u iirguestrina Suil.5.---1-1 Avui, dissable, 15, inauguracid de la temporada, amb l' o sP trena .10 la super-joia Universal Esposes frívolas (exn elusiva rl'atorest a empresa), pm gra /1 ti O or Von Slroheirn, ria
n
passional, -per •I'artista Do- 11
llri i la comedia drainatica Furorboxador
aristecrittic; 5 retina, FI
Sohant el oulro o El
saldina';
ti
11
El poi pugilista Reginald Denny; Passeig aori, rtmilea, j les
E Actualitats Gaurnont.--Nota: aviii, 15, do 8 a 8, i demä, u
ti en la sessid matinal, de onze a una, es despatxaran bu- .1111
LI
te taguas, numerad o s per a la sessió especial (1'e los sis del diu- it
ti rri en - 3,-,Dil.ltin+ e-trena .te Palta' comedia Vlatge at Paradís,
In
n,.., pel la gentil arl;,.;.1 Bart, Lyteli.
IR
13

011

111

,

killIIIIIIMMIZZIZZIIIIM111111111111B111111111181111111111111111111111111111•1111%

tP Ulfilf-US

L'AIGUA 61-201;ILIN E

1 tedlli

dona al caben el seo mallç primitiu 1 es de resultats

, Rambla Pla /3mpieria,
tenue linspitat
Pa g a. 2-- Sanen , unputettata.

del Dr. Dinas.)
MUR,' 15 1 er

Elpeeiale tra g lattiocis Dar el guari•

In.ent .1fipid (10 n es nudallies;:neendel:
Matra 1)(11 ruleta wOntmea. Lun..
Falla; de mi a la I de 3 a 5 evuitam'ea pei a etupteata 1 uerel:e.
h(d, ti. •

lJLiú

Esp rilid d3 Suis
eont r

CUI!J

Cooriiii

Camp del ("1. I). Europa

A les quid ro de la larda

11+1144444444444

1.72.1111C....,..M.I.M21711/1n

ITZSTF.r.SSA que tia des tt iol'eaTa r d1111"re•s
a regentar
sos e.treces.
r,
, a ariai ; lumltm,ituorabt
pt 0 Ictivr,
rerereur i es. Eserilmi• .1
número lora,

Tur8ivis PEr v3ndie
s 0,1a

adherente): 250. • CREMA (evita len arrugues) 250. • AIG1JA
DENT1FRICA (on romprImits efervescente), 5. • BATHOL
MCNTPV (szls nilnarzls por a banys de peus). 3130. - SANIBEL
(COMprirnitsal bay-rbum, per a regenerar el canea): 350.

MENJAI-IS A LA CA'i'll.ANA
ESP.1111ERIA, 6-VIDRIF.111A, 12
Teli+ron 1378 N

iD/pnid genere) e bmenei
EatablImente DALMAU OLIVERE9, ert.
PASMO D5 L'INDU)TRIA. 14 .DARCELONa

MINO>

Tapineria, 29.

.Sucursal, 13
el DE TIARA, a 0'60 pts. Mire, posat a
damicill; cedida P l 'OP l a- J. A . Jordana.

APISSOS
e54a inds importara d'Espnnya. E,pncifildif en tapig•
sus ri Uveras , Fepoatri g yermara': de
quariros a. l'oil gratat' ~agrarias etc.
t . atirtrarió iie mfmrs I malliurea. - No
visitar aquesta casa,
rOnertli
F.
Botero, •

,

monitaleon
terrISSII).

0,-Ilse

•

4 ttinta,eorto-

i ;II

,n

e

Es la reina de les aigües de tatila
LA DE LA VALL DE . SANT DANIEL
Depositan: .10SEP PAGANS, Ponent, 28

Calçat be i banal.

•

qUa‘ I' V nt(.

Zli

====•-¿•••5.1:mn=2/d)

Unica casa per a

rs

1-1 ' , de 2,00.1
c;m1ims d., II", -1' .

traitR la.
\':sibles ole; dlatrieres,
1(1 a 1.
4 ; 1 ii, i ele.
n b n P' re IV,
d'Ffort:i.
locaut
:01111 al,
n No t • l,
tes 1 , ‘:

ttttt UllIftft111110111,111

MGUA d'HORL/NE (tintura progressiva per ets caballa
Wafles): 6.• OEPILATOR1 (actlu t inofensiu): S. - POLVOS (mea

FO N DA SINION

,,geseese-teeeeceeeee~
7
FUTBOL

Póbt indreu stob uaa lämpar a i pila eli2eIrien de i, marea
L0'6, ism .sant, P-11 te,1 110C i
a qmilsovoi [numera, d'intonSa Ilum,
libbspensalde en les exeurstons i viaiges; en la llar; en
la fabrica; per thiscar
coro on la foscor; en pujar
en la Muleta de-nit;
en el malett te vial ge, resultan/ SnroprO d'una ui ¡Wat incomparable, el maleix a la
canal que al ca7rp.
SOLA3IENT
t[TENTIQUES 1.1"S 1. \ :\11-',\RES I
•LECTEIQUES
LA MAP.C.1"LGT".
Los trabaron a les casos
següenIS: Suprema, Pelayo,
aWg,
50: Lords,
Tra fnlgar. 3;
:. Srhaillitoez,
!l'erran, 23; Beristani
Ferran, 1: Laplana i C.'. Ferran, 15; Vicens Ferrer, plaça
Clf:',:ulnyt, 12; ;1. Valverde,
c.iintat, 9.

PilODUCTES HORLINE:

Ort

ESPORTS

Dernä, diumenge, 16 do se' ternbra

IZiOnininiiMMUMMI)11))111)11,111111,111M1Mnflirellit ttttt I
ISIe
liilgU

.

111.

4

Que le

Per excessos mentals, per penes, por inquictuts, per
malalties.- No importa res la causa - La ouestió és aue
vostä te cabells blancs.
Els cabells blanca, sigui com sigui, son considerats corn
indici de vellesa. Sou encara joves 1 aouests quants cabells
blancs, os envelleixcn.
Teniu el dret i el deure de rebelar-vos contra un:esta
injusticia. Acudiu a ¡'diste f semi eficaç i aconsellable: tenvio - vos amb Algua d'Horline.
Aquesta es la darrera conquesta científica en aquest
terreny. Tintura progrcssiva, absolutament inofensiva
se/ase cap prIncipl tòxic o nodo, cense ni ombra de nitrar de
plata. No us farà perjmiici a l'er ;4, ,nis, no us (art malbe 1s cabellsr, sind que al Contrari, aclemds de tornar-los al
¡liar color prirnititr, eis seaviteara 1 ofidtsiarA, treient - IOS la
caspa i evitant-los l'alopecia.
Amb pecs minuts os en fareu una aplicacid, sense tacar-vos, acose olor desagradable.

tificial; -:- Rifa ¡t'abonainents d'entrada -:c.:id per' mitjä de la telefonia

CASA CASELLAS
Car,er de Santa
(Pcop Rambla)

u

1

CÄLi LAACP

riran eancurs • de sardanisCastell de focs arles

'

t

p

Banda Municipal
Orfeó de Sans

mm

4->ee-e-eeDieac-a«-

EVA [HAZ
2

BONAFE

larmarIas 'te Es p ahs, Porice61 y nnn-rn,,..

Entrada, una

Walkyria

Inatiga rima.), 21 de seteinbre

TEATRE TIVOLI

e

ALBA -

'

Ato.), alssala e: Aventures do Rabiasen, NI t Atl ctilsoilb; Nanuk
l'esquimal; El gat montés; L'automòbil reta; Tomaset detecte. De,
ma, diumelMie, sessiú marinal dl t
1. Nit, - estrenes: Aventures de
Robineon, XIII 1 XIV enisraii,; Mossen Janot, i lira inestra de N'Angel.

Gran companyia do comèdia

indicadas esperialmente il Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (rieles sin
Jifias), y_p;waronservarbasta la extrema vejez;
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro.
pio de la Kiwi.
y ente, 5 pta.. freeorii Sepa& Rambla de las
Flore s , 1 .1; Farmacia Eelart, Princesa, 7 y pruaeirales

Parc de Montjuk:11
Dernä, inuniongo, dia 18
do seternbro, a les tres de
la larda, ili‘an festival popular a benefici dio l'Associació do la Prernsa
de DarceIina.

PROGRAMES SELECTES
A y ul, dissahte, tarda. t nIt. ()comunes selectos
exIts! la
formas:a comedia L'estranya
tura; el eincdrama Furor passional;
A /a dtverticla pelltrula 'Vida campetrole, 1 la !marees:un Història d'un
"ohantage"

Temporada de Tardor

-,...5.1›2-9-3449/4Y-5•94-,5,7•4+4.3,4,-O4111,; I

la •Vcarastellia O agotamiento nerviOso, por

unificas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

EL IICELE
•e

•

memoria, dolar de cabeza, tiel reos, fatiga
corporal, .histerismo y trastornos nerviosas
de las »m'eres y todas Ins manifestaciones de

EXiMILO

-«-..».4-4+03>eisee44414-44•6•444,..

..+44.444444-44.4444+,

lit 13

Grageas potenciales del Cr. Soivre

GRAN SALO DE MODA

Qual

fi 13 gil

polen-Iones nocturnas, esocionatorica
das mutuales), cansancio m e ntal; perdida de

,

Pl 3 TA DE

144•••••••••••*-644144-64444-04444..
11-614-44.64-fee+41-1.4 •11•44•46. ' •

.

51 El o k3ü

Vies urinarias, pon, Raigs X,
BOADA DiatCrmia. Rambla de Catalunya, 31, 1.er, 2.. , De 2 a 5 i dc 7 a S.-Clínica: Sant Pau,
número Vi. Do 7 a 11) de la Mi.,

Amt,

e

ii

D P.

PARC

.1-6•44•6*•*6•e4-eeee6•4.1.44.64•A''

Teatre Poliorama

CIRC ECUESTRE

Empresa Francesa Delgado
- companyia de Come(.ran
dia

ENVELAT MONUMENTAL

BORRAS

eLA DIDA
e+644-14+04-64444.446•64444.4.
146.64A*4144•0+44-64644+64-1444.

4444-e+.444++++.3+44~441

VENDES AL DETALL'

tj

alt, gran ball. Atittganibus di.:
de /a /linea dc • Cata/moca al a-m..1
Park. Tramvles :In, la matinirla.

binson Crusoe, u i 10.

MONJO NEGRE

t

pl

(Abans °arree Dormitori Sant Francesa).

PARC OS MOCA
Darrers Mes. J. 1

Avul, clts,abte, a un
mart d'anee,
SOXA.
Cuatro g nus combate
V. Urtasum renten V.
Fabregat. Rirard Alfa
rampic d'Ecpanya,
cont r a A. Villar, venredor del enripia de
suissa. cala, Restaurant.
resabertima do la

dissabte, tarda 1 alt, grane dioses programes. Clac Solts!
41 La xamaea comedla L'estranya
aventura; el ctriedrama Furor pessional; la pellIcula.cOndra Vida de
camp; la interessant Histeria d'un
iichantage", 1 X 1 ültim rplsotil de
La atenta dele gitanos

Ftes. paren

Carrer ANSELA1 CLAVE, 9 (Fn1131 C.; {B3

La casa da dispeses,.
Esquivant el cap, Nanucg,
Roreina dels gitanos, 8 i

Extraordinàries representacions de

ti

Tipus de luxe a preus barrtfssims. Espardenyes amb sola de goma, des de 250 pessetes pared,
"

Teatres Triomî i Marina
i Cinema Nou

dissable i demà, din- e
menge
Grans funcions per la com-.•
panyia de

HEDDA RISTOR1

1

1\7F.Rso
-F-

Avui.

en el san repertori. 3, La co-,.
media musical
LA MIMADA

+

DINARS DE CASA

4+'eb+1)4444444÷40+59-ireeeeeefr. •
77
-

La Ilurn del dia
. a la rná

o

TURO
PARK

Exce/sior

e

ta

• highnU. amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 1:3
calf, tall anglés, doble p:anti!la c12. cairo
C1
211
1 ;'"59
14

i+144444.41141+0444444.44+84g

hilif2

13 01 31 3 13 II

2 13 21

ra

CASAMENTS
BATEIGS

4›

n

inEnzEnEniunnzainaztainawannnunnnunninnnen
•
dissabte, • i
demä, diumen(bes
grange,
dioses frincion3
Teatre Catara Rnmen pel millar ithisionisla
del rni4n,
Avui, dissabte, MI., a les den, El Gran Raymond, que exeen.primera de les den úniques tarä programes Monstres ii
funcions de la Mdebre compa- Lies parts, a prono bUratl.sims.
nyia Molasso. Grandiós espee_ (Vegeu eariells.)
:acle
e.4.11.e44+44+6•441444+4-11444-J
BALL / MiNlICA
1, LA PETITA GOSSE
formós ball niimie en un acto
i dos quadros, 2 . La celebro

7

Na

(Avui, 59 i 60 representació)
prenent-hi part Papeltriarqus i Perla Antillana

31

31 &S

Ifi

Telefon 230 A

Quintana, S

GANGUEE;

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmacies

Can CULLERETES

GRAN CINEMA DE MODA
Avut, dissabte, tot estrenes: El nao a
Invisible (Programa Murta), Per
Irene Catite; L'herencia de la ira- .
I re, sentimental; L'homo Tara;
• Terratrèmol, cOrntra. Doma, nit,
g ran eadeveniment: primera de: lea
grano exclusivos do la ' temporada:
L'audaç t'Artistas Assoctals), darroca cread') de Charles ha y . in111.103, altrea dura e5- trenes: Tomaset
A
campió de golf

l'aplaudit, espeetaclo

TR' , 131AREU

aits

6204 0.

--eeemeee4,+es-o-e4444+e-ae.-,.

'".4.4-1~.644444"44"
Saló Catalunya

1

GASTROBROL ROSSELL

,
Hotel - Restaurant - Atracolono
400 Metres altitud. Programa en- l'
deliciosa
Temperatura
elsactor
A ilaintaelons Gran confort per a famIlmen. Servei perinain • nt d'autocarn f
clec de la plaga de LessonS (J ose.
pets), del migdia per aunad. Te-

rl

CUITEU

malalties de les vies digestives, es curen amb el

94.4444444~~-#444~,
+.4444LA RABASSADA I

tara%

Gran liquidació de Sabates. Sense propagand'a, Per a senyors,
senyoresi nens.Sandälies i sabatinos, Collormern mitges soles
-talons de gama. Ventura! VA BE. Rambla del Centre, 35. Tarad
fern bona cara si no compren avui. Val per pees dies.

DOLOR D'ESTOMAC

1cen4.444444+.444.4.44-0.44-.

DANCES RECORD
LA AGENCIA DEL FLAQUITO
SKITCHOS

-

r,

OLD

i

Hotel ReStaurant Versailles
Obert des do lee rInc
clei clan a milla rúa
arrvel de ootert I e la carta
Gabarra de 750 pta. endavant
tiabitaclone per n temporadas a
.prein económica
Algua de: Mas (Iutnihau
Cual especial per a autoingbili
Telefon 7 II
Propletarl: JOnn ed (do l'asila
VERSAILLES)

ELDORADO
1 Gran companyia do sarsuela

super-joia de la

LES PLANES

t

4.444144-fieee.+0.e%

111;1117111BKIABBIIIIBBIBINKBIEBBBNINIIIIIIIIIIIII11111•11131111•1111e.
E
AVUI
1i1

CALÇAT

1644114.41144464~~1111•114

1923.

"CHIC et SIMPLICETE"
Revista de modos de Paris, amb traducció castellana

ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO
loo models I un patró retallat, per 1'50 pessetes
Comancu-ta a tot arreu, 1 al sou agont por a Espanya

rlI5

NIe roerla - PlIsds - Calats

A LBERT BET Clarls, 15 - BARCELONA

A',"

PER A COBERTES
PER A RECOBRI5IZ.NT1
Xa pa Ondulada canaleta
tamanys 111 x 185 em„
1 75 x 120 cm.
Ptaaues "A" de 40 x 40 ein.
Napes "e" per a recobrinietas:
1amanys 120 X 120 ern.
120 x 190 i 120 x 250 cal.

Uralita, S. A.

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTR 11. • BARCELONA
Plago A. López, 15
Telefons: A 1C:18, A 849

ammacnceumwee.-

Pau E ritali Creus
Atent dc Canvi 1 Borsa
Pina de Santa Alma, 1 P. 3.on,
Apartat 328

ireleten 1 522 A
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bolas M a B sein els millors
a ---:_per a usos industrials i au- -,
tomobilisme
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Rodaments
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Elevadors

de benzina (dides) marca
Exhaustor sán garantits per
temps indefinit
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