p.

E11111111111111111111111111iiillIfillidilliiiiliithat1111111mmtimmlommumm

E

:111IIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111U
- _-.--,-..
.--Red/u-ció . 1 AdmtnIstraelö:
Paauelg detrib
T re‘ t:,rh. --r Te:aton 1451 .4 .7-- on
1--' Saetera, nema. 11 I 11P-1"e
' Idi 131e-A 5_

2-..;
.j-

1-5.f.'

IFEIS DE HESChIPLIO

E".

EllICIf 1 DIARIA.

n

---2
e__
Ins mes
Barrig ona . . . . 9
trimestre --±;
reninsula 11)er/ea .
A ilwric a Patina . . S'bO

,_- Adres paisos. . .

i-1-11111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111e

—ja que no em vol posar la 00m1/nq iueatio:6, h :etdlor no atleenpacrearuri lean92e, casament -1,-

BARCELONA, DIJOUS, 20

ANY NIX—NUM. 15,51 1--PREF : tú CF.NTÍMS

DE SETEMBRE 1923

.75111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111M11111111111l141111A

SOTA EL PODER MILITAR

EL HIS HELS MIL LLACS

EL DECRET DE, REPRESSIO DEL

¿I si féssim, lector amic, una ' sèrie d'excursions ideals als
Estats del món, sobretot als Estats europeus que tenen encara
tova l'argila de la seva nova estructura? Ja està dit. CoTnenearem per /a Finlàndia, nòrdic país llunyà, t'erra blanca i
blava. com la seva bandera.
fies de Publicilat i diftisiõ, o per na ¿M ' Ilion al cap, i sis anys
PREAMBUL
Si donem a Finlàndia el primer lloc de les noatres excuruit dia a dulce anys de presó
-aquemanisero! classe (Pactes o masentim
envers
que
simpatia
per
la
és
solament
sions, no
"Seoyor;
mejor,
per a tots els quo forha
volcasualitat
la
nifestneions.
sinó
perquè
nació
admirable,
lla petita
Deis mals patris que mes deNo es podra. hissar ni osten- man la partida o partides.
gut que tinguéssim una agradable conversa amb un finlanAmb les mateixes penes asee-,
dés, jov e . estudiant intelligent, dedicat a la ginmästica i a Manen urgent i sever remet, es tar altra bandera que no sigui
la carrera de les armes, i alhora sabedor de les humanitats.
el sentiment„ :propaganda i ac- la nacional eia vaixells, edificio, nyalades anteriorment es casDemanàrem al nostre interlocutor noticies de Finlàndia tuara() separatista,. que va feet- ,siguin de l' Estad, de la Provin- tigaran els delictes friistrats, la
com qui demana noticies d'un vell amic. I les seves respostes se per odioses minarles, que no
cia o Muniei p. i,: ni_ en chp 1loc, temptativa i la conspiraciú per
confirmaren la impressió que havíem tret de la lectura de dia- per esSer-lio treuen la gravetat,
eme e rels.
sonso mes exeepció que les Amris, revistes i llibres recents: ço és, que la República finlan- al mal i que precisament per tía Les senyeres, penons o batidesa és un novell Estat fort, sòlid, que ha pogut superar els ser-ho oferten el sentiment de la baixades, Consolats, Hospitale,
Escotes o altres-Centres perla- dores tradicionals o històriques
entrebanea, gravíssims alguns, amb qué ha topat en els primajoria deis espanyols, cejan- nyents a nacierts estrangeresd'aseendéneia patriótica-, en
men temps de la seva vida lliure.
"El país deis ' mil Ilacs", com Ii ha dit un illustre poeta eialment dele que viuen a les
Arriclo segon.. Les infrae- qualsevol dele seus períodes,
finlandés, ha hagut de passar, tot just iniciada la llibertat de la regions on tan greument s'ha ricos que contra el disposat en que sóii guaraddes amb amorós
,
naci6, per la tragèdia dolorosíssima d'una guerra civil, d'una manifestat•
aquest decret-llei es cometin es orgull per ajuntaments o altres
guerra social cruenta i despiadada. L'exèrcit yerma, ajudat
El president, del Directori mi- enetigaeen de
manera se- corporacions, les de l'Institut
(any
1917).
del
poder
pels bolxevistes russos, s'havia apoderat
litar que s'lionora dirigint-se a güent:
de Somelonls, gremio. associala
dominà
Un exèrcit blanc, ajudat al seu torn pels alemanys,
N. lsl., i d'acord amb sotmet
Ostentació de banderes que cions o -tilines que no linguin ni
revolució obrera i sostingué amb les armes el present règim a la rosolneiú de V. M. mesures
no signin la nactonal: sis meses sels doni significació antidemocràtic: L'antiga Constitució monärquica, que Finländia
M:1s que tendeisin a evi- d'erres/ i multa :de 500 ir 5.000 patriótica, pudran esser ostenhavia heredat de Suècia—a la qual pertanyé abans de pertà- i salir:
tanta
nyer a Rússia—fou substituida, l'any 1919, per una Consti- tar el mal apuntat, amb
pessetes, per a qui la poni, o ladea en ocasione 1 Coas artelució republicana. 'Hi ha una Cambra única, la Cambra de mes entorila( i convicció quant per a l'amo de la finca, vaixell, guate sense inedt'rer en cap peque, resolt a proposar a \. II. en
diputats, de tres anys de durada, amb 200 representants
nalitat.
etcatera.
gas ner sufragi universal, directe i secret, segons el sistema la y en teratini disposicions qim
Debeles de paraula, oral o
Expressar o escriure en jetoproporeionalista, essent elegibles totos els ciutadans dels dos defineixin i enrobusteivin les
escrita:
presa
correccional
de
mes
o dialectes les caneens,
és
de
la
República
president
El
hagin
fet
24
anys.
sexes que
regions i el seu desenrotHament
sis meses i un. dia a un any i halls, costums i vestits regloelegit per una durada de sis anys; la primera vegada l'elegí administraliu i fine la seva fela Cambra de diputats, i d'ací endavant ha d'ésser designat somia espiritual, ha de purgar- multa de 500 a 5.000 pesse- f als, no sön obJect,e de , cap proper plebiscit.
hibició; però en el g atetes ofiles abatas del "virus que repre- tes.
Un fet interessantíssim de la política finlandesa és la
La difusM d'idees separatis- cials de earfecter nacional o t u - e
el
més
petita
confusió
i
la
senta
tosió dels dos antics partits de Vells Finesos i Joves Finesos
tes per miljä de l'ensenyança o ternacional no podr h atoar -so
en un sol grup, que es l'actual partit nacional finés. Aquest mas petit-equívoc en sent i ment o. la prodicaciú de doctrines do les per les persones investides d'aufet ens indica la fragilitat de les concepcions doctrinàries en la pf`I'QIIi; no cap admetrele i que expressades en l'article primer:
toritat altre idioma que el cese
pelliica viva. Es teoría corrent, en matèria de política nacio- cap noble ni Estat conscients de
d'un' a dos tellä, que 1:'.3 l'oficial do l'Esta',
nalista, el sostenir que les diverses tendències han de lluitar Ilur seguretat i dignitat adate- presó correccional
anys.
cspanyol. sense que aquesta
unides mentre no triomfin les reivindicacions patriòtiques;
test ni toleren.
prollibieb) !bisel efeete en la
Pandillatge
, estrucmanifestaeions
però que després del triomf, en tractar-se de donar
de setembre de.
18
;Madrid,
privades referents vida interna de les corporacions
tura i orientació a l'Estat lliure, les tendències s'han de desd
.
públiques
triar, treballant separadament i fins entrant en Iluita si és 1923'
aquests delietes: tres anys ele de carímter local o regional,
Senyor: A. R. P. de V. 31."
necessari.
presó correccional i multa de obligados, no obstant, a portar
invers.
El
Dones bé: a Finlàndia ha succeït el fenomen
en casteldh els Illbres oficiats
1.000 a 10.00ff -pesSeles.
PART DISPOSITIVA.
partit nacionalista dels Velis Finesos, de caràcter conservador,
:registre u tetes, incl7is en els
:
'de
.
arme
c
i el partit nacionalista dels Jo yce Fineses, de caràcter
9.eríti.
caeos qua els avisos o comuntque existiren sota el règim rus, ?han uniffeat un elna;aconáe.,
näilars, das des: presú major de sis a»ys i
dirigits a les autoencimas
guida la independència. L'amenaça de l'extremisme obrer
de la Mata d'aquest, Deeret. els un dia dolze anys, per al cap,
trobin reilactats en
fet el miracle. Les dues tendències burgeses han pogut coinci- delictes contra la seguretat i i de tres a sis anys de preed ritats
:lengua regional.
dir en un programa practic de 'govern, de contingut democràunitat da la phlria i quants ten- correccional als que el segueie
tic, perú de to anticomunista.
Donat. a Madrid, a 18 Cla separtides,
partida
o
xin
fermant
En ple viatge ideal pel país deis mil Hacs, ens deturem deixin a disgregar-la. restarTne
tembre de 1921—Alfons.—E1
altre, defet
no
constituís
eonel
a"
el
forlalesa
i
rebaixar-ne
del
problema
Demà
parlarem
primera
etapa.
aquesta
en
.
avui
president .del Directori
interior de les llengües, que presenta a Finländia caires es- eopte, ja sigui per la pareada, Unt o mes greu.
ResistMicia a la form púbili- Miguel Primo de Rivera, marpecia% i interessants.
per eserit, per la impremta o
quOs d'Estella.
—
miljans meeänies i gris- ea: en concrete (1,, partidri,

SEPARATISME

Carnet de

les tul! de dietari

Iletres

413ZIMMIn

ha liebre que val per dues

PERSONA TGES CON V EN-

ço que li baria esdevingut. Ningú, però, se'l creia en VPU l'O el
sen aspecto \ miserable, constaterant-lo cona un infelir boig o bé,
cona un \ad gua timador.
Les seres, Iletres trameses a
Ambulen mal no li eren contesLadee, i ja desesperara d'acomseguir Ter reconOixer la sera
personalitat verilable, quan per
mitjti. del ehnsol foil rerlifirat,
que tenia a la Banca 150 Ist it
dídarti.

Al poble francés le Cramons. un
CIONA LS
caçador anomenat M. Juegues ha eaFa poc sembla que en fazat una -llebre fenomenal, amb dos
El poeta Unís Bertrau i Pijoan ha
ci molt, molt!-vaig anomenar el se- cossos i un sol cap, tres orelles (una
evocat en una bien "glossa biogränyor Esteve i el senyor Canons com al mig del front). vuit potes i dues
fica" la figura, aureolada de glòria.
si. al ineu entendre. fossin dos perno
caes. M. jacques ha fet donació del
de Manuel Duran i Bas. En unes
natgcs diferents. 'Recordo que algun
fenomen al Museu d'Història Natuguantes pagines, alades, briques, pasornic ein va interpellar: "Tanmateix
ral (le la Facultat de Besançon.
!,en, sencers, l'home i la seva obra, . lau arribat a descobrir una veritable
Tanniateix, és una liebre que semdiferencia entre la psicologia d'un sel'ambient que els volta, l'època (le /railbla tun "canarcl", i Sí. Jacques, amb
sició en qué van créixer. El poeta Bernyor Esteee i la d'un senyor Canons?"
un tret, mat à una liebre que val per
Vaig remondre que si. I efectivatran i Pijoan La fet , en comptes d'uEta Patill BattiZe, ulsitluil 1 -10dues I
ment, eres que la diferencia Iti es, per
na biografia espessa i un rain
Valllalt do senyoe autOntie amb
be que la glória d'Intver-la descoberta
de graciOnC3 retit1Cit:S, una f uga
un crOdit dsa ntolts tu ilions si ti
descripció admirativa. Quan, incidenno en/ pugui ésser completanient atrifrancs, troba ara que so li obren
talment, el biberaf s'atura en la color
buida. Els metas modestos esforeos,
1M gel dilleric contagia el seu mal toles lee - portes . que abatas li
saborosa de la segona meitat del setot estirar, són albi, que en podrieln
barraren grollerament el pas.
, a 1111 flefl
dir una contribució a l'bstudi del segle XIX ("aquelles dècades melangioa Inyor Canons.
ses del viure barceloni, dels carrers
Diaen u r.0114/,`, 1 -11W
estrets i burnits, plens de gatzara i
11011 (Surrey) un g ot otocat de difteria
Per copsar räpidament una imatge
UN TERRATREMOL A MALTA
d'anecdotes familiars. dels palaus so - n d'aquest terrible fill de Catalunya tal
tuis comunicat la motaltia a un infimt.
I SICILIA :: GREUS PERJUbris, dc pedra veritable., però, i d'am- fan-1 la nieva imagMació vol veure'l,
I.'estrany del (tu:, potser Ante en els
DICIS
ples estances sonores") o en el dote lis millor cosa és fullejar els dibuixos
mUlies. Isa estat posat a conei•
espectacle de la terra nadiva ("aquesxnment tioriell Loca l P el ' doctor lt.
caricaturals d'En Xavier Nogués.
Malta, 19,--A Malta i a Sirata Catalunya petita i forta"). Unís
Davison, inspector &l'Higiene (le Nova
D'en/ hi troba barreta de cona fercusa es registra calan' un riolent.
Bertran i Pijoan es complau a posar
INfalden.
renys, levites i jaquets inflats per una
terratriunol.
jusa
',lampees de lirisme sobre la prosa
.\que,:t doctor 119 sotins l'animal
ventada tempestuósa, bigotis concupisAmmst. terratrinot ha causa
un
iniMisi
a
observueions espeeials i
ta i exacta.
cents, nassos atapeits , de força doga Li-u. Vedette grane destroces.—
Prosa justa i -exacta! Aquest esbacteriotagie, havent adquirit la certimática, posats grotescos... 1 aixe.
•
tud que el gat era difiéric.
ert biogräfic. tan senzill i tan ciar, fa
el senyor Canons.
HUGO ST1MNES A MÓSCOU
Cal, doe,,
n
tenle en comptO
sentor de clàssics. Està redacta en tin
Al seu . costat el senyor .Esteve
oqueids animals miau
MOseüll,
— - lía arribat
tat fot,
català folgat i noble, grell. chafan,
un borne prudent que tanta por te de
presetit,/ shoptoines d'aquesta
aqiiesta poltlaciO l'industrial
nw.Cur. acadelnig. Les cites llatines que
comprometre's amb una exagerad()
alemany litigo Stitnnes; que ya
l'esmalten li donen tina grAeia , cerimotia.
blanca com amb una exageració verper ohtenir algunes Goncesions
niosa.
mella, que ädlitic els seus dognies, si
agríenles. ---- Navas.
Ship-Boy.
tem que han de ferir una stisceptibilitat, vol defensar-los d'una manera perL'ESTAT DE GUERRA CONTRA
pros
mulrl lluillunricu
suassiva mes aviat que amb un tu conEL KU-KLUX-KLAN
tundent.
París, 19. — Seg,ott,-; i.e i11
per
un
meuücal
•
Fatales shlkesperiani
Precisen/ mes. Al me': entendre, el
PI governadim Ele Oklaliosonyor Canons i el senyor Estere teola M. n'alt ea, .Int pronlatuat
el premia 'per un vagabuml, (les"Daily Mail" és, decididament, et nen la mateixa tna la Itia, porten a dins
da. gtierra Perla) de com..
Intssar mil ilumipres Ist fere
periòdic de les informacions fantästiel mateix microbi. Peril el senylr Esanda mes els
lincions, ha estat ree.onettut por batre
(mes_ i a més a mes fantasmagòriteve el porta en estat d'ensopiment, en
membres del Ku-Klaux-Kliam -rnilionad nord-america...
ques.
estat sapi"níltic-per 'usar el mot ted,Raltio.
i oncara
'Es din
Després de la deliciosa descripció
nic-i el senym « Cabmis el porta en esque itist ts Italia, abandona el
DE RUSSIA :: ELS SOVIETS
de ' Barcelona, situada en una väll cutat de • virttlèneia. Veliaqu
seu país nle molt jore i Va lla- RECLAMEN ELS SEUS VAItre la serra del Tibidabo i les MaPer això matefx s'esdeve que el mee
tata!
XELLS APRESATS PER
leides, ara ens cont a que a mitja car- amic „senpar ' Duran, un altre personal- Istralitzar-Ise a- -Alí,xic. Mes N
so Manit a Calif4rnia i a ((t'a
FRANÇA
ge convenciMial, a llores d'ara no parretera de Portsmouth a Brighton hi ha
a fin .una
grlea sto, satt ti
un espectrc transparent, impassible eiMosoou,
18. --- El Corntssavi
la amb el senyor (anons. S hans ba(pian( losa. fortuna negneiant en
t'aman deis transcün4 retrassats.
(lel pnble d'AfersEstrangers; ha
rällat.- •
lerrenys.
Vespeenlació
Ens suposem que et "Daily Maif".
dirigia dirigii al Pushient del Consell
Caries Soldevila
Tornat a Eneopa.
nn Hura curat de comprovar l'exisde Ministres (t'anees una nota
is nadiu, i allí
pa
SPII
itt
tencia d'aquest fantasma, eran no cudemanant la doro-dudó imrne.
fleii
foren
confiarais
set:
mil
ra comprovar que Barcdona esta
(Bata. deis Vaixells wiereants
del
contraor.
tare;
rafirmació
entrada de llitnoners, tarninlers, ligue- euls, malgrat
, n'esos da, la alar del Nord que
a
París
i
a
l'Havre,
Arruirdil,
aquests
torres
ni
re
anglés
que
:muerdes
res, rte., i que hi ha unes torres moIst. auínrital e franeemes ' S'ellses ("ansía de onntar tothom
sin/ a Barcelona, .perinctins
arbres
resque s , refugi deis seus habitants duportaren. de Conslantinoble
enVit
Aituaaid,
prontarafit.
'conen
creieni
que
no
Daily
Mail"
el
7'
•
rant les incursions berberisques.
rt:ncer . la gent de la Veritat che Marsella, —
el seu fantasma de Portsmotith.
- 1 con] que - nosaltres c5tent conven-
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L'ElPOSICIO DEL MOBLE
ULLADA GENERAL
No és pas una exposició contraria, però és una exposició
mol" important-Es comprèn que
no sigui completa, perquä. el

aquest génere es faei a Franea;
que és el millor elogi que, se'n
pugui for. Tebeniateria ofereix
'una saleta dormitori per a boa
(mpgirarnent que pat eixen la
me -setter que es .una exquisie
mejor part de les naeio»s Oil- desa d'elegant, simplicitat i sos
ropees . ha ineedit aquell arrohretot d'originalit at, moderna,
d'oniment que en una altra oca- en que no es pot mis dir de tots
Aixi
i
tot,
fisch.
sió hauridestat
els minore mohlistee moderne
Perú, OS troben en manea en lii modernitzats . La cortimica i
aquesta exposteiö hareelonina
la vidrio.ria ens ofereixem
del 'noble, alguns paisos pro- instal.laciii. copiosa un recull
t'aletees de !nobles bolle i tipies, tie assaig i de realitzacions ad e.
als quals res no els impedeix
mirables.
de venir a Barcelon a. a prenLa saccid de teixits de la Unte
dre part, en aquest magnifie versitat Industrial, exhiben, en'concurs.
tre altres coses de menys jetallave-ro III "magnifir" i no ene ras arttstie, una he/la oteció de
en penedirn. L'actual Ex1tosieb5 panes i velluts, estampáis o no.
del Metilo es realment Ulla cosa jota serlu p ixen a tothom: hi ha.
magnifica. No solanient be de moste'es d'una gran bellaca i de
poe la riquesa d ele objeetes ex- força originalitat. Junt amb els
liihits, sitió per la presenta...Vi, resultals d'aquesta escota de
Els installadors i els directors teixidnre s'exhihnixen els nin'_
de' l'Exposiebi han 'salud agro- ranismei en t'uncid, en que sae
par, ordenar 1 inst aliar amb metisfh molt. la natural euriositat
tole rarirtat i hots gust. Llevat . de la gafll i dona un gran to t
enea
ridiculs,
stands"
d'alguns
vida hellugadissa a aquell Ins
per exemple aquella baluerna Crol. de l'Expesirió.
estil Alfons XI( gaje presenta
III ha també la installació de
" La Esp.afia Indaistrial", els
Bibliotecaris, una
l'Eseola
quals sún eseassíssinis, totes les veritable Iiiblirdeea Cal mobil la-.
installacións san belles.
poarala a dispoaició-del
Els industrials i enrporaeiens blie, el qual no es fa gens qs,
ira
Ii an. fet qüi mes, qui Illenys,
quer9 a tan gatant, oferie
'boa esfore de modernitat
mane consultan( aceniodadae
Barba
que
fané
quedar
bon to
ba la DP11 de
inent
coleen.
bliografia rara i rica.
En sol defecte trine( alta,' id
Una de las aportacions 103
caldeé denunciar, defecte greu estimables
de la Manenmunitat
perü de fäeil remei: la pols.
E-Exposieb1 del liebre, és la
L'empolsament 150 cobreix i
deis doeuments grhfice ofnrts
prefana tot. 'retes aquellos dell- tanda/
a la apeli'mcia cultural rte
eades. es, aquells lacats i vernis- la gent de l'orbe QI1P visita l'Exsato, aquells brunyits de tan posieb). E3 un roeull enlucistevalor deis guate es pot dir que s
(le hallas fal tigre fies del
afín qualitats insSencials (In l'e- rrniblo anfi q 1 (1,, tot el referent.
benisteria, tot-es aquestes
bist Aria, ext ret d p j'a!,
tufo radiante del moble, queden isitaniobio
a t del Salvat da ennserraviA i
e:Hatees i malteases per Una eataIngaeió
ele monitments de la
gruixuda capa de pote. Això
-Maneetramitat, una de lee 'inGt.;_
(le 1[101( O rcritqüellS'"Stands" una
,niAs modestes I fa
mena de peces Acta mals ondee- 31anconninitat,
pera ama de les
eos,,. parada d'e tiraphire . Res hi Inés útils, l'elogi justificalfsIta de tan innoble per a , l'ebenissim ‚de la 'qual . micaia esté per
torta 'fina cont d'empolsament. fei',
però sitie polSer na calgui.
l'actual
Exvist
ela
'láv
Els qui
percpM es una -instituchi qI1(3
posició del Moble enfundada en tOta sola os defensa: la gent P11aquells veis (IC cendres, pedem tosa d'aquí i de l'estranger proa
t hablas' de la impressió que cia se en'ha adonat• El Sorvoi
reMrem: no podoin pas del tot
de
saber quilla nonata de moble ha- c:onservaeid i eatalogneid
por Earquirolla cregut admirar o menys- monuments. dirigit
tecle E/1 JOII011i Sfartcreli. h a .
prear.
'
taint., ; Pa la iestalta_
Cine agrupaments divideixen collniumat
seeeld Retrospe,ntiva.
cid
de
la
secció
Exposició:
lii
aquest a
punt tot saludan' eonesfrancesa. la secció catalana amb ta Foin
hellfssima manifestaeiti d'ert
Baralguns
expositors
tIc
fora
Un casan! al Coligo
d'energia,' i part*.eblarinent
celcma. la secela retrospeetiva.
i 3 oe la .fanconinsiiiat
El Poi de. Ilvanda
la seineia de la Casa Humil i la l'aportar
l'EaAquest matrimoni no ha f.et, pa.,
Impressionant_ de Fa ja 3ense afluí s7.
posició lel. Mahle .r o! guany
per atx(), parlar gaire la PremMancomuniial.
hauría.perdut meta valor.
.sa, perq1M la Premsa no se sol
T,ii q tii em -laos, arni. a parlar
J. S.
ocupar MIS que d'aquells suc- d'aquesta darrera , deixant per a
cessos que sóta a rabast dels mes enilavant el comentari
fils dels sense fils — tele- lee altres seccions.
gräfics• E fluandat al Sud do l'Eno primer enittri. aquesta
les lectures de Pierre toll
quador afria, a l'Est deis gratis installaciú de la Maneomunitat,
!tacs, es un país molt ame — ja sorpren'per l seva magniHora pot classificar al cèlebre es.
diem-ne oonninieatiu amb tud, per l'espai que pron; des- eriptiir disto la categorist dels autora
l'exterior. Allít baix. un rei es peas. admira.per l'acurament
"que eseduen mes llibres que no lletant mes gran guantes mOs100- la prosentaeh n ,-deeoracm pida_ geixen".
més
en
Me, Fratilz •Harris, angles, conta•
Ilets t("n , i cl de Ruanda arst
rica a part, que is acinesia
te dinou. Les 1:lam i eres roces cirial oensurable: cosa tímida, que trebant-se un dia parlant amb
s l itan celebrat, anda la mateiva ineperla i poo adequada a la Fierre Loti ii demata que pensava
pompa que les primeras. El roi seriositat do l'objecte de deco- l es obres (le Paul Bourget.
-No les hi pas Ilegides-responno coneixia la sea núvin abano rar.
•
del ch.,;amen't. ja que fi'l obeEn aguce', espaias agrupament gue, i tenia ra6- : no he llegit mai
dient i respectuds de les tradi- la hlarieomunitat ofereix una res, ni tan solo Chateaubriand, que
eions, cleii;a a la sera mara la mostea . do cada un dele serveis diners qtte es el reell mestre.
cura d'escollir-11 multer, i
- Perú... lleven conèixer a Montaigdols ensenyaments que ella
reina mara, i por la pat rocines, mie tenen relacid ne, Mndièrsi, Facine, La Fontaine?
-No les he pas Ilegides-respoo-,
.felicilat leh.seai august MI,. fa
arnh el metilo. HI ha installaun examen sever de les candida- ViOns senil hiles, cien( friques, era petit havia llegit torea la Sibila
tes, qué sen litigantes -en obseri després a'gtins deis llibres deis naces
artIstiques, arqueològiques,
vació Miran irenta dies.
arnies.
dustrials•
-I durant els Ilargs dics que las
&mida que el sobirh eslít
Es «una merarella que, ha do
sempre sal isfet, l l elereM de la convencer els mnjors enemics passeu a la mar, no Ilegin res?
--No... m'inspiro- sommio en les
sera maro. Val a dir , 1) e 1 51, que de lit Mancomunitat i que emoeionaria enorrnement els Sett
experiencie( del pa sisal...
si no estes conlent, *sempre
nombrosos admiradors. Nasala lempo de repetir la prova.
tres simplement preparats per
•
•
id no. mentani de l'aspecto arito-tic de l'Exposield d'el Medite, ja
,
S,
que a la fi aquesta exposiebi
des
lerraf
rereols
Per les r lelif S
EI Director' militar de Madrid
tslIua organitzat mas aviat anal)
•
earacter art fslie que no pas tée- continua actuant, diotant dispodel JapU
nie, no p etrel qualificats per siclons per regular-el funciona'i
I destr,
parlar dels cal res rientifi,.. iii- ment da Ist burocràcia
UNA BELLA INICIATIVA
dustrial, higienista, modicel, tuint funcionaria. Ha creat ofi"Le Journal" d'alair,,publiea ele., • cl'aquest a installeedó que cines per tal que el patito pugui
far reolarnaolons contra ele
SI na nota Pul -se roseó de laitriper si sola ja conminad una
Mativa riel Sr. All'ons • Franck.
Aixf és que encara que ajuntaments i diputacions 1 ha
d'adreçar-se als d'irectors :de mas entornim dävant d'atinen,. pres altres mesures de caràcter
Igualment onärgic.
"st anos" d'hospit al itzaebS
tole ole (catres i
El senycr Silvela ha escrit una.
ele Varío , demanant-los d'orga- puericultura, davant d'aquella
s funciono a benefiA escota do bese i davant de tan- carta determinant la saya gestió
nit zar ante
dels perjudioals pele terratre- in9 allres manifestacions huma- econòmica eti Marrec i respomolo del Japú.
nithries i ejent friques i indus - nent a les acusacions que se II'
de Ri, Trola/mi lluahle . aquesla lni- trate. sois podnin paular de les feren, 1 el general Primo
marailaria idea I POS plauria quo inetallaeions . tli earäeter artie- vera ii ha contes*at. El cap del
quo
seria
Govern ha deciarat
Pis teatros, i -ele artIstes bureo- tte.'
L'Escola Superior dele Bells jutjat surnarisalmarnent i caslonins, dontsut. una proba (Je
cona de (malura trina-lita tigat a les vint-l-quatre hales
1 lit r al t rti i ame, sarga tau ve as in
amb lee seves installa'elons de l'autor del rumor sobre l'auraslarnIM una funebi destinant el
- slnat del marques d'Estalla, tan
cabals que es rennfaain 55 soceír- - tépisseria. rEehaniateria, tfe
rrer l'ateísta situarla clels.dam- rhssaica i rielres,„ La tapisseria. avtat corn fos deseobert.
Al PAarroo es nota gran aetldirigida pel professor Aymat,
nifieäte pel J terratraniiils del
estli al ' nivel] del millor que ea vital.
Jatib,
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DE

DIA 19 , SETEMBRE

1923
AIIMMOM.

n1111111111.

Bogar- MATI
Alt Balo Time
63111 65 20 6321 (305
63'
67
63
65'
17'
17'
5280 53'
52183 53

etwa

Xara.
Als"Int. . . . .
Oreases.
• Alltialusos. . .
F.-C, 'MetrOp• a .

DIVISES ESTRANGERES.

BORSI NIT
Alt

Beis l'ene

Frenes

64 ,
f473 64'73
64'
(385 6185
64'
16 .
1639 1931 16'
la'
84'10 5013 54'

S111“04

Bolgues.
L (re,
1,1IureS
D(ilars

168 ,

15117

Mares
Coronen..

soasz
Interior.
Norrl.
A isreaht.

11313 Tanc
71*
711
230 63'43 6 •1 70 63•35
6330 6080 (3,
63*
53'
53'70 83
53'70
IF250 16• ..0 16 25 15•70
67' a 6730 67.5 60.5o
164-50 /99 . 30 139' 169.
119'

0,211. Alt

.

Andalllsos..
Orense.
F > ..F. • Metimp.
AlgileS .

•

BORSA DE LONDRES

TARDA

77570

Xile

' 55375-

(terSas

Espanya
Su)ssa

33 6 65"
95660
5 1. .1 ;;
I 0 2 013
1710
218

CoPenilaelle
Yokohama..
110Igica

Portugal

DEUTES DE L'ESTAT

CATALUNYA

cnm. emes Prop.

interiors . . . . 7051)
A runriitzni)e 4%
69'
Aninolizable 5% • 93'73
Exterior 4%. . . 1374)
1)51 5/1 . d'Espanya.
• 887 3 0
Rana Esp rle'Credlt
Mine Eso Rio Plata 2 93.
Inhaes. . .
suaves pret.
sueros ord. .
•
Sorda. . .
Ameants . .
ans'
4110
4 000 Lilurea a . •
3765

BORSA DE PARIS

Monedas or Alfons.
/Andrea
Bandea.
ESpanya .
Holanda .
Italia . •
Nona York.
Portugal .
sbaela .
SilIssa.

Argentina .

Brasfi .
i'écia

Noruega

740
92-77
'2930
67
.5'90
17 0.,
4^4 51
31550

.-

1nnamarca.
Vle.11/

('raga.

.

Antr. Gort Interior 4 13 A .
74'23
"
" B.
74'33 73'75
C.
74'
74

Estera en pie contracop.
Si algun .dubte hi pagués hay cr
baixa o la pertorbacie, as forma
bur gatil venia .de Madrid, sha palesat

,
avui.Malgrat .ésser desmentits oficialment
els , .rumors que circulaven ahir, malgrat cloure =el Mercal: . Lliure la sessió
aquest mati amb • Nonds a 64 i amb
Ataranto a . 63.85, Madrid mis cavia en
la seva tanca de les dues de la tarda,
3.
'Nords a-61.8o i Atacants a 61.60
S'a n . desmentir . el rumoro. dones,
i resta en peu.00 que nosaltres aculliem
arnh -preferència en el nostre article
d'atún •
Perb ,e1,,nostre mercat té personalitat.i el nostre temperament, clar i con.
•
t'anidare; no , acrepta craixor g es.
als - c a n-vis de Madrid es contesta amb. independencia de Censibilitat
I'si bé els -Nords tau una sola operació-esverada a 62.30. es va pujant de
• ségu'da fías a cloure a 63.35, arribant,
després de' l'hora oficial, a 64.80: canvi
aquest. poc Inés o menys, a eiti 4• s'ha
obèrt. en .sess16 del Mercat
Lliure. encara que no slagi sostingut
per : prúdincia davant el que pogués dir
el dia de eleiná.. La darrera cotitzaci6
ha e510t•.64. sempre, pefá, 2.20 entero
damunt' de Madrid.
Els" altres carrils segueixen el to de
gula . de's Nords.
Els Alacants, que obren a 63 quan
Nords ja pujaven. abracen. per
afines/ tbotiu. la variació Inés petiM.
En la sesSi6 t'IN= clotain a 633
. 2 8' ,
2.25 damunt Madrid.
Els Andalusos. ente obren a Borsa
a '53 I en la mateiva Borsa oberm
a 53 70. 6Itimament : registren . l'enter
E's Or t.1 15e3 aj mati han operat ii 17.
aeltieSta ' tarda a .16. Metropolità
Trmsversa l a- T68.
El j rotles al comptat no .felen massa .goig. 'En el d'Obligacions abundaven les ofertes, que no es traduien en
venda en tots eis valoro per /nana de
Comer:idees i comnrendre's la inutHitat
de baixar tipus . Hi ha vajors que han
sofert pt.reities d'un i dos ra t ero. I.a
Mareornun4al resiste'x. Nemés en
rete! mig. Cotitzaven . 74 25 i han . operat a 7o1 . 7 5.• Es d'F.stat han resistit.
Ita• t'nent la''valentia de rerdetre 7 1 8 0 'd'Interior.
falläcia de minorar o.35
€. 1 -canvi pea> d'id) això ressurt
mes . resperit de la jugada de .carrils.
' Eis can y fs alts no han servit per fer
pujar Barcelona, sin6'per sostenirelo
tipos dlahir:
Han servil, red), ehe compensaci6.'i
han 'e=ta'viat l a baixa .que en els Deutes'd'EStat hi batirla isagut Segurament
avui.
R. Suririach Senties
r9 sa,i-mbre /92,3.

(Laves Co, S. en Cta.
asiadJA, CANVI, VALORS

llar,no1a , del Ocntre, num.
4)501•.n. 12411 1231

A.

8

1)Isp.

(anea anterior .
Obi • riura
. . .
sep., telegralna.

Tasca 18 seibre.
Nova York
490'
seienibre
enib-e
. , 373.
a
NIAtad;
.1 5 • • .....
. . . 383*

.

.

OMIL
23
:912
2973

139

re.

Gener

1881
te 73
1887

2,4/3

Mari;

2315
2877

7803
2333

15114
/551
1554

1519
15'25
15'33

Maig

¡9 (lot

1301
/311

1400
146.
14'79

LIVERPOOL

lame anterior .
.
Obertura

1312
13,0
1322

telegrama. .

CAFES
Nova York

Octubre

Tanca I 8 sotbre. New Orleans
I anea anterior . .
1' 44 05r'
/- tara. •
9"7'
,c,t1t1 telegrama. .
8)7'
(anca.. . . .
82,,
787
738'
742'

28'75

"870

2732

IMMIIMIMIN•111n•n•n

OBLIGACIONS FERRO- OBLiGACIONS FtRi90- AIGUA, GAS 1 ELECTRICARRILS
CITAT
CARRILS

100 rytijles. •
Ideal roig Curra, de 44 a 45..
Ordi, (1.> 27 . a 2750.
3Ioresc, de 40 a 50.
Vareos, de 48 a 49.
Alfals, de 13 a 13'50.
Vino &I palo. de 13 a 13 pessetes els

litres.

Idem d'Aidge. de 4-30 a 55.
Al,ohol, de 2(93 a 250.
.3Iisteles,.ale 70 a 7.3.
Anissats, dé 120 a 525.
Olio, a O pessetes nuartä.
Ous, a 57 30 pesse0c dotzena.

VALORS QUE ES COTITZEN A

LA BORSA DE BARCELONA I
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
TractInn 7% 1 9 21.
Trartion praferi • rds .
C. E. ColOnItzaeló 6%.
Fornido O • C. 6%.
Bono Exposield ,6%. .
F. Catalunva 6%. .
F. Cremallera 6%. 1..
S. A. 053,01 0%. . .
51. Pntas;• a Snria 7%.
G. aletrop. cien,
0. T. Barcelona 6%.
Hotel Ritz 7%. . .
Ajuntament Sevilla 6%
Procluetes Pirelli 6%.
Gallega Eleetricliat 6%

COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT

Antr. Cort.
101' 07473
117 115'
101'50
9335 9850
99'50 0513
59'59
NO' 101'
94
94'
129-53
97.30

COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
. \7 42. 11i • eid 1'1 del 1 inord • OGILIbre idiDO número 1 4. de les
clbligltei nn ns al 6 per cenl,. eme-

ses aquesta Companyia . el
29 (1413- 112513' de . 1920, .cs posa n
e.oneixement. deis senyors lene dors tl,e leS dites . obligacions
que, II partir Jir' l'esinentada
lots els cites feiners es
pr.wedWit ..al pagamenl .del
arnb..deducció dels irn1_rot44.1,
!la Societat . A ralniala

Antr. 1 Gort.

Rano d'Espanya. ./ 343
311an5va .
Mine
liana de Cataltinya.

gacions al 4 per ,cent enloses'
per aquesta Companyia 1'11 de
maig de 1907, i . el número :3ï.
de les emeses (anille al 4 per
cent.' el -5 de juny de 1908, es
posa a coneixement dols senyors tonedors de, les daos obli- SOCIETAT ANONIMA "ELECgacions • que,. a partir de l'esTRICA DEL CINCA"
mentada data, tole cls dios feiel 30 de-I corren( 111.3
Yeneent
ners os procedira -al-paganient
riels . expressats rupons, arnb i P1 del y inent octubre, deducció deis impostos, a la pectivament, el 57131) 14 número 41
Societat AMmima Arniís-Gart. de la serie, A iB i número 18
Barcelona. 19 de setembre de de la serie, C, ele les obligacions
1923. El. director gereist, E. cPaqinista soCietat., es posa a
coneixensent deis senyors leneFraser Lawton.
dors d'aquestes obligacions
que. a partir de les dates esquedarà obert el paUNIO ELECTRICA DE CATA- mentados,
gament dels das cupons. LliuLUNYA, S. A.
res d'impostos, a, la casa de
- Banca deis senyors Soler i Tor\ P7 1 1,111 H . II vinent
bre nl clip', número 1 de les ra Gerinans (Rambla dels Esobligacions al 6 . per twist- eme- tudis, número 13), tots els dies
ses per-aquesta Companyia, se- feiners.
Barcelona, 19'de setembre de
gons escriptura de data 22 de
1923. - Per la Societat Anòjuny de 1923, es posa a coneixement deis senyors tenedors nima' "Electrica del Cinca", Josep Maria Ginestä, secretari.
de les dijes obligacions que a

CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, S. A.

1 Antr. Cort,

151'

153'

dr

„ Cort.
Bolus. Aleobolera .Antr.
l'oment propIelat
Transmedlti
al
s. 4. Monegal. . .1 4.4.
s. A. Damin. . „ .444
Catalana C. 5 Nov. A ;44.
0,1»
Lampara
Salas O . . . al 41
P
. •
• •1
'Jorras Ter. 1 toas. 1..u.
Manar. naco . . . ;43
Astille:os Tarrag. A. j
lisie/ Rill. .
75.
Carlmrs metal.lics • •
La Bohemia A . .; 90.;
90 5. A. Cros. .
.1333

MINES I CARBONS
Carbontfere.s.
. ?a•il
Bulleres
SI. 5 sondeigs O. .
Carbona eléclrles
alines del .
Carbons Berga O. 42.
9.11
P
'73
S. Cae:mera P.
OI. .21
O 3.4 ,
11. alinera.
General ...le earbous. .1

Dr. R

ff .

,Cottcrtri ,, :bses acc71.4. 5. „ .. 66,2:
2567.,5 2,4
' Acnedtla.lu:o«nen1t ..• I... 34
"417 3% 3551
. ,,
1121
'
_ .
.
F40113402 . . . :.

Una) Minera .

El Doc tor

Liet mesada

BORS .Z DE PARIS
Antr. Ce)).
• 16350
Interior asil.
i 296125
Ifias,t[erlEo,r11543y0.1
517 •
•793 1
Ai'. Aloeant .
Ae. Andalunos.
613'
I.. 257
Ob . .
"
Obs "" "
O. 17.7
7.704531.:50
5,5,. Carera:: val-. 1553-'
Acciona Nort.
Acci
Pamplona 1. •763'
Barcelona 1.•
Astilries 1. • .
'75775.510
o! all'41%.11..
II¡lb
11P
%
Renta rranc.
,, 35%
"
serie
'77425
:51367>5730:
11
NOrd
,. e..
"
,, 3.'
4 "
,, 4.
5.. "
7773317723
737 ri
l'IP:5ra.;i:3r.1gieu:s..ri 331. es.0" .
-7774%
142:
Vale:ene 3 1:116. 1
....83a.
Macan: 2. • .
es
- 827

March

E ,N1.0 N
,

ha reobert
seva visita de nao, eott i are/ho.
ga Urquirmona, 10. de tres a Cine-

ha lona
r t a encarregar-se
n
despatK.
ltAlGs.X.
De 5 a 4 4 de set. Bruch, n." 46
_

nnn J. A. * %Ven

4.4 De la casa de Misericürdia. Dimarts,
dijous i dissables, de 3 a 3. Balmes, 90, principal, primera.
hui

PH

ìuJ ui 11.1.31IJ

1D r.S uei ras
Análisis

Ciillrgla. Atalantes de la dona. V3,2
urinaries. D'I 1 a I 1 de 4 a 8.
FONTANELLA.

Instila( Dr. Xifra i Dr. Carleo. Examen da
sang esputs. Autovaeu nos. T'alai, 5, pral.

3.313n1101.11Mi
.3.133MENOCIOICIIIn01

Pir

.x?

EBEEIMOMEIMADESEEIZEZ.111MIIMMZEMME.MNIMBEE42/1=31BEBEB
-

Ms aprenents Ebenistes, Tallistes, Ar=

genteis, Joiers, Repujadors Ciselladors
capacitat técnica dóna a l'obrer el triomf de les seves aspiracions
treballador expert troba feina a tot arreu i la troba ben pagada
L'ESCOLA TECNIC A D'OFICIS D'ART de la Mancomunitat de Catalunya
és especialment destinada a la formació d'obrers cxperts en els oficis d'art
La

El

SOLER i TORRA G.Ni".'-'•
1

ANQI,) Fe S
RAU! A DELS Esrums, 13, i BONSUCCES, 1

yALoas - CUPONS- GIRS- CANVI
Negocien] els cupons deis Deutes INTEBIOR E KTIll RIOR A MO RT1TZ ABLE
4 per cent i Tresor 5 per cent .veneiment
primer d'octubre vi nen

Avui s'obre la matrícula per al tirs 1923.24
La inscripció resta

oberta fins al dia 29, tots els dies feiners, de 7 a 9 de la
vetlla, a la Secretaria de l'esmentada Escola (Urgen, 187)
Drets d'inscripció: 8 pessetes 10 cèntims, timbres inclosos. llores de classe: de
7 a 9 de la vetlla

-"nwrommillimmarlwammetellfflingaraill.11111101119014ffle11~711114411111~~11109

BANC DE BARCELONA
--•••n111419

Bare.elona, 19 . de selembre.
1023. --- El director
F.
Lowion.

ACC ONS VARIES

C. Ort. Tabaco F 1. 4. 2 .1•33
0. 2. • 197
C. Trasatlantica O. •27
P. 127
FERROCARRILS I
Canal Urgen .
. 33-43
La Maquimma. . .
TRAMVIES
Espanye Industrial. 162'
Sarrih BareelOtla 1107
Ildiro. de l'Ebr e .
Orense Vigo. . . 16'10
Sucrere del Segre
alanreaa B e rga .
. 58'
Andaluses. .
O.
Gral. Teltifous
,,.
55141 d'Espanya . .
89'
31. filoseco. 3
C. Pelinsitlar O.
.
02,1 isrotsa . . . 28'
p . . .8.95
Alandara . - . . 73'
137
S. d'Obres 1 Cutis.
.
C. Ferros. I irams
Enid Restriera . .
. . 2."
Lanai Obre.
. 1/8'
Asiand.
volema meoY. . . 24 38
U. Metailúrgica O.
P. 73'3)
AIGUA, GAS I ELECTRI- Sucreres 0.
gg•
CITAiT
P. . .
133'
. 77
Mutua Propietaria, os'
Catalana 13 .
Indas. Agriroles ,
/58'
F p•f. %. 97
Enl y) Vidriera
A. . .143fl
F' pf. 6%. 54'75 84 25
B. • 77
.3
I
Autos
A.
Coloca
Parrelnnesa• 121
B. 9)Metallurg. Ebre. 97
Indus. Eleetrlea. ; 91'
1. • Electricitat Sub . di
Cons. pav. ABCD
(‚orces Motrius .
E. Si'
o.
"
Autorninnus s. A. . 9753
83'
P
"
Inspano-nissa . . 23 3'
7.onst. Eleeirlques. 92'3)
124'
Algües,, (Sarna. O.
t'idos: ?3'
C. II. A. Elect. A. 385
R. 385'
C. Fluid Electrie B. U-,
Cradit I Doeks.

gament de . l'expressat cupe, a
la Societat Anònima
i a la . ,Banka Malsana. S. A..
Barcelona, 19 de setembre
1923..- El director gerent, F.
Frases' Lam-ton.

Yemen( 11. 1171 'virwnt oettihre

90'
5475 91'75
9515 9625
9.'30 9750
9425 94'

Anuncis Oficials

ACCIONS VARIES

ACCIONS

partir d'aquella dala. lis
dios feiners es proeedira al pa--

el s' ti número 33 de les obli-

Blats blanes. de 43 a 44 pessetes els

Unid E. de Catalunya.

77495
313
010
0'3110
51'4, .0423

Cotitzacions del dia 19 de setembre de 1923

NEW YORK

33050

Marc
Malg
I u dol

Mera fie

101

&dais.

^

SUCRES

950.0 O 0 .000
251 25
21 1 1/1 6
13 2 01
252 7 9

Noruega

Mercats

ENCARA EL CONTRACOP.

" di ‚lieSs

"

,. .,egntt

33

LA BORSA i

"

MERCAT DE COTONS

135'
133
133'
134'30
138'
34'
7'10

5570

Ante. Cort.
Antr. Cort.
Atar. 1Cort.
Antr. .Cort
71-20 7120 viltalbes 4%. .
11am • esa-Ber g a 4 15., . 6. 1
C. Flufd Elct. 6 .4. 1 61731 95.
73
44
51 id A linanses 4%. .
4'1 ., 87
'1
ram.
C.
Gral.
C. Mall. Elct.
91' 1
76105
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CARVI DE L'OR

Aquest Banc a la seva Central -i a la
Sucursal húmero 1, continua realitzant les
_operacions de Compra i Venda de Valors,
Benovacions, Conversions, - C ¡avis, Agregació de Fulles de cupons i Revió de llistes d'amortitzacions.
I
I . Admeten dipòsits i tota mena de -valors

Vencent , el primer del
enet ubre els .1. 15p0115 111 .11)1, 7,s 47
de la ' si` rie 1), 42 de la oVuie
i 33 de la serie F, t,ls les obligaeirMo . d'aquesta soeletat,
posa a . cOneixcirient, deis senyors leneclors de les obliga5 . ions e sitiOritades que', Ft pq rt
de la citada, data, quedara oberl;
el pagament deis dits .Cupons,:
METGE DENTISTA
!hure d'iMpostos, a -la Banca ' medicina 1 cirurgla de la boca.ltonda Sant Pere. 15, primer.
Arnús fplaen de Catalunya, nü`-.
Dentils !enea paladar, etc.lie 1 a 6.
mero
;- Oís els dies •felnerS.
Cura radical we r99 1. 1da sanee apareaba.
Bareel'ona; 10 de setembre
Dr. Caraoner, especialista, he treallsdat
e1 constOtorl de la Rambla de lee Flora,
1023. 7 - Catalana de GaS.i Elcc- ' Il E m o
..nmoi DES
24, a le Ronde de Barit Pera, 30, prel., 1.•
,..
,
tricitat, S. A., p. p. A. Sil/der.
Da 9 • 10 del mau i do 3 a 8 do la tarda

Dr. FALGUERAS I FALGU ERAS

uorellm)
_

.

PER

ALS ESTUDIS

Directors d'arts de la Fusta, arts de la Terra,

Jardins i Tapisseria
Curs especial de LAQUES (inscripció limitada). Resta també oberta la matricula durant els mateixos dies, de 5 a 7 de la tarda, per cursar els ensenvaments a la

ESCOLA SUPERIOR DELS
A la pròpia Secretaria es faciliten, de
mena de detalls

Urgell, 187

OFICIS

paraula i per correspondència, tota

Barcelona

LA PU13LLCITAT

pijou s,• •.,0 de soternbr nc 1 9 2 3

A GRECIA

LA S. DE N.
- - .

[l'emula
pide th ecit (e
Estuls, CEllii2 les
g in
S9 toros

calisirolgs
:
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LatN'I' I EL TRACTAT IVASSISTUNCLA MUTUA :: EL DISGUST
CatiSAT PER L'ISOLADA ACCIO D'ITALIA
Ginebra, 19. - La Comissiú
-d » desarmament ha aprovat tis
a !irles del 'n'actai dassisteneia
autoritzani els divorsus
r 0 01p/ 0 1lt P 0 taris quo han(1 ' 15rI SCI SitITICI SOS a Fitproa; • id del Consell de la Soeietat
de Nacions.
Lord Robnel Coeil canl ostara
ri ,r Uit al i‘e n y r,r Salandra el
. 'esfoiTä en Ilegitimar l'acual s
• ameid de Corta..
El diaeurs del senyor Saland'u ha despertat novament
d:gust causal per l'acede') leola,

Abates, ce.-EI ministre

de la

Guerra ha presentar oficialMent

les legacions ditzìiva, França i Grau

Bretanya les excuses del Govern
grec per Fassaasinat dels delegats
italians de la Conessio' de delimitada de fronteres.-Havas.
Roma, ra.-Comuniquen de Jániuna missa solemne per l'anima del general Tellini i els seto; companys de la missió
italiztna que foren assassinats fa poc
en aquestes immediacions.
Assi g tien a la cm-iota/tia Ktnebre
toles les autoritat helleniques.-Havas.

OBITUARI
Atenes, 19. - Ha mort l'ex-pres'dent del Consell de ministres grec,
nyor Drago/mis-liaras.
LA QUESTIO DE FILTIE
Bdgrad. 18. - El Consell dc Miaja..
tres Int delliberat sobre • a contesta a la
carta dirigirla per Mussolini al senyar
Nintxitx i ha tramés a aquesta aoves
mstruccions per continuar les converses entaulades amb la delegació italiana 'a Ginebra per trobar una base
de tutores negociacions per a la ::GIntitS
' de la qiiestió dc Fiume.-Radio.

1,1.e:r-s•

receló continuara a mana de les autoritats intcraliadcs i que continuaran
en Cl set/ lioc els soldats destinats
aquest servei. S'espera que els telegrafistes de Wiesbaden reprendrau el
servei en iguals condicioni.-Radio.
ACTES DE SABOTATGE I IN-

CAUTACIONS
Dusseldorf, 10.-Una banda d'individas que es dediquen a actas de sahotatge han tallat vint-i-tres linies
telegráfiques i telefaniques entre lea
poblacions dc Coblenea i Treveri.s.
Les autoritats d'ocupació sima incautat, e:1 aquesta úhinla població,
do sis cents m:1 mtlions de mares destimas al pagament de jornals als cazrilaires vaguistes.-Havas.
SANCIONS PER SABOTATGES
Dasseldorf, io. - Corn qua han cstat coinprovata diferents actea de sabotatge, les autoritats (rota/pació haa
decretal sancions, prohibiut la cireul5cit3 de tramvies a la líala ("Tasen a
Kray.
També ha estat prohibit el trànsit
de camions autontabila entre ambdoca
cintats.-Radio.

ciar, la sera preaéneia figura el doctor

Eiristoin.
EL "SERVEI PARLAMENTAR'
SOCIALISTA"
Berlín, 18.-El "Servei Parlamentar Socialista" proclama la necessitat d'una política exterior activa. No
podenh din, suportar per més temps
la situada. present. Tots els projectes encarninats a recluir el déficit quedaran sense efecte tnentre no s'llagi
resolt el coaflicte de d'Oest.Cal fer, al nostre parer, abans que
0e
tot, una petició a la
Reparacions invitant-la a evaluar la

ELS RUMORS SOBRE
TUT DE BULGARIA
•
Ginebra, 19. - La Delegació
búlgara de la Soeietat de Nacions desmenteix els rumurs que
han eireulat /PD: p onis a uns
pretesos preparatius militara
per part dt Bulgäria.
Afegeix la dila delegaeiú que
Bulgaria esth disposada a aecepfar que s'ohri una enquea La INCAPTACIONS DE MINES I
DIP0SITS DE l'ERRO
internaeional que pugui palesar
TAT
Dusseldorf, 19.-Ihm u estat oeupades
1;1 inconsistencia d'aquestes
Hayas.
ocaso incidolts les mines do Prensen.
acusacions.
•-• •

le(

LA REVOLUCIO DE TRANSJORDANIA IIA ESTAT REPRIMIDA
Jerusalem, 18. - El general Gaulpalau ha telefonat des cl'Essalt que la
revolució de Transjord hnia ha estar reprimida per les tropes de l'emir Mala-

Les autoritats d'ucuptreiú s'hau incautar deis climasits de ferro de les fi-

l'ah, i que la situació sha normalit-

zat. •

AQUEST - NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

fre
_71

Un contunicat oficial relata corn se¡unía eis f eta ji comunicats : "Les
trapes de la tribu dels Hdwan tallaren
el 16 de setembre les comunicacions
entre Essalt i Animan. El Govern de
Tranajordania envía el dia següent
tropas que dispersaren als guerrera d'aquella tribu, ¡tic es balaren en ret:rada deixant uns 30 cadavers. De les
tropas de Transjordania solament
• llagué un ierit."-Radio.

hi

UNA REUNIO SERVO-BULGARA
CONTRA ELS COMITATGF.S

Belgrad, 18. - M. Patxitx ha comusera cquitat t au mi& bel/ acollit per
nicat al prcsident del Consell búlgar
que el Gavera serví acceptava la pronosició del Gabinet de Sofia de reuMr
la Comissió prevista pel conveni de
Nich per posar fi a la menaea que
const:%tueix la Preséneia de bandes bUlgares a la frontera itigos'ava. L'es/mutada Com'ssi5 es reunir ht el dia
primer croctubre.-Radio.

briqllf'S Ilenshu.-Radio.
INUAUTACIO DUX TUIL.LIO DE
31AR 25 I ALTRES SUMES
Dasseldorf, PS.-A Essen les autori
t a ts franceses s'incautaren d'un trillia
de mares i d'altas sumes a Recklinghausen i Dnisburg.-Radie.
ELS S1)CIALISTES ALEMANYS
PER LES NEGOCIACIONS
Berlin, 19.--El Cornit,:t Hirectiu de
lt fracció sotialista ha adoptat per
un:mi/altar una moui5 per la qual as
proclama la neeessitat en qué esta Ale//muy,/ de negociar rápida/unir amb

•

capacitat cle pagament -(FAlemanya.
Per altra banda, en una .Assentblea de delegats dels partits del centre de Brandeburg, el ministre massil ele la Previsió Social ha declarat
que avui tis evident que l'aventura
de la Ruhr no pot prosseguir-se per
més temps, puix les gratis d espeses
improductives que ha fet l'Imperi a
la Ruhr san la causa principal de
la caiguda del mare.-Radio.
ES TORNEN A PERMETRE

LES EXPORTACIONS

Berlín, 19.-Ha estat aixecada la
prohibició que pesara damunt les
eXportacions, sempre que 110 es traeti de queviures i d'articles de primera necessitat.
Per al que fa referéticia a l'alimentatií, , s'est tt estudiaut una mena
de dictadura.-Havas,
L'ELEVACIO DE LES TARIFES

DUANERES A ALEMANYA
Berlín, 19.-Ila quedat terminal al
ministeri che Financea el pla dele-

varió de 1c5 tarifes duancres.
Aquesta mesura esta destinada a
limitar lea importacions d'objectes
dc luxe.-Radio.
LES CONFERENCIES GERMANO-BELGU ES
BruSselles, 19.-La "Libre Belgique" diu quz 'el Ministre 'd'Afers e s trangers, • senyor* jasft;'- ha donat
cotupte tu rei Albert dc les converses
El ministre clz Bélgica a Berlín, atnb
cl canceller sentar Strescmann, que
l'informa referent a la situació a la
conca de la Ruhr.-Havas.

lira/pat.-Hayas.

jr, PARTE!' sEPARATIS'rA
'MENA
1)(11/112I3ge viran f, a
31:tal-urja,
les 1 Yeti de la tarda, se idebrara
Wiesbaden nnie di Pa r tit separatista republieä de Ithenania.

-11a.ras.
EL cOMANDANT EN CAP DE
BAVEIZES ES CO.MMINAT A DIMITIR
Maula, 11.-E1 general Vou Egg,
eomandant en eap de Feséreit baverS,
ha estat invitat a presentar la dimissiú.

CONGRES DE PISI.CS

NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
AQUEST

ntologia de contes catalans

CRITICA MUSICAL
Per JOSEP PLA
din i per postareig abasia i un
l'al un anament, delerminat,
alonlaueld Litigue un aire escàndol mascull pie de paran•
i cs garrifoses. La pas• no dahLarem ni un 1110Illellt des vives
.attlificar d'interessan t . Dal- siú feia que es descobrissin
ia fa uns quants anys. L'in- Luatnent 1 la nuesa deixavit velaA
eanaisleix que el poble es re eoses inconfesables.
Unjo a la histüria
,.Java, en polítiect, drainatica- -cas
di•ildit. Hi havia -- per Montmelú-no es trobit ningú
Luyiii)cat -els negrea i els dispusat a fer-se eitrree do les
Eis negrea volien que la compliciteions i de la feina
Pcifiei (Fagot mil.
irretera nciva pitases tot ti
Si les chi-islotes politiquea de
de la riera. Els groes, que
Mont Meló, perú. L'oren ponis pel
!,-; una volta i delxea la riera
foren immortals
a la. dreta. Atines! afee de co- cantó SPriöS,
pel manid de la bruma. Les comunicaelons ea complicavu
elestions personals. Els llegues ses anaren aixi. ! thd hoble
La testa mapu
ureimi que el dipulat ..senyor
I errerons «era mes :limpie que tidi amb el periodo agul, de les
divisions,
dels avalots i•dels ese! candidat, senyor Revasens, i
candoils, i els montmelonenes.
e•s gratis, que el ca /Mida', seno salieren alliberar Ilur l'esta
wia r Recasens era mes toca- de los misitries de la politiea.
tantials que el diputat senyor
El conflicte 11 e la carretera nova,
F'errerons.
s'una, convertint, mentre arriJo no us podria pas contar
en una afer--la histäria era ve gran, sigui bava el Sala
rissada conipeiuleiit deis dos
dit Enit.re nosaltres-fi ns a quin bündols per mirar qui portada
pura portaren els montandoIn inilior orquestra. Cal) azudnenes Hura lamentables tlivifi el uit cap salada iii ap zu
sions. Les famílies, les parentoa estalviat per mor de
lele1s, • les colfes . d'amles, les no eslalviar els solisles i els
instiltseions mes fonamentais,
ronjunts orquestrals. En apiti17(yr/tallaren de mala manera.
litt epooa, los orquestres que
Ist. rmiinsfituci0fl5, coro
leisten nvi s anornenada (tren
Promotatg e s, ol pasear la fresca
"Els Eatxendes" i "Els alml'estar
a
la
vora
del
a Jiatiuu.
xins", de Sabadell. Aquesta
te t,t lhivefm. passaren infinits
ja eren honre de
t:•reshals'irtinciit s. En aquella epoCODN'tffi
ca u. alontmeló havia t-ada si mateixes, però si un su-.
s'asseguraven,
pagant
•
do
dones,
un
j'aata wu a y tut
•-•.

L'ajribacia de Za- Ya la ð . Iitipise a ima York
.prOlifiL
aelliüil;
gioul Paixà-és
• publiçur .
buda amb gratis tarii
illl i a !Mica
aciamacions

personal de telègrafs de Coblença reprèn el treball
Els sabotatges, peró, continue,n :: L'entrevista
entre M. Poincaré i Mr. Baldwin Comentaris de la Premsa

Coblenea, 18.-El personal alernzny
di telègrafs, a petició pròpia. ha estat autoritzar per reprendre el Ser Vel,
ha.V2Ilt acceptat el dit personal la coadició (12 reparar les installacions telográfiques i tele:amigues, que la di •

na que slur celebrat

Magancia, 10.-Aquesta setmana
tindra Ilse-,' aquesta eiatat la celebra...la d'un Cougrés de fíales, al qual
assistirau alguna savia estrangers i titulars del premi Nobel.
Entra ets prefessors que han anula-

plomen!, el concurs dels grans
solistes de la capital, que oren,
pel que la referencia . als ins:vulneras do venl, En Santapitm
la, que ami) el eorneti a la ma
eanlava com utt atrIl, i En Novi,
dei dels pislonS, el qua! bufaut
(r itt tau", lio_oni cligttu 1111 ilia
un sea admirador- CILIO - se m
tmit posta de sol".
-blace
Nu as lic pas d'exalicar
que Cupieren, cadascuna entre
els seas particluris, les ,Y.'1.01mstres eontruclade. Si En Noel,
dels "aluixins”, ftia una filigra-

na, Ea Santapaula bufa eorn els
angels: si En Vila (acá. Iota una
americana amb la fusta de l'arquel, En Ruiz fnio plomar de
g
: tusi la gent passant por les
cortica. del violi les tuestes d'un
ventall. l'orca dos dies do "rocurda" anuaicals inaospitals,
d'e nt na ia sin o entlaleit perd no
afebli1 per diví. A Ea Santapaula se li feu una "mula" a
la !lengua a conaeqüencia de
Texpressivitat, que volgue, donar
al seu bar ineomparable. A. Ea
Novi se li deforma, el paladar
de mala manera, s'hugue do licite III 119 malalt i ter, per !Lunar a poder agatir.: nl el/trinel
and) avantalge, una serio d'ole/vicia do vocalitzaeiú llargs i pesets. 1 es eomprtlin: el mnsie, el
gran imisie, es en eerla i•tittnera
11 1/ produete dels SCela nim.ritdors. I qui hauria estat capa9
de no embriagar-8e' davant
'l'entusiasme incondicional dels
mornmelonenes? Lea orquestres
ingueren taut d'?, xit que la
festa- Major passh, des del punt
de vista politie, en pad

TELS EE. 'UU.

D'EGIPTE.

-

S'inicia a la Ruhr la cessació de la resistència
-

començat lä
presentació de
les excuses greclies a Italia

El

19.-El delegat Ralla senyor
Saiandra ha fet remesa a la Soeietat
Naeidus ñel Projcent del, serrador
hlat senyor Chelo en el qual es prec.,nitza que sigui errada una federaría
,tonsa en Tirtut de la qua l tots els
'smts aeutIM en auxin d'aquel' que
resultat víctima d'algalia catast r , fe.-IIavas. •
COMISSIO DEL DESARM7\ -

REPÁRÁ6ÓWä-

C)tllÚ eis objectius pels quals tots..dos
paises han fet taras sacrifieis.
Por al "Eigaro". la visita del prima anglès no és més que una visita
de cortesia. Aixä per si sol ja ecostitueisa UI rcsultat. Par comprendre'l,
ttlti ha prou en recordar cerio actituris angleses del mes de juny.
Din "Le Matin”: Eta enemics del
Primer angtés acusen a aquest de feblesa. Aixet és degut a qué declara
inaeeeptableales concluaions franceses
.i ara sembla disposat a deixar-se convencer que poden acceptar-se.
Si a Anglaterra aquests problernes
fossin trae-tato tot seguit dintre d'un
esperit innistós, hi sortiria guanyant el
matcix , Govern anglés, ti (mal no es
podria acusar de feble.
Esperein que aquesta entrevista fara 11101b 111 1 3 cordial la coklaboracia
f ranco-britanica.-Raclio.
UENTREVISTA BALDWINPOINCARE
París, 19'. - L'entrevista celebrad a
entre el$ senVers Poineard t Baldwiu
amb nana/ de l'esmorzar ofert a loto
ls a l'AmIntixada it,htugiu,tertit per
l ' aulbaixa d ur Iorcl Crewe: acaba a les
(marre de hr tarda.
Respecte. d'amaste entrevista serlt
facilitada per l'Audalisada d'Auglater-rae una nota ‚»(lisa,- [lavas,
LA NOTA OFICISA DE L'AMBAD

,NADA D'ANGLATERRA
París, 19.-L'Ambaixada d'Auglatcrra ha faeilitat el comunicar segiieut:
Aquesta farda se celebra Fentrevistzt
untre el,: primer,: ministres de Framja
i hut Gran 'treta/va. seayorS Pobtenrú
i Baldwin, els ulule aprofitarun la reunió per procedir a un ranvi de intlit
de vista sobre la sittuteiú re!itiva en
general.

• Nova YóriC, 19, - A caus a ð ó
la'Vaga general de linotipistes,
han deixat taut sortir tots els periódica de la tarda.
Només ha aorta niegan obrer.
-Radio.
bat abarrotats de passatgers.
Nova Yorä..19. Els propiePer tot el trajecte que va recóra
bles
raims,
taria dels periòdics han declarat
rer Zaglout- paixà ; eHt.
que corn que els tipògrafs no
humans es trabaren en els fanals,
'loes
eledonaren
et previ avis de vaga,
cornises, pals i tots els
aquesta es illegal i que per .con-.,
vals.
L'eatusiasme de l a . població fou
f;eaüé n e i a es /leguen a entrar en
negociacions amb els represen-deliratit. Mai no s'havia vist a El
tanta del sindicat de Nova York.
Cairo una manifestació d'entusiasnie
set/lb/a/1f.
Eis patrona Mari disposats
conferenciar solament amb els
Amb tot i la gran aglameració nó
es registraren incidents.-Radio.
repre.sentants de la FederaCi6
d'Impressors de Nord America.
LAWN-TENNIS
FRANÇA
DE
-Radio.
El Cairo, 19.-L'arribada del cap

nacionalista egipci Zagloul-paix à ha
constituit un veritable esdeveniment.
Milers de persones ncudiren a El
Cairo per rebre el cap nacionalista.
Tots els trena del mati han arri-

VENÇ ITALIA

\'a 'ese, I 9. - .Sdia celebrat
el parta Tennis 'entre Franca i Italia, res:ultant vencedora
França; per. vuit -inatehs cont ea
Hayas.
quatre.

ACCIDENT D'AVIACIO A CAPUA :: EL CAP D'AERONAUTICA FERIT
.Capua. 19. - A conseqüencia
d'haver aterrat bruscament
avid. ha resultat ferit. el coronel Mlizo, director de. l'Aeronitutica italiana - Ha y asEPIDEMIA D'ENCEFALITIS

LETARGICA
Soissons, 18,-En aquest hospital han mort en pon dies
quatre seins de Soupier atacats
d'encefalitis .. letàrgica.-Radio.
JORRAR PENSA DIMITIR

París, 19.-L'actual ambaixador cie rrança al Natieli,.senyor
Jonnart, .sembla dis-posat a
abandonar el seu Arree a mil,
Jans del propvinent mes d'octubre:per :noticia dc Salut.-Havas.

•

Ni es not establir que per l'abast
' :dita Srs.
d'una sola -entrevista als • s U

COMENTARIS DE LA PREMSA
FRANCESA
París, 19.-Comentant l'entrevista
sostinguda. entre Baldwin i Poincar,",
t•n aquesta capital, "Le Juurnal - din
que pot esperar-se quo aeparz!: deis
mala consellers de Londres, M. Baldst it hagi reaccionat a favor de la causa francesa. En la scva visita a Tirança ha pogut veure el primer ministre

augles Fardar en el treball i rae/Miar- d'aquesta ilacil, quz lu baria estat
presentada coi/1 a plena de somnis
guerrera i d'anales de conquistes. El
primer ministre anglès, des del sao
retir llama pogut seguir sense apassionaments els esdeveniments craquests
dies i shaard, denla compte del paper
desempenyat per Franea.
No sabem si la conversa entre Poincaté i Baldwin tincirà un carácter cordial, perú si que podern a ttrmar que
l'amistat franco-anglesa subsisteix,
mateix que l'esperança de realitzar en

Yingue, pera, el releen a la
vida quotidiann, i la divisiti es
turna a ()acendre. A pos; a pu',
tot un any d'este:1/1(101s, de judicis i d'II bullanga s'allí), escalan!,
i coas quo qui dia passa any
empeny, arribá • nuvainent
resta major. No s'II" pensaren
pas ni un minut: doniracfaz•en•
les millors orquestres i eti l) cosa' no ron esta:lijada per dotarles de tols h -,:p lottot-iiis noPürä Pn 01 1'0/ . 5 de la
Litt inalor es . prothif uni
qua no pasaic dasapereehut als
bona observadora -socials. Com ,
que oda envelats eren molt a lit
vord de. Ehlt.re, es poguli
V I...M . O que els groc.s, en els itt-'
int'1110(liS do repüs, quo lela .11ur
orquestra,, s'in:Letal:Laven _a-Virare'
per sentir l'Orqu,e..-itra,' daos it-e-;
gres. 1 al contrarii Xii el [triaba
mis un itiar i thieidit acJslanient
tlels bändols, perü cd pri•aliii
movinitint instinliti d'aproximacid, eti el terrony litnitat do Eart
que trasplia du les testes lilajors. Un aficionitt . a. la meithuica
explivaria aquest fel, d'acinesia
manera; flionle te una inelina cid natural :I 1I0 posata
costal de les eau s es putaltni e s i
a liquhlar, räpidament, Ins
que nomes poden aeabar en
titules. Els monlmelonenes, linguoren la sensaeid que els bandola polities' que , e13 dividien
m'ea igualment forts, i so riadoliaren quan OC eonveneeren inc
les l'orees que Gis representa ven
en els -ches de; la testa -major,,;
"Els Muixins" per un cantó,"Els Fatxendes" por lau re',
niel' la mateiza empenla;: per
kaulaui
taut no hl Uabie4 mea tle)e

llagar pogut arribar a concretar solueions definitives, pera s'Itan eonsiderat
molts ..satisfets en constatar la Ilur
Idéatit:a nian 'era de ve:tire et' 'a rable mes aetuals 1 comprovar queen val)
qiiestin; existeixin diferéneles de prineipi que angina eomprenuetre la col-labor:tela da; dos paisos dels quals elepengui eu tau ampla atesora restabilitzaeia 'Ti la pan del nión.-Ilavas.
EL "DAILY NEWS" NO CON-

CEDEI.X. CAP IMPORTANCIA.
A. LA PERMANENCIA DE Mk.
BALDWIN PARIS
Londres, 111.-E1 "Daily Newa" fa
notar que Cl da cercles oficials s'a-

tril•ncix escasa importancia a la
curta permanencia del president del
Consell britanic a Paria. Afegeix que
això és degut a la intransigencia de
M. Poincare i a considerar-se que
els seus discursos dominicals no han
contribuit per a res a aclarir la situacia.-Radia.
EL SISTEMA METRIC DECIMAL Al. MARROC FRANCES

IMPORTANT ROBATORI EN
UNA ESGLESIA p g 4 , HORT
DE GETSEMARI
- Jerusabnerte- L-I:ce ds ia de,

la Santtssima, yergo, situada a
les inunediaclons de l'Hort de
Getsemant, ha estat robada per;
uns Iladregots que s'emportaren
les gratis lanniares d'argent,
gran quantitat de valuases jales,
dels diamants.
majoria
Lt
1 brillants, quadros de grau valor i tots els ornaments que
trabaren a mit.
S'ignora el veritable valor
dels objectes robats, .perú
cap que puja a uns quants. milions.-Llat as.

NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
-" .1 e

AQUEST

--. Nova York, 19 . - En Vista' de
l'aetituušitcla obrera, els propietaris deis periódica han decida
de publicar una fulla en cornil
melare subsisteixin les actuals
Radie,
circumstitne'.es.

L'INCENDI DE BERKERLEY
25 FERITS I 26 DESAPARE: GUTS
. Berls.erley ; ,Califúrnia.. 19. -

L'incendi de quO, donärem
compto en la nostra informació
d'ahir, ha causat metralla per
valor do vuit inilfons di dòlars.
Han resultat ferides 25 persones, i desaparegudes altres
26. Han quedat sense casa unes
diles mil cinc centes "persones.
- Hayas.
LES ECONOMIES DE D.s. SOCIEDEI NACIONS

•

-

Ginebra, 19.-La COEllielti- de control de la Societat de Naeions ha deeidit proposar u l'Assemblea per a l i.
seta aprotaciú eventual; la raocia francesa encaminada e reble les deslieses
fle la Solle-tut de Nacions eri un vint
per eeut de les quantitoitS que figuren
en el pre.sompost.-Ilavas.,

.

.

. DE PORTUGAL

Liaboa,.19-El personal de la
Companyia ferroviaria porto,
guesa ha rebutjat la proposicid
relativa a la declaració de la
vaga general, per 2-i ,hores.
-- Ea determinats eerele3
s'assegura que el Parlament re,- nrendrZt les soeces, scEi sions del
20 al 21 del corrent.
:Maria de Silva continua efectuant consúltes amb
relucid a /a convocatòria del
Parattinent.
S'assegura :que, una .teregra
part dels dipulats sol-licitaran •
la reobertura del Parlament.
--- A una casa d'Aleäntara
han.estat detingutsIneLze individuns que eonspiraven contra
el Gavera, entre els quals figuren ¡cuatro sergeats de l'exercit
i dos de l'Armada.Altrament, ha estat detingut
entre els conspiraclors
gent Jaume Borges, el qual ame
tualment te tercer oficial a la
Duana de Lisboa.-Havas.

Rabat, 19.- Sita publicat un
decrel, cslablint el sistema müirle decimal a Lola la ¡orla del
proiee. toral frandis al Riff. Radio. •

Mfele ge peß fo

hi lia.1-CS ren-. Ni guanyar ni perdre...
Jo no sí.,, pas si les coses aliaren així, peri, el ca,s es que la
tercera testa majar, que eamnin;i), eom els anya anteriors,
ting,ue un acabament folie. El
inuviment entre envelats
groe
Len..sitieä, els d,,.1
stra deis
digueren davaill
negt• esi "Sán. /mili bolis, bu fan
i els del bändol nemoll
gro repel ireu da y ant l'orqueslra
dels grocs: fan mea hít,
san m 'un banSI", i la 20O0fle 1
1011 un fel. S'entengueren-litv
perfectitment, porque Lot hon;
trolal que L'homo es rnea-aimple
1100 ib SIihillitI. Tant a'entain,
gueren, que el pable acata:1;4,a
proposta..!d : un arnie 'de: les
a,comiee;, tl!e1; . : deixar carrer per,
sempre mes allí, de les orqueatres, i Hogar, l'any vinenl,
primera que a'esectigues.
Els ulls -diredor dele
"Aguslins", titt Granallers, leven unes evidents pampallugues
en Ilegir una carta de Metttineld
en la qual os proposava la 0o/1-trae-tituló de la aova eta-postra
per a la l'esta. El direetor no se'll
salda aveltir. Moutniclii es 'considerava,. despees da bres • ama
do montipoli de les grans 'instiInctiona tI 1 1 rani, el noble di; mes
rin paladar -Musieal del Valles.
'J'oir'ab' It la les l'a ineld
era per la . gent.-ele tercer oran.,
drls "AguMdna" ..u n benbr malt
gläria de les que s'exalt,
• una -.
411-taúca.- lot aixt, era yeritat;
„.0s"ncoduieloneni•s. trillen PI
' paladar molt fi,' crea una ro. Anula. El directer..delS:"AgOs, tina !! . ‘accepta. Onlusiointat -pl

contracto i imposä a la seca mericana i la indignachi exp1o4
orquestra Ui ulgunt d'assaigs ta, muda i terrible. Hi ha ua
dolores i extenuant. Els músics xiu-xiu -2-Jiu:al, es eanjuren set
uu
es . e0I1jUraren per ter esforços joves montrnelonenes, donen
do flaquesa. A EnItim y tui guI la cop d'ull a la siluaciú topo,grä-1
resta, i cap a Montmeld' falta rica de l'orquestra a l'envelzt
L'orquestra'estit situada
gen!!
Els habitants de Montmeld entrant a l'emelat a la drela, i
eren, en efeete,'massa des boa les esquenes dels ‚set 11111Sie3 del
paladar por no esperar amh ea- rengle posterior del cadafal es
riasitat- desvergonyida l'arriba- repeng,en sobre Id roba i la cor-u
da de l'orquestra. Ja ha/1 atri- da de l'envolat. Ofcreixen un
bat. Tot et pohle es reuneix a magnifie blaue, aquestes csques
l'esglesia per l'ofici. La cleyillu- nes, Els set jotes moutruelo.
SitS, ab cup de unes quantes no- nenes s'llan reunit clarrera d'e-4
tes, es pinta a la cara de tot- l les, cadaseit amb una vara Je
treixe a la. mit. Hl ha un unohom. Es dirigeixen mirades neunen! do aliene:. Despees:
grea al ehor, ¡un Os allä
soaa l'orquestra .Els "Agustins"
-Una, dues, tres!
'fan tot el QUO poden, evidentLes vares canea dumunt leg
ment, perü la missa surt a em- esquenes i hub una rapidesa fanpenles i rodolons, da qualsevol
Ihslica. Passen cofa els brat;ös
manera.. La finor i la delicadesa d'un molí. La música s'ha cona
..d'aquella violins, d'aquella flau- vcrlit en un pur gemee. Es perd
ta, les modulacions incompartibuf del fiscorn;
vent passat pel
bles
cau el darrer pinyol elari-).
deis "FaiNendes" i deis
net, cola uui eoet quo s'apaga;
xins" torna a les orelles deIS cii trombó es plega dantuat el
montmelontincs. La eamparneid
cap. del que toca la flauta; es
es impossible. La desillusid,
trenquen g es eordes d'un violf,
r da la flauta cola si es
Lit impressid dolealia de la s'esque
tronqus - un os; el t.l'ontrabaix
flll Sd et .s'aeuentua a l'hora del
Still del eadafal i fa un suroll
taincert. No cal pensar ni en.fi- dc botaba... Tul barrejat
Hl:randa 111 Oil tereerilles. Els amb els xiscles dl a una, ami)
obligals reSulten, a' los «elles les rialles dçls altre;, amb sis
generals, valga esc i des( e ny it s. evita deis músics'inadurs..
La pet,-a do eompromis ' fa l'oteeEls "Agustina", eamps.a tra.r
ti) d'un pc.iti-poti 'seas)) cap ni
SSS, aiall) les nians, al cap, .es
Polis. El vals es una mi,sa'aria.
deabandea i els montnielonerie
E i '. derteAllatj ea prodtieix
l'hora del' ball. Els."Aguslins" so'n tornen al illt - attb la salte.
coMplert 'mes,
s'arrengtieu .de "bas,túa", peró faeriú del deure
la maleueonia del s.
els deixen ' ai-tibar . perquó la eluda amb
a de la ear,
gent, Ap tilil fixa, ocupada eom auys de les divIsio p
estä a prendre lbs. Arriba la- retera• nava.

_ _ _

•

texelte1.4
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letions,,20 im seternbre'cleelgu

te&y,HTIT,ICITAT

re . 03 HtCT1Cio.I3I d3 ia
ituLl de Oic IIJ la
(11Ka gel

lloe. Ici-sessió o letal de elalisitra a t ta Sala d'Antes' del: Palau
de la Generalitat.
deiseiluarts- de deli de la nit,
a . l'Hotel' Ritz, la Seerió . Itspanyolti - de la Societat de Quin-de:e
de la tntlüstria del Cuiro i oferi-;
rä un banquet als Seas cumpanys de les /t'Unes seceione.
La Comissió 'organitzadora
del- Congres ens prega que feo
constar que es doni per invitat
a la sessió clausura el cos
consulär i les entitots.: econä-

s4A:V4 4 :1•41E:1‘1
iä

t )L9Cir I

dé set a nou de ha vetlla, queda °bula la matricula - per, als etudiade "Ta-

DE; 1.;A . 4j,A L.JJ 2%; Y A

ea' s cate'," r
a 123
:1;..N—
E-11.11., A LES 2. — USTAT DEL TE311'S A CATALUNYA A LES
tpereor:Itilca ca-

1. — SITIJAC16
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lla/ses. pleáaluns al Ndrd (VEurop>, eazteáÑat-ae . per les t

ni, ha ajensápilvols aí la regló costera 1, ,sfré a: Pinte-

'VISITA A L'ADOBERIA D'EN
Eschwimheja, mhateinield . ia
•S's-timrha '1)S"des a 14 •Cleantilea, Plana 'de
cap a Lb-wat/t l'Ion a les aostes de la alar del Nord. Elra
Priorat.
temperatura in:astuta ha •estat de 29
JOSEP ,DURALL
i:Ceirn
antiejelnuie
ea
,troba
Im
.
l'Estangento
i
Puigeerrlä.
11,faufasula
1Iterica,
pro-.
• -•gratis a Fila I, le mínima di
Ahir•rnat-L a les Atuit, en dos
daint boa temps, entrei:Seié i tntglA111)1.
t•uleminibus especials ele ,cone-reSsistes es dirigiren a visitar
'importantissiina adoberia
*me el senyor Josep Durall te [friques, culturals i.cientffiques,
el Pdble Nou.
a les guate no els ha retal posGeometria
Acompanyats arriablemerit pel sible imitar direetarnent.
-Feeor— Durall, es visitä . tetes
¡es- . elependencies de la - fäbrica,
(pie deixaren admirats els
1 nits.
En acomiadar-se, el senyor
Cattsser, interpretant el sentir
de lots els congressistcs, clonä
lee • gràcies al senyor 'Durall i
elegiä la seva adoberia. El se- EL CONFLICTE DES TEATRES
El cure d'aquest conflicle no
hyty r - Durall Ii agraf els seus
• rnetTs i Manifestà ' que sempre
he sofert vale:une, de cap mena;
preienraVa aplicar a la seva
fins sembla que els bons eerYä-larT ica tots els perfecciona- rents d - hannonia que dies eninents que fan els químics de
bom observava en les pebieindústria del nutro.
ayes te.atrals s'han refredat
quelcom. :
QUARTA SESSIO
Es evident, ara. que ,una part
A les once del metí se celebrä la quarta sessió del Con- dele, litigants s'ha lancat en un'
gres, a.l'anifiteatre de l'Institut exces'd_intransigencia i que pel
A BARCELONA. (8anda des de ( ,,tindafera nutre a (cs 7 del n'así):
,de.Quimica aplicada, per con- be de lote, adietes i empreses, .Althild, At erres:
250, 500, 1000, 2000, 3600
seria hora de posar-hi un punt
.t .i.rinar la disoussit5 del progreDirecció :
W., \V
SE.. SE., \
final.
.ana : tècnic.
Yelo,mat metros Per se gon:
3, 5,
5.
7, 12
En tot ces, qui resoldrà el
' Després d'una llarga i proplet serä cl - públic. el qual viste
fitosa discussió, en la nual
Prengueren part representante blement ja deniostra que no
OBSERVATORI METEORDIaarate DE LA UNIVERSITAT DE BARCEI.ONA
queda pas satisfet de la manera
de le diverses seccione, sacci'
Horco d'Qbscrra ció: 7. 13 i 18 llores
dà una comissió d'in- eom se li seneixen alguns esDarametre a zero i al nivell de lu mar: 71147, 7117 .3, 74113. — Tenue-nitre sec: 173, 21, 20. — Termernetre
pectacles; Les sales, aquests
' vestigació sobre ultra-filtrabumit : 152, 173. iin3. — (iTuiressitatis de saturad()) ::79, Direcein del vertí cdma. SSW., sSW.
dona i estudi dels tanins, ruin- dies, ocian quasi buidos.
— Veloeitat del vent en metres /sir secan: 0, 2, 1. — Estat del eel: navolós. quasi tapat, nuvolós. — Classe de rinposta pels doctors Kubelka:
Els empresaris, - que consideefnuuls-nintbus, tracto-cfnuals; tinuitilttmimbus; ciunnuls-niattuas. cirros.
Riquelrne, Hugonin i per Mr. ren terminat el en:Inicie pel que
Tralperatureie
trreileo a l'ombra
Thonipson.
toca als müdes, donen un nou
Maxima : 221. — Mtniina : 154. — linima aran de terra : 14. — Oseillació termomWtrica: 6'7. — Tempera.
- Seguidament es passà a la
termini als tramoisles i ,altre
iguana,
tuca mitja ; 187. — Precipitació
des de los 7 llores Aal dia anterior a les 7 llores del Jiu de la data: 00
discussió del mètode oficial de personal auxiliar perquè repren1 metros. — Re.orregur del vent en igu i tewps, 163 quilnmetres.—Observacions pariculars: Ileugera plaja. 13-40 t a .
filtracid en l'anälisi del . tani. guin llurs places.
'que apassionà en gran manera
Partiera d'això. va dir el goels congressistes per haver-se vernador que com que els empresentat procediments ben dis- presaris trobaven personal no de la mi.ssit) deis ituto-rädios.
Pensió ollicilaiIa prtr Na Matints l'un de l'altree Le secciú sindical. ell havia de limitar-se l'enginyer D'anees Mr. Gouineau
rea Aguiló, Orina del sots-capoi la projeceió d'un film demosfrancesa proposaya Eadopbió
ral del Cos de Mossos d'Esquaa defensas la Ilibentat del Ire-fruzia i l'anglesa del Papar fel- ball. siguin . sindicats o no els lratiu dels troballs que s'han
dra de Barcelona. En Lluts AnGENERAL
ITAT
vingut realitzanl pels h Ornes
tre, Després duna animadissi- empleals.hell Gilieslä.
IVIANCOMUNITAT
cientifies que han intervingut
raer diseussió, es resolgue per
Pagament de ctomptes presenELS
ANONIMS
en aquest nou descobriment,
rnitjä de votació. S'aeorclä em515 IT ES
lais per la Casa Provincial de
de
Bäreeloe
la
ciencia.
prar en el •è tode
ESTÁN DE MODA
Carnal. per impressos suminisHan visitar el senyor l'uii i C'eulaEl .delegat d'aquesta,
iee la fi l t raci slt per l'auälisi
trare) al Negociat d'Eleccions i
Al Goifern eis ii seha rebut
fit1 fi. al seu despatx de la l'res:_ducia
Luvet',
que
fa
uns
dies
qua.
Mr.
quentitatiu'la
Gens eleetoral.
una carta anónima que diu:
al Palau de la Generalitat
3
aquesal
capital
per
es
iroba
Essent ja leed, s'aixecà.
II. id . id. pel'Reslaurant del
"Vistes les manifestacions
En JosOp E. Blattelt: una comissin
rigideS al País per Directori del din : a terme els Inhalts prepa- de LAjuntament le Saut t'ere de BiPare pele' serveis prestats a la
CINQUENA SESSIO
ha
visnat
l'Ex-cm.
seratorise
a
_.Çomeneä• a tes quatre dc la non regirn, relalives - a les das- nyor alcalde de Barcelona. al te::: una ultra de farrnatilllies: ul se- Junta provincial del Gens, amb
mitin, de les eleccions de 111)11nyor Situó, ,e—'-ai , ulule de netis, i en
larde, reproduint-se la discus- Ses frehalladoees, ens alrevirn
qual ha ufert havenl , acvePlal
tals a Corte, diptitats provinredactor de "Le Malla"; el tónsul gesió sobre els diferente extrema suplicar-li se erveiXi repassar
.senyor alealde acinesia ofer"SolidarinJiari
eials senadors. efectuades dunerak del Japcj eu aquesta chitar i cl
eelanionals areb l'anàlisi de tal, ea números del
ta, la presidencia bonoritria
rant el present any.
secretari :de la Crea Roja japonesa, i
1-Une. Es nomengMr. Ileugh per dad Obrera" deis dies 2, 4, 8, honoräria d'aquestes inrporJ)e la Seceee de ettniptes ronel gtaterittulur de Barcelona gene. cure coutrolAs i distribuís -entre 9 12 de l'actual. en els quals tants manifestaeions de la eienral Corles de Losstpla i Cantera.
nicipelst
•
• ässe0ats les bugieS , •Buk-e i eh la'• séeeíd "Actuació Sindicia que tindran Roe a , Barce• Dietämens pre- Peeent , lapro.feta. 'que . en la cessió del 'Malí eal". • podrä - observar: que Yerga.: lona.
-ÜL
WNSELL
ertipeeir 'fier a te filtra , ) illfzatliY-qutneltla 'representa sos‘'aeitS
ecunptes_
DeSpats 'ido - les .Seeclous en : la rede - Les ColucionS läMiques' te -"Ocenflistes- is eltverses cases
niunicipals- che 'Pratfi, del
.t
:
tinin
del
COusell
Permancut
des dies
ietirtáirt
d'aquesta eapital.•essent.nosal-Santa Eugtmia Bereme sor17
i'11
det-coeteut
altre dels assumptes in- D'es uri grup • de victim-es per
responent a l'any 1920 - -21; CaInternacioCarrete-re., ea , tins 1 nocts.—Coatii -eressantlesims i importants de Veure`ns priVats- d'airar :e , tre¡m'al, San: Sadurn( d'Osormort,
anudó
del
n
treballo
e
les
.ehres
que
es
els
tanins
es
el
de
la
g
Parfälisi
quan elle diuen que Iba- nal del
Santa Eugenia de eBrga, Santa
De- reaiitzen per adtuinistració, .
pols de pell al crom, 'a la qual vem ahandonat per solidaritat.
Marta de Barherh i Torreeles
Aprovald
de
Pacte
de
fixacin
:de
Cha dedicat una gran atenció
Observem qué des del primer
do Fox, eorresponents a l'any
preds
contradietoris
de
les
obres
de
la
no
podent-se
arridiscussió,
dia de la dictadura- l'indieat dia....
1921-22.
LA FESTA D'Av121
arriare de Malgrat a Iliones, tras
Par a un aeord.
ri no din' res de conflictes de
segon.
La testa a p andada per aquesat t ,rda
, dolor Gausser proposà
cal) mena, i'corn Tire creiern que a l'Expoaielo del Edite proulet esser Supressi5 d'un pas a obren a Sitges,
reenió de delegats de les ho fan per donar la sensació
I
[As hhopeear a les ohres de l'Autödrour
disttiites seccions, que tindrä que po . hi ha conflictes, per molt Huida,
uattional d'aquella • 1,oblacl6.
lat idea de releleltrar festiv-Is a l'ai.
lloc ovni, a les onze, per arelevitar. indubtablement, la seva re •Illure eis dijous a la tarla sera
Agrieultura.—Trehalls de les Setliar d'tun acere sobre el parli- interveneid, cris atrevint a roa-)
don ', de 'Perra Campa, Viticultura 1
aeollida : un) alegria ter Velement
Ct 11 TI
- ruLe e.
coacció continua
Enologia. Arbres fruiters. , Ralle:deba i
La sessió s'acabä amb una nifestar que laFirma
i per les seveS imantes, ((que ladran
CONFERENCIA D'EN CRIS-1'6un
grup
de
abans."
rom
Lahoratori de t.'arolugiu vegetal.
aixf l'ocasió de passar unes borre d es• I'ectura de M. Loes d'un inforE0R DE DO.MENEC
, tne Sobre l'anälisi qualitaliu del Irritan:adore- honrats.
Resultat del enacurs de ramaderia
b rjo en els magutfies jardins del Para
al,
dit
eserit,
resposta
:
Cona
a
Dissabte passat, a les set de la
meresqué aplaudictspécie porquina, celebrar a Olot.
de Montjuie.
fant. Ea
manifestä e'l 'general • Lossarta
tarda, En Cristòfor de Domenec dolote ele congressisResultats definitius de la canipanya
Mehts
Les diles bandes militara que Lamo
que- havia de fer constar que per nitzaT un equesta siumatitia festa bou
itâ a l'Institut d'Antics Alunices de
,
per a l'extitacIG de la 1:agosta en tertdts els tnillans garantilzarä
l'Escota del Treball (Urgen, 1871
cas rat -,tisano i en' terres d'Araga pro, LA, REZEPCIO DE L'AJUNTA- llibertat del treball fina g eco/1- combivat el segilent progrtuna:
una conferencia- Sobre el tema: "Els
aj iaco o i2tatalanya:
Banda d'Aleäntara.—"Sornui d'artis fet
real
1
MENT
se g uir que SigMi - un
cent millors
Celebra- tú de dos concUrsos P er a la
t a". "L'Als cisne" (famas: M) "Les
El local cotosa betaple, abundant-_A-Jdos quarts ,de set tingué tangible aquest dret de l'obrer.
millora de. hesPetie-uSinal
Cloloadrines" (p,Intmulana); "La MonA
tel
objecte
escollarä
'lides
les
Iii els obrers.
Ii.ocelaseuenció de l'Ajuntament
Tira de la trua:aran del Pla de Vida,
tería" "fantasia'; "Uranada•"• .(serenahl
assisqueixes.
reciamacions
i
consulqual
ciutat,
a
la
En Cristófor de Domenee cxposä
de :la
que se colebrasä a la dita publaein els
ta) ; "l'oeta i camperoi" (obertura).
te s que se li farin en aqueix
eiren tots els assembleistes.
la teoria de la cultura i de la
13 oda de Itadajoz.—"King Corten",
24 del . raes que
pee- sinus dies 23
F oren rebute , pel lineal d'al- sentit, le' personalment, 'la per "La Reses del Far-Wast"; "Las Gaiització i considerà de seguida les
calde senyor Matons j els regi- eeerit, eernme 'que aquests vIncent millors el-tres, fent-hi algunes
Inst ruede pahilen.—Pln . de .reorgalinclrinas", Suite en la, El auPä tina la
dure senyors Escot, Gabarró guin deemelament autoritzats,
reserves i donant una classificació
uitztició de les Escotes menees d'Arts.
Molas, Judit (Fox).
prondoòri de lä literatura.
e Iglesias.
astani disreasat. a -fue eis de la
Arto.
LA
CONFEItENCLA
ilE_
Al despatx da l'Alcaldia, el mejor ener g ia contra ele que
• Acaba recomanant l'estudi d'aConeurs par a la cuticessia Asta
. ,DIUMENGE
-enyor Agell donä les grecies
o prorediquestes Obres, necessàries per a la
per qualsevel asti
nti d'esthnul rntre els estudiante de
l'Ajuntament per les .atencions ment coartin o trnetin de coarDiumenge que ve s'inaugurarit el alcultura que hauch-in de tenir a la
" tenora"„" tiple" i
(pie els ha tributat i per liaverele de conferi,nales. Aquesta primera es
costra terna.
tar reementarle Ilihertat.'
Ampliad() de la. Potaétacia de cultules cedit el nou Saló ConsietoEl conferenciant fou tnolt ardante encarregada u, Fla 47011(1 11ln rota i
ra fisi a amb ‚hie repreaeatatas que
EL RAM DE CONS'TRIeCCIO
Ida! per a la sessiú d'obertura.
Torres, direetor geneial dais Ensens
clit
i felicitat.
designarh
Federarió
Esportiva
.
Pu
un
sea
de
"SolidariSegons
. El president de la' Societat
Barcelona, el qual dissertaril sobre .d
L'INSTITUT D'ELECTRICITAT 1
Catalunya, a la 'qual hurto de perbrera".
obrers
del
ram
Qufmics de la Indústria -del dad 0.
teto, "L'amoblatuent de la nasa catatany, - r.
MECA.NICA APLICADES
Mr. Schell, els regraciä de conste:le: red) han acordat anar
lana en do seg. les XIV i NV". Seril
Obres Itidehttliques.—Estudi 1.,?jeuie
Una de 'es institucions mes remarcaele
haver
se
nezal
ta
'Negra
per
- novament i digné con) havin
ä
0 cumpan3.•la le rojec. ;une.
de
ruhastinunt
sollicitat
per
!des de la UniversLat Industria' es
feal grata a Bits els congracie- patrons a concedir l'augment
l'Ajuntatnent de :1/41asrolg,
:Institut d'Electridtat i ,Mecànica Aplitea l'estada a Barcelona, a la de jornals que 'havien derna5.
DE LA BECOLL1D D'ESCOMcedes l'utillatge. installació funcionagrial -elogià. Afegi que tots els nnt,
Crónica
BRARIES
•
tnent del qual ls radmiració de propis
acords presos .en unuest Con.
DEL BANC
ELS
'CREDITORS
AUDIENCIA PROU:NCIAL
gres portarien el non) de MetoE! senyor presielent ha rebul, i cstranys.
DE
BARCELONA
La jove instituciä ha adquirir en el;
1.111 orini de la Capitanía general,
de de Barcelona.
SALA DE VACAN( ES
L'Associació Múltut de Credi• El senyor Matons salude el4
regraciant la 'quantitat ' 1111 ,, hl pocs anys que tè d'existència un ereDavant de la recrié primera, ha
dit
extraordinar', sobretot com a esteassembleistes i es felicite) que
tors i Accionistes del Danc
Maneoniunitat va Posar a la se comparegut Ramon Maigoret Sos, acuele hagi complagut l'estada a
leari:Otona iii, trames una ins- sat d'atemptat a un urbä, comes en
hinten' d'ensenyança pràctic i posat
Vil disposició per a sser diste/governador. pregant - ple estar d'emb.iaguesa.
Ja nestia ciutat.
dia. Una de les proves mes claree d'atänela
buida entre els soldals que co,se g uit, els obsequià al 1 i vulgui donar -comete al Kitoperaren h la Permitida d'escom- glicol èxit merescud;ssim pat acalorarEl te scal va unid ficar les concluSah', 'de; Conferneiee arreb un sident del Directori Militar dels sions, apreciant l'a s enuant d'ernbria- ' braries and) mol tu de la t'arrua se ando l'ab s orció instantänia -de les
.1-uneh''. servil, per la antecedents .de la qüestió de la guesa no habitual i va sollicitar
.ce , pronloCionS, escolar; pel rastrear.
vaga cle transports.
Case Romeu. El mestre de ee- suspensió de pagaments i que al procesegt la pena de dos anys, unAixí per exemnle, sabetn cate de la
LA
C.11111ETERA
timoniäl, 5ertgr or Puigdomenec; resolgui ami) un esperit -de jus- za meses i enze dies de presó correcpromoclä d'en g uany els prMers númeDEL 'rtnip.n Bo ros foren emnarau'ate per gratas com.
epsequtä les damas amb uns
cional.
- En virtut d,ii eacord del Con •
panyies d'electricita t abans ene acabe,,täe t s - de flore.
•
ASSÉNYALAMENTF PER A
seil Permanent. .pres en la seva sin els e studia i mb-carera l'escota per
El eenyor Gausser, president
AVUI
reunió de la setmara nassada. cntrar-immadiatammt s 'ense solució
electe per al pròxim Congres.,
'seran tretas -a subhast a leoll c rin t Initi • at a la IndAstria.
apea( el, "lunch", aixt com et
AUDIENCIA TERRITORIAL
;odial les obres del comi ale la
present que els féu el senyor
'Aval aquests litios minvons, algun
Sala primera. Sud. Majar quantia.
Manuel Ainaud de les publicaPitn'la de d'Agregació .de Vallvidels anal tio ISC ar ribar gaireha
Eslan per arribar n Itareelo"La Aduanera", contra 1\1.. i R. Tey.
eions de la Corniesió munipipal. na eles piratee enaln-einlu.s. que
eirere
a
la
garroteen
(1.)
ieräeie
ron anys. sän enviar; per lea camna_
Les Drassanes. Major quantia. :"His
de Cultura, a la qua l tributä uns han Pm : din : e:F.4(d los me, iinpor- pänia", conira Blasco i Pasqual.
Mapresa, arnb ramal al
ryies a l'ect raneer i estan a punt tant
daba.
g entils elogie.
per a rna br- lam carera con: per donar
tenis Mutiles ele Eranea, donant
Sala segona.—Drassanes.—Incident.
retul iments nns ..t ; us a' país.
audiciens de telegrafie eense Josep Revacter Cazalla. contra Raidl
DIPUTACIO
'PROGRAMA PER A AVUI
A nroutisi l d ' a q uees feto betti cre.
fits.
DESPATX
DE
..LA
Foseti.
i
Josep
Pou
COMISSIO
a
les
set
i'
vint
minntsi
Avui,
me neceo:ad fcr rentrietzh e lobt nnSabem que s'estan realitzant
AUDIENCIA PROVINCIAL
PROVINCIAL
del niatf, es farä una visita .e la als trebolls necessaris per ore
w-til i, sinth de l'Institut d'Electricitat
itletiqueria ' Adoderna Franco- gehiticir a aquesitt :capital 'al;
$ecc:ö . pritnera.—Vich. Dos orals per
La CemileseitS Prov neial ha Veeänica Ari'irades, cine ès. evui una
del
p a ay ol
a
patfat
ele
següents
g'eo-la de la nostra terna.
gmis - ee-ficerts pelle:t.:veis esi0j1iri,t-se4eyestació do França Mentare> ituto-eädióS 1 efe - pre);"
Secció _segnria.UniVereitat
MgESCOLA TEC"TrA D'OFICIS
1. les 'onear.de l malf, i a les babletnent ei donaran ;" oh . el haré . Qu'arre Meidefits • Per, injdries, eSe .,...„,.Ex-encle_de,subbasta
D'ART
tres de la tarda es I t ermirh el trainseure" d'aquesta setmana.
tafa i den-meció
d'Esparzida .Aer.
Cuieres a l'amfiteatre d l'IrleSecció, de. vespres, por, a arete de
Seeció. tercera. Sud i. líeGó..4 . ttaguera, per: , a entitraelar per
' Es'.quast segur cine 10 -primetIt,ut . de 'Quflrliea ' AP I l e a d a, per
efau 'anys la Rturninació pública t'Escolia Superior deis Stils —
ra audi g iö es donarà al Palau 1ncideraI per (ahndet i tseafaa -. ' :
gen -arruar el prograina.:(ecnide , de la:Música 'Catalana, amb tina
&celó gliunrír--No - - té gSgenyala, de tia població afllh 'els senyors
ESTUDTS. DÉ 'T'ALLÁ. DE F.TISTÄ:
-A les gis de la tarda tindrä ,conforencia donada pel direetor' tuent.
Fttle,de Frances'e
Purantels - dies "20 a 29 , dei corrent,

CRONIC A

SOCIAL

PALAU DE LA

Exposiciá
Moble i
coració d'Interiors

CIZONICA

IRA

ludiciäria

Pllio-ralm a rurevina

lla de.' fusta"' del 1923-.24, a -la
S el cIr2erloar iia.8-7.d:aquesta Eicola.
.,:p
la'ensenyament d'aquesta especialitat compren les següents matèries, distribuides en tres cursos i tas de preparatori
Dbuix i Color.
E.scultura.
Història de l'Art.
Iltstetria deis Oficis.
Arittnehica i-Geornetria.
Fielea i Química,descriptiva.
• Construcció.
Escultura aplicada.
Pràctiques de Taller.
L'import . de la matricula és de 8
pessctes, TO cantims, inclosos els timbres.
Les classes es donaran de set a nou
de la vetlla , des del dia primer d'octubre vinent.
•
Burma cls mateixos dies i hoces. i
en iguals condlelons, resta oberta, a
la präpia secretaria. la matricula per
als cstudis de Repujar i Cisellat , joieria i
rgenteria. i Ebenisteria.
'ESCOLA DINDUSTRIES DE
CANET DE MAR
Pum!
Secció ti, T,'isits
E.NSEN -S'Aef r NTS PER A

•

•
OBRERS
Any Escolar 1923-24
La Secció d'estudis professionals de
l'Escola estä des:tinada al perfeccionament cultural i tècnic dels °brees,
en general, i a la forineci4 especia.
litzada de "Contramestres"
Irles , de Teixits de punt. La durada
dels estudis es de tres cursos, regintse pel segiient pla d'estudis:
Primer eurs.—Llenguatge, 2 hores
setrnanals. Matemätiques, 2; nocions
de tecnologia dele oficis de la coastrucció, 2; clihuix aplicat als oficia 6.
Segon curs.—Mecànica i Tecnologia
general. 2 hores setmanals; tecnologia textil, 3: tecnologia del teixits de
punt. 3: d:buix ardicat als oficie. . 4Tercer curs.—Tecnolo g ia del Teixits de punt. 3: comptabilitat i organització. 3: enälisi i càlculs de fabricáció. 3; pràctiques cap:re:al. 3.
Condicions de matrícula —Rio drets
d'inscripció per a cada tin dele cursos
dele Estudis professionale Eón fixals
en la quantitat de cinc pessetes, ultra
els drets de segell de la Mancos/militar. correspanents.
Men'ee el nombre d'estudiants que
l'adm i ssió sigui inferior a
quaranta, liii s'exigirä cap requisit co'
pec'al: en altre cas , seran preferits els
c,peraris i aprenents de les indüstries
locals, i d'aquests, els que mostrin
una majar preparacle d'escola primáa
Facilitats per a Festudi.—Per encoratjar els alumnes que seguid! amb
aprofitament els Ilurs estudi assolei-xin „en cla.esAmens de fi de curs
ei P-amonar eleconeedirä tiquets anab segelis equivalents a , una quantitat de pesieres relacionada' tnér1ts. Essent cIS
segells utliltzables per Rin- valor nominal, per a la compra de 11:bres, i material esColar les dèspeses d'estudi dzIs
alunmes e, reduiran a proporció del
sen aprofitament.
Demés, entre els alumnes que excelleixiu per llur capacitat i
cié s'organitzaran concursos per a la
concess i ó de beques. a l'objecte de facilitar-los, gratuitament l'obtenció del
tito! de "Comvainestre" o "Director
d'Indústries de Teixit de punt", segons ele casos. obrhit-se aixi als obrero
més intelligente les portes de la cultura recnic.a superior.
,Cond:clons de caräcter general.—Per
ingressar eh aqueSts Ensenyaments
necessari presentar a la Secretarla -de
l'Escota un Certificat de cacunació, la
Conformitat del cap de familia •i
certificat del pateé o cap de taller del
qua l rasptant depengui.
Els alumnes que hagin acabat els
cstudis professionals i vulguin assoür
cl tito! de "C.ontramestre d'Indústries
de Teixits de Punt" hauran de seguir un curse! de tres mesos. amb
vull flores d'aries de treball i estudi
a l'Esc. ola diürna i superar les proves de, grau que cportunament secan
determinarles.
Els drets de l'ob'encid del títol de
"Contramestre" importen la ciunmitat
de del.] pessetes, ultra els drets de segen.
Patronat de l'Esc,eia — n'Escota- fuece-esa sota la tutela d'un Pa t ranat. cl
qual ti per missiä esrec'al rehilar tal
sou bon re g isme, laborar pel S211 C3pand : ment i creixenca. C e mentar les activitats sac i als i esportives dels
lars. i encoratior-los, e'x'nt de l'Escoba, en !hm vida professional.

EI

lector din...

LA l'ASS1177'.4T DAVA_NT
ELS PERILLS
Sr. Director:
Davant de la deágrála saber la Pel
periodista ['ere Babearen foren molino
les veus que s'alçaren. planeent l'estat
de l'anomenat l'out de cal Dra gó. Bes
no. n'ha, fon. i d'allmors enea hi ha lagut filtres desgrimies.
Serbia intltil tot rl que es diga! percata sigui apariat i velent anulo angoixa
nona les reas es fonen perdudes, sense
resultat.
Tothom veo que alla estii ni:llamen(
fa maya que estä p er arreglar, i les
vtctimip m_le en afitt ests anys cl l'out
del Dtagn la produit eau ineomptabien.
Cal que qui degui rarregli.
Cal també asseuyalar i perill lo
certs artetnetts ami) els qu'IIe els pasisptgers topen unan passen arrambats
lgs aceres 1 çue ea .bell nombre ealsteixen en el trajeete Drassanes-Sant

Andreu.
Pero Solà
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fidtce'ir

Invitats per la Cooperativa
de
Fluid Elèctric,anärem a visitar les
la
dve
des rIse
te l sCOCb.rdeIs
csci p
u eiret tét e u s Cfin rn
s aP aSnanial
Andreu de Palomar. 'Forravenala
ca.
oc7i
eriatidvOars,7a:coln. ti np inenna
yatsdepesris
llee i apoderat de la Companyia,
Josep Badia, i el cap de Secretaria,
N'Antoni Freno.
Tenfent, en surtir de Barcelona,
la impressid que se'ns- anava a ea_
Plicar una serie de projectes 'de mis
o menys importancia, perá ens trobärern ja, en arribar-a Sant Andreu,
que del que es tractaca era de 11105.
na obra
rnänica i a lo qual-es denla el
con de tira, abans de prestar servei.
F- r- ad irn
fi
j:coberrts;co:UpaillettiatatSi l'ia:menses de maquinaria; una, de tala
nombrosa i enorme, fantàstica quin.
titat de cable de transmissió, i cid&
enfilades (loa de les carenes, !es
esveltes i fortes torres de suspensió
deis cables ag ria' que araren thant
la nostra excursió hilo arribar a la
Seu d'Urgen, lernte del nostre
viatge.
De l'estació transformadora de
Sant Andreu anärem a la de Ter.
rassa, i dahlí a visitar' l'implaeament dels salto, que, un' con .acaba
produiran una fo rca minimäeen
estiatge. ule ranaaoo (cerit tienta nou
mil) cavalls.
Era ja de nit quan arribàrem a
la darrera—i' podríem dir-ne prime.
ra—de les obres de la Companyia:
la central térmica. Esté situada
noble d'Ardall, a la riba esquerra
del Segre i a 7 quilómetres de ta
Seta En veure-la de lluny .demanáretn. quin era aquell noble tant
gran, car l'extensió i la profusió de
les Iluminarles donava la impressió
d'un importantíssim nucli urbä. Damunt un afermat de ciment armat,
de mes de set cents metres quadrats,
a'aixemien les parets:de la que Mes
de poc serà la central térmica de
l'Empresa. Enginys i es beIluguen, es remouen 1 mouen un xivarri de tots els diablee; i entre mig
de tanates noses i hrogit, un exercit de cinc cents treballadors, de
nit i de dia, fa el miracle de tenle
en vies de terminaciä el que mig any
carera lumia semblat un- somni.
El senyor Zoppetti, l'enginyer director, mis explicà amb gran ciaredat la marxa de l'obra. la qual. si
cap conflicte social no la destorba,
set-5 acabada per tot aquest any, per
la oual cosa, com que l'estesa de
la línea ja es Ceta i les centrals de
Terrassa Sant Andreu -estan acabant-se. als socia cooperadors ja seis
pocha servir fluid a primers d'any.
No, volem acaba" aquesta impressemse cousig1ar 2pn detall d'un;
importància econòmica enorme. La
central térmica serä-alimentada arith
el carbó procedent de les mines que
la Cooperativa re al mateix terme
d'Adrall. En les dites mines treballen mes de dos renos ubrers, i pel
mitjà d'un petit ferrocarril miner i
una se'ree de plano inclinats, el can1-id serä pesar a la tèrmica al preu
d'unes 15 pessetes la tona. El dit
carb ó es una hulla antracitosa d'unes
set mil dues centes calories. Serä
una de les centrals tèrrniques d'Europa que produirà el fluid -elèctric
amb major ecoraynia.

Els tedtres
eLIORAMA
Per al divendres a la ntit,

s'anuncia la primera de -e estrenes
de la temporada que amb ant cresat
Sacaba d'inaugurar-se.
Es tracta de la comèri Za en tres
actes del senyors Gutiérrez Roig
Gabaldo, "El tiempo de las cerezas",
cbra que promet assolir un exit de
debò.
la presentacia que es fara d'aquesta obra, exceHeix en rinttoaa i boa
gust. segons costum de l'Empresa

Secció

Marítima `‘

Mov'm ent marit n rn
VaIxetts entrats
Jaime I". de
Vapo:
atub carrega general 1-89 passatgers. Amarrar n'ion de Muralla.
caa,ignatari, Arneugual.
Vapor aletnany "Almeria", d'Hamburg, einh cärrega general i 6 passatgere. Amarrat racll de Sant Be'tran.
Conagnatari. Torrabadella. •
Vapar ita'iä "San Severo " . de Genoca i ceca es. un-lb cärreg.a general.
Amarrat nts11 de Barcelona Sud , ConsIgninari, Raigas.
Pailebot espanyol •" Joven Paoutto",
de Palamäs, amb càrrega general.
Pailebot espanvel "Ramón Freixas".
ile Ciutadel'a ala càrrega general.
Val g ells despatxats
Vetee hala "Ma:ria Aisunta i n Cielo". en I ast. cap a Gigib.
Vapor espanyol "Vicente La Boda",
amb ctirrega general, cap a Valencia.

Vaixells sortlts
Vapor anglès "Cisneros", amb cbr•
rega general i trAnsit, cap a Tarragona.
.Vapor espanyol '• afrdlorca", arnb
arreara general, cap a Palma.
Vapor espanyol 'Tirso". amb cärrega general, cap a Cartagena i C.8*
sales.
Vapor espanyol "A'mazo&` , amb
cärrega general, cap a Vingicie 1 Casa

teló.
Vapor •spany'ol “iialnpurdanes",• amb
•ekrcga . general, cap , a, Rosas i esca•

LA PUBLICITAT
atas clics ha impedit la serenitat i el
ailenci que pensem imposar.
Rep clatestimoni :d'afecte del tn'amic, Miquel Prime de Rivera.

l'avigeió perquè procedía al
son hombarde:g.
.
batg116 Wad-Itas, deStaMit a Bar Ouebdani, fóti
uatt a/nazi tactica per la pista
.d'Arnbat• Oriental. '
.
A Alhucema no s'observa:
durant el din, cap moviment al
camp enemie, veient-se escaseas
individuus , isolats. que l'oren
obligats a fugim pel loe (In la
plaem
NOTICIES DE MELILLA

ELS REFORMISTES NO: ES
• RECNELXEN
Tampoc aquesta tarda ella
telebrat l'anunciada reunid dels
reformistes, per estar encara
absenta En Pedregal1 ER Pelados.
CONFERENCIES I VISITES
Acuesta -lerda, a Ultima hora,
velació als gira de
hg celebrat conferencies ' el cap
del Directori amb els ambaixa- einer- misteriós 'be es rabien aquí, se
sap que -els dits giro , cre» rernesos a
- dOrs d'Alemanya. Beigica i Por:$21.1-titti
Cen-a.a
tugal.
nfuncro
Aquesta tarda ha despatxat adrcçats a Josep Herufmdez Navarro.
amb el president del Directori Fins :ara les remeses taludes pugen
l'enearregat del ministeri • de a 13.000 pessetes.
— flan esta: cuterrats els cadàvers
Finances senyor Elena.
Entre_ altres visites que a dels aviadors. Boix i Fernändez EsGuerra ha rebut el cap del. Ga- limosa, Al fúnebre aoe hi han assisvera, hi ha la del sots-gover- tit represemactons den Cossos.
n ador del 13ane d'Espanya, En
Abd el Kader ha ordenat a la
Pius Escudero.
gen: del sea territori que no parlan
RENUNCIAMENT A SOUS, RE- ni lacia comenIaris relacionats amb els
PRESENTACIONS 1 METES aetuals codevenIments de la Península.
El generals del Directari
— Tot el dia han estat tirant conpresidits per En Primo de
Rivera, apart de -la sera renún- tra la costa els canons .de la plaea.
d'Alltucentas.
cia als sous chile i a les des— A bord del cuirassat "Espaiia"
peses de representada que
aquests parten Melosos, han ata muntat avui una altea bomba per
(retire aigua.
renunciant lambé los dictes que
han de (obrar per trabar-se fo- - La situació (Id vaixell segueix
ra dels seus destina 1- comissió
DE LA . REIAL FAMILIA
da servei.
Corunya.—En el vapor alemanaEL CAPITA /GENERAL DE VA"Cap Polonio'', que arriba alar, han
: LEN,31A
Aquest matí ha (-el/1f al Pa- zirribat la infanta Pan, farxidue
lau a complimentar el Rei, et Lluis la ceran de Baviera. el princep
nou capita general de Valencia, Adalbert de Baviera, germà de l'iniant Eerran, la seva //taller la prinsenyor Manzano,
EL GENERAL CAVALCANTI I cesa Augusta, la sera (fila la prin-'
cesa Pilar i cl sen SIl el -princep
EL SUFRE:g. DE GUERRA
Al ministeri de la Guerra han do- Constanti. .
• A les e desembarcaren i ringue-,
nat aquesta nota: "El generar marquès de Cavalcanti ha elevat una instancia al mesident del Consell Suprem de Guerra i Marina pregant que es doni per
no presentada una altea d'anterior,
en la qual es soHicitava la revocació de l'auto del seu processament.
Amb tal petició demostra que la
sera actuació en aquests últims dies
obeeix només al desig de servir a
la pàtria i no a eludir cap mena de
responsabilitat."

DE L'ESTRANGER
L'AL.B.1. CAP A FLORENCIA
Roma , 19. — El "Giornale
'd'Italia" publica aval un despatx
'cre Verona dient que l'ex-ministre d'Estat espanyol, Jaume Alba, isa passat dinri gisit per Verona amb direcció a Floreneia,
—llayas.

DEL MMIOC
PER LA LLIBERTAT DE
-EL GATO'
Es timba a Madrid, fent gestions' per
obtenir la 'libertar' del: elebre Moro
Asmania conegur per -El Gato", que es
troba preaoner a llostrogordo el ecu
ges-ma Al-lahbeu-Aloriamed Asaran/,
EL GOMUNICAT

La posició de Sanz Pórez fou
hustilitzada per l'enende ahir
matí, havent-se'l rebutjat ami)
loe de fuseill, sense novelat.
A la /HM de Drius bou .rolada una elaveguera del tractocarril i arrencats y int mires
de via, quedant arreglada.l'avaria sense interrompre's el s0r«¡tel.
La bateria de Dudara feo
ahir 17 dispara sobre grupa -rebels.
Ra y en t linguL noticia que
'entre onze i dotze del mati
d'abir s'havia de celebrar ona
reunió pela indigenes al zoco
de Télaiza. es docta. cuneixement

ren a terca en Cl remolcador "Marqués de Comillas", ,essent saludats
al moll per les autoritats.
.L'alcalde eis docta la benvinguda.
La 'banda d'un regiment toca. la
Marxa Acial i es reteren honora als
viatgers.
.Aquests han esmorzat a l'Hotel
Atlantio, on les senyores Lorca obsequiades amb rams de flora.
A la tarda s'organitzà una excitesió a Santiago, accedint als desigs
manifestats per l'arxiduc, de visitar
l'hospital universal.
l'expedició rol-aje a. la nit.
A les nodels fon ofért un banquet
de gala, assistint-hi les autoritats.
La infantessa Pau ha rebut un telegrama del seu fill, laniant l'erran,
demanant-li perdó per no haver vingut a rebre-la a causa de ranormaJitar de les cireuntstancies.
Tarnbia ha rebut un telegrama del
rei, saludant-la.

UNA CONFERENCIA
Sane Sebastià. — El general Martinez Anido, que es testa en aquesta ca.
pital, ha conferenciat amb el capita general, senyor Multó.
Aquest rebé després els periodistes i
els digué que notenia noticies.El general Martínez Anido expressà als informadora que cm no tenia
res que, fer a Madrid tornava a Sant

Sebastlä.
Per ara, segons ha declarar, no pensa sortir d'aquesta ciutat en una bono
temporada.
ELS ADVOCATS DE 'MURCIA I
EL IMRECTORI MILITAR
-Mareta. — biss reunit el Collegi
d'Advocats per tramar de: conflicte
pendent amb l'Audiencia provincial.
Hi assistiren gairebé tots cl, lletrats.
Per unan'enitat. acordaren exercir i
actuar solament davant d'aquella tribunals dels quals no formi part el rnagistrat al qual s'atribueix la causa del conflicte.
Protestar contra la campanya tendenciosa feta per alguns diaria i revistes, redactant eserrts que reflectei-

Gaseta local
Diumenge vinent l'Institut d'Altnnnes i Ex-Alumnas de l'Escola del Treball fati una visita ala Dipòsits de
la Companyia M. S. A.
Lloc de reunió: Parada del nano
via de la Plaça d'Urquinaona, a las
deu.

Per a artistes: cate LA GARZA

JOIES VILANOV1UNI).6
El Centre Nacionalista del Districir (Poble See) prepara graus festes per solemnitzar la (liada da la Mare de Déu de la Mercé, festa major
de Barcelona. Consistiran, entre altres, amb una tómbola a profit dels
pabres de la barriada. sardanes. graos
balls de gala. acabant amb un csplandid for d'artifici. Aquestes festes
Vadean une els dies 22, 22 24. ha-vent estat invitades les autoritats del
te

4111tricte.

eopes i Medalles
PER li C0W,111R305 D'Han'

rasteds i Segura
PLAÇA REIAL, 15

Per /'omple d'una imnorlan
t asa de París CO liquida un stoek
ile salons daurats, dcl Ms de..etkrat istil.---Corts, S21, %angra
trgen, magatzem de atables.
' Asió, dijous, dia an. a les deu de la
lila, densa a l'estatge del Foment
rsionista de Barcelona, Ronda dc

Sant Pata 77, interior, nula conferencia amb projeccions En Ramon Esclasans Batlle, sobre el tema "La terca".

Podeu comprar calgat completament de franc. Esplenclic! Bazar. 71, Salmerón, 71 I

a'n ha veritat de l'esdevingut i que
sortiran a la precisa sensata i

pijous, 20 , de setembre de 1923

tortita [la -visita :II due de Te- de resignació a la qual obliga el patuan.
triotisme, tenint en consideradió la bot A les dotze ,, e1 governador
na acollida que el .canvi de règim ha
A l'eserns s'entaulara epièrella ner, 'jitar, en furicnins de governador
tingat a la nació.
les injátles que s'entreveuen en aquells
.pivil, S ' ilit iiresentat a :l'AjunCom que és una situació de fosca,
ataieles i es passaria comunicació al (lolament, veient-se amb en Nicoli
quan no pagui asser de grat, aquesta
vern civil per posar a coneixement de
1 (mal lata els tinents d'alcalde". conducta 5C1'à imposada inexorablel'autoritat Mlitar el eas de conformiEIs hi ha fel present que itu
ment. No yull passar d'un ragim de
tat amb el non raginm, i algultes deteniqtmovigient, earay-ter mi- força a un ele terror, encara que dasúmncies formulades. a fi qtte .‘ la "diia
,
litarilltAlitd
que- Celen 1;1 re- quest tea taliamien de temer sitió els
antoritat trameti 1 micixa iii Dire.:- ....novapió 1 rectificar d'alublent/ pertottadors i els delinqiieuts, i només
tori governant, demanant justicia.
,ffilional, no soll2 `dintre Pardre ho lamentarlo/ ella i amb ells els parSi Ité el Collegi d'Advocats :monta *eivli 'sine) lambe en el milllar,
tits política- del vell sistema, que se
mantemmir el veto eontea el magistral
el president del Direetori Mi- aceiten ferits en els seus interessos.
senyor ,liesiniala, fine aquest
litar Ii haVia indice que-no adCal que aquests propósito co difunrsta asa Jimia arrelat (me abalea pule
deixin, per tal que cls homes boas que
ineffs' les ` dimis'elons dota
el Directori Militase, 11 P g.011s tIllprestst0138
presten
Ilue assistència a aquesta obra
'wats d'alealde,.pregant a aqueas
iebudes aquí. no ¿si mostra disposat u
tos i a tela eta, regirlors que oioqniim esperançats, encara que sigui
traolladeardio, i molt arenys, coueixent
continuessin als seus Vicies per un trimestre, i quan ja Miguen/ en el
que els anteeedents iraquest'plet arrenII cooperar a la, labor del. Go- amostre haver quelcom més que les meciten de la perseeneiti riet eiervisme
con-

tra el senyor
I
S'afegeix, per conducte que "sembla
antoritzat. que el Directori 'coth disposat a enrobustir l'autovitat i el presiigi de la magisratnra i es proposa P or
-tarluin/:edo.s,r)
soto n ministre. a mi magi......trat,
per considerar-lo amb major t ompetneiet i mes Incoar:tele ›en matria- juridicti.
l'ADI1ESSIO DELS .ACMAIrIS
Covern aillitar es va liebre
una coumnicaeiú de la Eederaciú Agrim
rime del distiiele de La : Estrada adherint-se, üll nona de les --associacions
agrArirs de La Estrada.
Cersedo i Forearay. al /101.1 GoSeütl. i t ere.
atan al governador que ho comuniqui
nisr al Director),
Tandge la societat viguesa "La Nora j oventut" ha telegrafiat al marqu'es d'Estella adlierint-se i felicitantEl Direetori Ita disposat que tornin
a :Madrid tots els agents de noticia que
es trolera prestant serveis especia/s. En
conseqiiéncia, avni han marsat a Madrid els sis agents que formaseis l'escolta del senyor Engallar, per evitar
possfides atemptato.
El seuyor tugallal sortire denth cap
o Madrid, amb l'objecte d'assistir a la
reunid de les personalitats del partit
conservador.

' LA "EPOCA" I EL SOMETENT
La "Epoca", en el seu artiele de Ions
(Vaqueara uit, so -tipa del Decret creant
el Someterle nacional.
Alaba' la idea del Govern, dient que
eS una obra que POi garantitzur loe¿re a tota -Espanya.
Considera que aixi; es una - e. oSa ex-'
cellent, perd que cal evitar un Perla
que pul derir.
Considera que hanrie d'ocupar-se del
mantenimeht de Fordre, cstrietament
del manteniment de l'odre i que no tu• i política, polilla en aqueat cas pot
asaar tina eruta de dos tallo,

DISTRIBUCIO IlE CBCDITS
PER A CAIIIIETEIIES
Fa .dos dies es .puldieit una
noticia de caraeler ufeial, dient
que havia..e..stat anullat un lliurament d Voment per a atencions de e ,oastruccid i reparad/5
'•
de carreteros.
Avui s'ha' facilitat ,altre noticia que ós anipliació (t'aquella i
que diu que, com a continuació
de iles ordres de sus/Jet/si/5 de
subhastes de noves carreteres i
ti/tulleció de crèdits per a la repareció d'aquestes, es . proeedi5-5 per les dependències
.een1 res teenies,' previ' informe de
l'enginycr cap de /a provincia,
a Un pla de distribució dels eredas disponibles per a acuestes
aletteions, sense tenle en compte cap influencia politica.- L'AMBAINAD011 ANCLES
L'a inha ixedor ¿'Ami glaterrd
anat a dos quarts dc set de la
tarda a Palita.
L'AJUNTAMENT DE 111.11)IIID
En Nicoli, alcalde inleri, ha
Els cnsenyamcias començaran cl dia
primer d'octubre i comprendran les
Seccions d'Oftcis i indasuies enecäniques, de la Cnnstrucció i d'Art.
Per matricular-se és exigit el certificat de vacunació. Els drets són
7'50 pessetes, més d05 rels per un segell menteipal. Poden admetre's matricules EütISC pagainent de drcts mitjançant certificat de pobresa..
1.a matricula ü (bona de set a vuit
del vespre, a la Sec:etaria de l'Escola (carrer de l'Omn, 3).

i

sures de rigor que sam indispensables

Vera.

'En Nicoli ha dirals periodiste3 fet-present, ala tinents d'alcalde ¿'indicació ele

que eonlinuessin al davant del
paveen municipal, esperant que
PA,funtament hita in de produjese acuso que es plantegin dis-

ensions de cap mena, com eaperava l Inc . de Teluan, i que
fots contribuirien a norrnalitzar
la vida municipal.
EL MARQUES DALIIUCEMAS

,Ila arribal g rjan eLmarques
d'Alimeennts, on pasSarii una
temporada amb -.la setat facaha.
MANIFESTACIONS DEN PRIMO
DE RIVERA
Aquesta matinada, al ministeri de
la Guerra, el general Primo de Rivera
ha Ich als periodistes aquestes manifestacions:
—Ni jo ni cl Directori responern
de les noticies i rumnors, /tomes que de
les facilitades per nosaltres.- •
Quan els rtunors tendeixen a produir panie en els valors i sembrar la
indisciplina provocant el descontent en
l'Exéreit, es prendran disposicions pels
teibunals militars tire perseguir aquests
adietes.

Recomana cl Dircctori una- actitud

de 8, i dinar a l'americana, de
9 a lt.

Antoni Guilera Igea, de cinquanta
un anys, fou atropellar al carrer
la ravessera per un autombbil, el
qual /i amputa el braç dret, Ii fractura
el colze c,amerre i Ii produí contusions abdomninals i viscerals.
Fea traslladat a l'Hospital
Temin tot l'assorlib d'adorna/mude per .vestilre le smiyora
l n Or a la ri rti i hiv0
NOVETATS
de les ti illoes eases ere/Id-ores

de la )JoDA. •Panaddés I Carbó,
Carnie, 16. Tel. :,:l9f)

VANOS 1

et s rän. 1 i. Caso

CRIBRELLES CLAP 1

S

L'Escota Complementaria. d'Oficis

" Narcís Montado!" anuncia l'obertura de matrieula per al entro vinent.
Des ¿'as-un seran fqrmalitzades les inscripcions de matricula deis alumnes
atajes de l'Escota, i des del dia 25
Cita al Id les dels notis alemanes.

Ubre 1 Serra
3, rondz.i de Z an l Fere, 3.
--)0(
Itiquíssims xocolates
a 2, 2'50 i :3 pessetes
els 400 2 . ranis, Magiiífie assortit dels &laves bonibons especialitat de la Casa,
a 12'50 ptes.. quilo.
Paquetería a l'estil
suís eoutenint xocolates de caté, vainilla,

taionja i llet

tranquillitat,- sitió per inutilitzar els
enemics professionals perjudican, obriTon a la Prcmsa el jai públic per tal
que es faci examen de la /mostea conaciència i per tal que cadasca judiqui
la nostra tasca.
Mentre això no pugui fer-se , será
snfitil tota suggestió i ningú amb hattilitats podrá distreure l'atenció del
Direetori de la batalla que té entaln
lada.
Savis no ho som, pub patrirdes
molt homes perqua no se'res espanti
amb estricta/mies, sí a i. jer tatit. cono
pl:Yens el nostre &tire pesi a qui pesa
Mes elarament inti es pot pas

Referint-se a la premsa, ha
•dit que, ja que ha deixat descansar tants anys :els partit
pandea en problema de .. tan t.
d'inleres i transeendencia C0111
els transporte, vitendes, • subsistencies i d'altres que. noteressen molí., no es pot pas_ . demanar que al cotana ella (-lar1 une el Direelori ja -ele tingui
resalto, pei'qii st inf terho, de ben segur' quo se Paf/usarla tle.ill'eS 'Cle precipitad(*) i

lleugeresa.
Aucni a poe a poe i assereni's Forli-

niú que tot es faril, procurant reO01dre no ools aqttests nrolIlelites • sind
d'abres que afteten a la, cultura, .s.in
l'abastiment deis llibres de text, reuilintent Id tret,all, legielat46 misil, humanit/nia i democrierica, isir tirita fíe
la quat ,s'empara els treballadovs i llur
tendint aixf Inateix al problema del rbgini pe/anemia ri. reforma dolo
eostran,, ainh prodtteeid ion- a l•Estal
ile peuale, ums Fernando roo,
qij estions importants ele raerieultnan,
ron/ el cultiu del ‚ y ' ti, i del galga,.
1.011n1rEMAIMIRM•••••n ••n•

dir.
Arab di -crit que la siluacid no
de. dretes ni d'esquerres, sivid d'Espanya i del Hei, i que no
ha vingut a complaure sind a
governar, cuan per estai • clesgovernats, s'ha 'entorpit sisletnitticament la vida del país en les
seres manifestado/te de trehail,
de producció, ae justiciai d"ordre.

AQUEST NUMERO HA

Tanmateix la aituaciti d'Espanya
no esta pas per anar lentatnent sinó
per anar de pressa, anmmlj la celeritat
possible, darrera el progrés de quó
l'hataca privat, , fins ara, les.impua

Anit passada, al númeeo 19 del
carece de la Crea dels Motees, el director de les Escoles Franceses s'ene
gega un tret al cap. En estas greu
fou trasiladat a l'Hospital Francés.

MERCAT

PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

Darrera hora
DE BARCELONA
UN DESESPERAT

Joielts de lloguer
Fins ara, i foraf,dels proveldore deis (entras, o d'el Carnestoltes, no es ifogaven gairebó
mes que vestits i barreis.
Per?iaNnii.ha sorgit a les plätges franceses de frioda .i on altes
1 rue . . per Huir asense, gg ire despesa, pe rä que demarea-,ctedit,
tol procurant-ne. 'Es- tracta
les joies que Tes elegants , professiongls o ino,111n 1 eixen i fins
ara 'acostermaven. a perare per
tal de sortir .en '.Is diaria.
Es retar queacruest ilegoci s'ha
mantingut 'secert per- tic
prometre les clientes, les quals,

amh tol. no Voltea privades
platr:e de pordre chis ccdlars
perles magnifiques que osten-

ten.
Les eiegants, mil jancaitt una
queda variable, naturalment.
.pOtIon . Huir peces veritablement
magnifiqUee. 11111/1 1.1 sola con dictó presentar-ica cada (tia

a les Mar de la farda.. ultra la
de tenir-hi comide. Peri, les senyores temen sempre canelo .1,
les inies (pie n'O
SAVOS
q ue fa pm: dii temps que los

Ihn r'ixemm,
D'aquesta manera. les imita-dalia que moltrs vogades meraixirn »e/' 'qui tes portara, tests
Cli hetnnt'S Fatlloptieimat. han
medid sI presticii: sin,) que po1
passar que l'ataeds eomplet d'unae
darna aparegui ala'corita la be-llesa d'una altea,
igualment gran clama, si-aquesta moda propera.

__......„..,,,......sumw,
Alls de F.' Mas Sarda

Banca - Can' - Ya' o rs - Capeas

20, Rambla del Cantee, 20
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-4 a. So
SegOnes
de
de
21' ,• 21 1/2 Troncal
.
lerreres
de
19
"
20
•
' •
de
•
. . • . . .
trrens e» peasetes san de 40 fig. daDespun es d 'ami,'
111uut carro aquí.)
garufa . . . . . • • . . de
cilindre (rarinasSes) . . . . de
Eacatilat . . . . . . „ de
Stemmt !primo
de
19 a 20
Segonet
do
Illonipstes
SeCO
. . de
18 " 17
fastidia
dgt
(Pregis en rals duerno-a le 70 litres
, Mallorca
de
büft5C i,ae (lamina t.ario anille)
Prat. . - • . ...... de
Estrangeres . .• . . s . . de
CEREALS
Ciarena
Morers Plata nou
de 31 1/4 a 31 1/2
Mores., Plata z en . . . • . de
" 30 1/2. Sade. . . . . • • • . . de
Ordi Extremadura i alanaa. . de 30 1/4
co " 30
Blanrs arrugats tilternateS 44/46 de
tienda Extremadura . . . . de
30 " 111
Planes arruggits alfernateS 4S/50 de
1-'ave Itobregat
ele
44 " 45
flanes arrugan alfarnates 52/54, de
BLATS
Arao() 1 Navano
1. inc
cestilla 1 atanta e . . . . de
Extremadura. . ..... de
Anglalusgla der . . . . „ . de
(1'1',u, 0•11 i ne.,,ete, 100 kg. cense aae
domad ragú eligen.)

.

—
---72 9 73
.11
" 42 Planes arrugats alrarnates r,s/eo de S5 " 57
Manes errugats.altarnates 60/55
83 "de
8G
.11 a 42
Pelon, . . . • • •• • • • de
so " S5
.13 " 21
1.1anties
de
loa " 130.
46 " 47
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.
.
.
.
.
42
"
47,
39 4 10
(Prens en pcS5e1e5 /CC kg. .amb sae
damunt carro aquí.)
•23.9-24
At " Att
'
.51 " 52
GARROFES
.
4o " 41
Xipre I .tecla
de
3r, a :e7
12 " 43
N egra Y-Maree nora , . . . de
34 " 35
Negra Castell,) nova . . . . de
tea" 34
Negra Matafera nora . . . . de
30 " 31
, et ..) •
Negra Eivissa nora
dn
31allorca nOra . . . . . . do
:2G " 20
(P reus enrals
s 4 kg. acuse 5.3C damunt sarro aqui.)
en a 110 .FARRATGES
1;2 " 03•••,Alta!: primera .
tic
7aS
66 " 61
Alfals
segona
de
6"7
60 " 61
Palta Ilargneta
de
5"6
57 " 58
Palla eurta
de
4"5
43 " 44
Pulla d'onvera
de
7"S
Trepadella
de
6 " o 1/2
. . . . .
. .
' (P reus en, pessetes 40 kg. d
u
amnt
46 " 48
carro agua)
19 " 20
/12 a 115
tes " in
90 -` .15
78 " So
120 a 122
110 " 112
92 " 93

Mapa remolatxa
de
Tulle eje coro
de
Ferina lignosa . . . . . . de
rlireus per 100 kg. ani0 sac damunt
carro anal./

27 a 29
27 " 00
26 a 2.8

VAGONS _4RRIIe.:A.TS
ESTACIO, AL S. A.
t O de Liar; •-• de rarnia; 1 d'ordi.
.
ESTACIO DEL NORD
30 de Ven, i ele rasilla; ii de citada

I m p rzsió gozenerA I:
-Mercal: continua força an inaat, veient-se Lona disposidOen els
compradors forastera.
El moliese segucix feral en liii m- treu, degut a esser poe el disuonible•
Els compradora adquireixen nomós el precie. esperant l'arribada deis propers vai
Les llegtuns s'aguanten per ta manca d'ofertes m re/Inicies existències en placa,
Els blats sembia que han a 'Tibia al limit de /Rus p
reus, lent queda comerciante d'aquest genere estiguin un xic inós disposats a ter compres.

CAMISERIA
SANS
Boq ue rn5 32
Gran assorrii en cornetes
Joaquim Alberi Rebttll, dc dieta
sense domicili, entra a una sas
treria de la Ronda de Sant Antoni
emportant-se geniere per valor de 500
pessetes.
anys,

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4

no solament per mantente l'ordre i la

reses del oil on sin de cultivar i
produïr el fuma' anhelat.
Tot es venia faustrant, adjmuc eise
millors própósitsat inicia...t.
=res,"davant
l'antic régim i el Direcedri es proposa dar a serme aquesta tasca no
pels procediments de llaurar amb
la rella sima amb tractor i vessadora, que si momeen la terra per fertilitzar-la tamabé aplasten.

- Per
Valaneia i la seva provincia ralinet Ni represen ta rid

seriasa en els ramo de teiNits,
confeceions, generes de punt i
paqueleria. .11eferencirs sal isfaeleries. Dirriceió: Jasep 1.. i
Lúpez. Aptu . tat de Correus, 121,
Valeneia.
EL

PAPER DE FUMAR

dar citan a casa seva mateix per ensenyar-les-hi alsir al mata
El subjecte acudí, i despees d'un
examen va posar de banda les que
agradaven, dient que demä tornarla
amb cts dinas.
Despees d'anar-se'n el comprador i
fer el recen/une va veme que Ii manea-.
-va una armen ami) mmm solitari, valorada en 13.5oo pessetes, un parell darrecades de plati i briflauts i una agulla de corbata, les quals valen 13.5o0
peasetes.
El suposat comprador va deixar una
targeta que deia: Atacad Gotizalez,
Germans, Montevideo.

!COL.LEGIALS!
CAPES

Impermeables
SUPERIORS

CASA ROSICH
Sant Pere,1
Plaça de Sta. Anna, 9

Ronda de

es el que haveu d'Usar, per la
seva excellent cuidad..
El comercIant de joica Nizo Elles,
habitan al caree d'Aragó, i So, ha denuneiat al jutjat que fa alga!» dies que
cc lt Va presentar unto subjecte, elegant-

mear vestit. dient - li que tenia l'encarrce de comprar joies per va'ar de Mies
crines mil pessetes, i cota que el denunciant no les tenia a casa, varen que-

TapIncria, 33

Encerats i Im p ermeables Roslc S. A.
BARCELÓNA

E/1 la darrera sessió de , la
Junta direetiva de la Germandar de socors mutua Agrupactó
1Mütua .• del Comen/ i ele la Indúst tite foren admesos cinquanta wat socia entre lotes les
seccions, i s'aprovaren tres expedieras per de t'uncid dels
cis reanceso Bastits i Pla, Joan
Pena i Muntadas i Frecleric
EL«, i Ginvbra. ' •
Els 'beneficiaria del . primer
cobren trelze mil sis célibes deu
pessetes, havent-li costat al soei mii durs centes vnit amb
'renta cine pessetes. Els del segon cobeen <lees mil cinquanta i
al soci n'hi ha costat mil platee
eentes quitize alai) vuitanta. I
els del tercer cobren vine mil
vint - i - eine, pesar/tes i mlii costa
cinc g entes einqUanla vuit seixanta, havent estet eximit de
pagan-menta aquest associat, per
invälid, durani mes de set anys.
Divi aroma: t'ale LA GARZA

Sangra

Te;;.,1.4,7.5„". Eanyeras

A l'estatge social de la Unió- de
Contribuents de Sant Andreu s'ha re.
unit 'zurear/ton la ComissIó gestora proa
grup escolar. que fa pma fotm nonmenada en Assemblea magna de toles les
ent'tats d'aquel a barriada (politiques,
eulturals, econúmiques i recreatives)
per gestionar activament (le la Excellentissima Col-poració llninsicijs,h 1.,
creac'ä d'un Gemir, escotar que respongui a. les necessitats docents cada dia
més necessitades i creixents d'aquell
ex-poble que forma el nucli 1/13 important del districte IX d'aquesta capital.
Els reunits, portats prl Majo .: en-

tusiasnic davant la • bona acollida que

tots els seus conveins scnse d'ata:ció
han dispensat a l'esmentada
han ares diferents acords ehe tI•anscendelicia encaminan a la co:tsccucú de/
Lt perseguit.

Pastilles Laxents Prats

RAMOS

Cantal' ma a
a preus rin inxim
i ms

PELA11,10
HOSPITAL 27 i 29

. Ahir visita l'alcalde accidental el,
representaut del pera'nFc parisenc Je
Sais Henri Loyer, per ji.
ollar-lo a unes audicions de telegrafia
SCIISC fils, que es, donaran a Barcelona
durant la setmana qtte ve.
També ei complimentà el Cónsul general de Eranea, Mr, Charles Filippi.
--L—
s zissiu mes.
Pren.
em Das? elJeä

h
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ELS ESPECTACLES

D'ESPORTS
,
FUTBOL

EL FURT A BARCELONA
Fürth porta a Barcelona el seu'
¡pan equip d'internacionals, i té el
" conrenc i ment que n o més aixi podrà
' posar la sera supremacia. Coneited, de la potencialitat de l'onze del
üarcelona, es presentara a la lluita
date ha de tenir (loe al camp de Les
amb ànim de triomfar per tal
deixar ben sentada la fama de qua
precedit.
Davant • la importancia dels partits
ata, ha de jugar, ha estat sotmès rep del Barcelona a un ferm entre-

ttnent.

L'onze blau-grana s'aliniarà cotnp' t. sempre, però, que circumstancies
,..,revistes no obliguin a substituir a
..",un dele titulars.
Per la seva part, el Fürth oposarà
WoIff, Mueller (int.). Wellhoefer
'lernacional), Hagen (int.), Lang
üternacional), Kleinlein, Hoeger (inn Seiderer (inrnaeionall. Franz (it.),
k-rnacionall. Ascheri (int.), Ader.
ALBUM-HISTORIAL DE

• L'EUROPA
De mans del nostre company En
P. Caballé, secretari general del Club
Deportiu Europa. Itera rebut im alball-historial del Club campió en la
dorada de la sera vida 1 907 -1923.
ell, a mis a més d'una professió de gravats en els quals es destr • en 'els equips que mis ressonància
C, !taren al cercle, hem pogut llegir
(.; bona literatura totes les seres faCi5 des de la fusió dels cercles Prov. acal i Madrid fins en l' època actual
te Ibero vist aconseguir brillantrnent
el titol de campió de Catalunya i l'éSsur finalista del Campionat d'Espanya.
-Per altea part. cal reeoniixer
gust artistic de l'editor, En F. Rojas Assens, constatant-nos una regada ms el seu temperament d'artista.
DEL BENEFICI MÁXIM ROCFIE
El c; D. Becanona ens prega trisliadern el seta skés profund agraïment a
la Premsa i a totes a q u el l es Eer.rmeg
entitats que directament o indirecta* ment . han cooperat al major axit del
* partit de futbol organitaat a prora del
sen jugador En Màxim . Roche i que
tingna ilee diumenge passat al ramo
y eti del P. C. Barcelona.
ATLETISIVIE
caMPIONAT DE BARCELONA DE
PONS 1 CURSA, SOBRE
10 QUILOMETRES
LA Federada Cotalana d'Atletisme
os reuncia diariament per tal d'eniiestir forganitzacid d'aquests catuftionars, qne vol revestir de tota ti ins-.
portiincia (pie mereixeu, essent la
seva intencid que fesmentada organitzacift superi les fins a5-ui celebrules.
Per primera regada aquests Cara,
;tirulata- se celebraran al Pare de 1. a
essen el desi g dele, fedcuttius 1 - babilitar una arribada adequa' la i
Per donar ints faellitat als d 'crees
treballa d'organitzaciö, la Federat t id fa
.resent als Clubs que la Mata d'inserto
ga restara tancada l propvluent di, ir
endres. dia 1. a les una de la nit.
BOXA
Avui. dijous, a la nit, Es eaperat el
onda de Franca del pes welter, Raten que dissabte. it les A.renos, ha de linear amb el nostre campió
13..ard Alls.
Per a aquest combat., els boxulors
,eran pesats oficialment, per exigir-ho
r ixt el contracte, ja que el n2enager
que creu certs la rietaria del
"ponlain", vol l'anear. per coneluete de la nostra Federaeia, un repto al Pamela d'Europa. Piet Ilebln,
n lesprés del combat.
Es aFilrl cota a segur que aquest
amliat ser à arbitrat pels senyors Ca'
causa, Reyes i Munjeh,..actua n t el
rinaer dels' dits senyors de director do
.ombat.
NATACIO
MATCHS INTERNACIONALS
DE NATACIO
Després del milloratne nt obtingut
Tele nostres water-polistes a mesura
suc ha anat avançant la temporada.
presenten les vinents vetllades de
riiss'abte, dilluns I dimecres, com a rematada de les ernocions experimentaales pel nostre palie a la Piscina de

Barcelona.
'No hi ha cap dubte que en els íesiraio cli suecs del
"Sinkluben Nepttin.", entre els quals
c,operarà el campió internacio nal Arre Borg, llaman de demostrar la gran
capacitat dels seus nedadors i waterpolistes de técnica altament pròpia i
perfecta.
Les seres "performances" en les
Olimpíades de Londres ipo8, Estocolm
) 9 12 i Anvers 1920, són imperdurables.
Aquestes dales ja porten la garantia

que el- Mis gran en natació ho podrern
admirar els clics 22, 24 26, a la nit,
a la Piscina del C. N. Barcelona.
i

REP.

BOTADURA D'OUTRIGGERS
El Comité de Rem del Reial Club
Maritim de Barcelona. ha disposat que
ls bUtadura de foutrigger a quatre
remers, ele dos outriggers a dos. el
skiff i e( cmuirt de.passeig recentinent
arribatie trEitrashurg se celehri el
t eta dia 24 del corrent, a les mire del
Malí. en sigiles del nostre, port. Les
mnbarcacions noves esmentadcs secan
apadrinad:2i e i pfaiident de Pestnenlada entitrtt; -senydrzA rtur Sfelif

par amb els elements nindispensables
que actualment exigeixen les modernos tnodalitats del "rowing", en tots
els campionats, tan nacionals . com regionals, que testen establerts en Ilurs
reglaments les respectivos Eederacious

de Societats de Rem.
CICLISIVIE

CURSA CICLISTA PER A TERCERA CATEGORIA I NEOFITS
La Unió , Espoittiva de Sane tuiganitia
per al dia 24 del que som aquesta en,
la, per a la quid hi ha els segiicnts
inscrits: E. Barbee J. Norte. P. ViIlalba. J. Múrcia. j . MumiE. M. Buch,
A. Farell, L1. Esterri; M. Birolla,
R. GarrigAs, F. Tort, F. Ribas, E. Abella i T. Badenas.
Les inseripc'ons .s'admeten a l'estatge de l'entitat ,oaganitzadora, correr
de Salas. 76. tots els dies, de quatre 3
set de la tarda i de de dos 'quarts
mas a les onze - da la ...vetlla, finas el
diumenge. dia 23.
Per aquesta cursa hi ha destinats
premis en Metällie a més a mis • ale
quinze prem's en objecies.
AUTOMORILismr.
ITT GRAN PREMI PENYA RI/siSr.in ja quatre las nacions inscritea
actualment a aquesta cursa. A la, representació d'Aletnanya. d'Espánya i de
Franea'lla vingut ja a unir-se'ls
cialment i tal rom ja suggeriem
una de les nostres anteriors notes. lad'Anglatcrra.
Ets efeete, tallista d'inscripcions
talnlcix actuaMent en .la segiient for-

ma:
Núm. s.—Elizalde I. (X. X.).
Núm. 2. —Elizalde IT (X:
Nónsi 3.—Aga I (PhjIMnl.
Ndm. 4.—Aga II (Scholl).
n'un. 5.—Aga IT (Sthala,
6.—Talhot I (X. X.)..
n'un. 7.—Talbot II (Les Guinnes).
Núm. 8.—Talbot ITI (Divo). Núm. o.—Aston Martin I (Comte
Zborowskya
La inscripció cometa ja. dones, amb
els nans dele corredor, quZi Fan, nossat tingueren dura l'uita per tal d'ohten'r el prime g lloc, i c's guate es (dassificaren a escassa (rige-ancla Enn
l'altre: Les Guinne4 i Ziborowsky.
La inscrincid cr"-Aston Martin"
del comte Zborowsky ha de causar la
més gran satisfacció entre els nostres
spartatea que recorden la magnifica
cursa realitzada pel cotxe ang'ès i
notable corredor arish5crata, les altos
condicions- del pilot del qual ii valgueren .fa - pod l'ésser designas per formar
part de requis Bugatti a les dues males miles d'haliandpo'is i 'mis enCh
de h5eqasip Miller. del Gran Premi d'Enropa. ,en el qual durant mola estona
man t ingué el (loe següent al sets eco qui nta r Murphy: fine que per una avaria
independenttle la sera qualitat de con -

ductor llagué d'abandonar.
També, corn e5 pot reme. 'Ans" ha
des'gnat ja els seus pilOs phjaa és
l'enginyer de la marca: Scholl. el 'cap
de preparador llo entxes, i Stolas, coral
ells, un deis Fnillors conductors alemanys...
Eta cotxes que "Ata" presenta si'm
els que havien de- coriceirrer 31 Gran
Premi de voiturettes qual
haviä de celebrar-se a Monza i llague
d'esser suspès per manca d'inscripcions.
De les referencies que d'Alemanya arr'ben sobre els dits cotxes. pixi com
de les deis condttetors. honi not esperar que llur participació sigui una de

les notes sensacional:, de la cursa. que
no semblen haver-se acabat encara. .
El eoneixement de les inseripeions
que vdnen aflnint de l'estranger per
aquesta prova ha eausat bona impreoeid
aficionats.
•
S'esperen encara inseripeions
marques i corredora sensacionals. •
alentre taut, tots els treballs d'organització es van portmt amb India
cura. Tant a Barcelona edil na Vilafranca e s treballa amb aetivitat.
La setmatut vieent f omenearit el
ron/nalga de les tribunes i aviat tausbé es posaran ele ' vallats del eirenit,
Saben, que Ultra les - 42,500 pessetes
que constittosixen la dotiteiö oficial de
la (nuera per premio en methllie. algunes firmes industrials niecaulsup, I
aecessoris conceiliran partirillarnient
nitres premis en metallie, subjeetes
determinades condiciono.
DE L'AETOD11011
Aval s'ha reimt la consunieaula of1.
eial de la Direeeia general .de Telègrafs
neordani, que es preredeixt antat atrmaneja in la installw de dos aoarellv
telegritfies a l'Authdrotn, UnlIt eariteter permanent, per transmetro a lut el
mún, al minnt, les dados i resultats
de les proprinents -mueres.
—OIla protietlir a tonstituir-se a las 11.
les i nobieamés próximo' a l'Autadrom
eomissiona locals. l'allotjament dependen de la Central. que funcionar:1 a
Barcelona. Les Eliten (omissions proa,
diran a la 1/1in-s'atina eatalogaeió 5 requi,a ea mtnnent oiktr61 de guardes cases, habitaeions, 'finquen nistegues o nr.
banes eta trobin , ,dispop ades per allotjar
ordenadament el nonshrúa s outingent
afecte ala aireeis generals
l'Autbdrorn que les praximes earreres
obligaran a mobilitzar, a aub¿n mis del
gran turisme ateet Per tan importauts
festivals. I
setas dio, i.le.taita que, aprontan la
reunid d'elements esportius que la set-

mana internacional provocara, l'Aseo.4 11 (46 de (tncarinrs .organitza unes tia Terramar
A;nb eaticstes :"Salportan ts adquisi- rados tatabe barernaeionale
t tunameat informarem
Opoi
((egos).
-a
en4vant
ndatq
san
e i •ms
d'ah.) ele aojares negativa.
.
.
allIesta pr estigiosa Societat partici-

EXCURSIONISME
El "tan) .41sti Francés " ha oran-

nitzat ,eugunny. , austo la nitipet • aciö de
les seeciáns' Pireuens Centrals,
Pire/teas Orientals,: del Caulgit i dei
Centre lboursionista sie Catalunya.
Congres ' deis Pireneus, que Uncir:1'1ton
dels dies 13 ul 77 del corrent mea ' de
settoultre.
El Congrès echara divitlit en tres
parís: del dia 13 al 17, exeursions.pels
voltantw . de- Limitan, asub
racial del >alter trEspingo. Del 1 7 al 7:l.
excursions pela. Pireneus Orientals, :tortita tr.la-les•Thebnes. Del -25 al 27. visita a la'nostra cine.;
Per als . dies Ele l'estäda . a Barcelona
deis cougressiSte's del Club .11pt .1'1:aneas. el Centre. Excursionista de Catalunya. eu vooperacia atril) les corporaMutis ofieials de la nostra elutat. ha
organitzat diversos actea esa temor del,
eseursionist es.
Els . cungresSistes del Club Allí Frote
c'és que acabaran el ('ongraa deis Pirenda, a la nnstra chitar. arribaran dimarts. dia 75 li' setembre.
Ver anta a retire efieialment els excursionisten es ' eonvida n loto cts seeis . fid Centre. Desprs d'installar els
enuaressistes en diferents hotels. ‘tindrZt lloe'una recela id al Centre . Ilacnr
Catalunya.
sionista
Dinteeres. lila 211, es farft una eaeursid tollectiva a Montserrat. .1questa
es fdlil en d a s ;mines: alpinista i turi s
Els quimera . . finan l'escalada dels-ta.
Ecos per fa canal SO.. i el gnus turista
risitdrü ii ruouestir, voltants' de Montserrat, ere. Tornada a Barcelona en
Dijous, din 77. estada a In nostra
cilla st, visitan l'A.juntament, Maaebnuinitat. Catedral. ele,
llot: la dato-ion del
Al res`pre
Con g rtI s ami, un ba t a i nei 3 1 rpii,jdo,33.

Eel F, C, Barcelona
KEBUrz =4.° TRIMESTiZE
dimarts vinient, din
25, podrau dsser retirals de les
ofieines del Club els rebuts e9rrreSpoirents al quart trinieStre
1923, : essent. indispen-:
sable la presentad'' , ,Ied rebut
anterior.
Dos

PRINCIPAL
la
n-1

essarastarzter-

FURTH

jugarit els Mes 23 i 24, .11

Camp de Les Corts
contra el

F. C4 Barcelona
i

st. I.t 1,11,11.1
ssormanalma

Gel F. C. Barcelona
ADUNAMENT
Els carnets d'abona/1mill. conresponents als partas que deuran disputar-se els dies 23, g4.
29. i 30 deis:- corrents poc1;:an
1.'osen rotirats les orientes del
Club fina a les 8 dttl vespre' de'
ent dissabt e , dra
Els qiie :d'el::: carnet',
en el termini indicat, s'entendra
que Iii renuncien,

CITROEN
L'automòbil mes popular,
Unjo pel seo rúst (4001t0r5510

TAL GT
HABLEN'
DAVIDSON
s .1111G,

Inimitable per 1.1 -ova lonas
reisistimria

0,,imarnia

A

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA

dol

La -fOrraoszy. sä rsueda en un •
acto i tres 'quadros Los

FZ

R
PALACE BAR
amb una
GRANDIOSA FESTA' TABARINESCA
Guarniment pel repulat escenògraf senyor Alarma)

me
re

▪

TIMO LA - CLAVELLINA ,1

111

• T r-7

-

Teatre

RE

guapos.

CERCLE DE SANS

O

dijous, die 20, a les deu
nit,
Companyia Díaz - Artigas
La comedia dramàtica en tres
actes, creació de Josefina Díaz,

canción del olvido. A tres quarts
de Sis. SOCCIÓ doble. Butaca amb
entrada. 04811; (mirada ge.herpl,
03 0. Serafín el pinturero. Nit,

Exit, èxit, exit,
de la gran ounspan n ia italiana
de hall; fAolasso
Avui, (bis grans o›poolaelles,
i iii. u . s deu,
Larda. a loLA PETITE GOSSE
•
CNIeravellosa interpremeid.
eminent Ficticia Ristori, la primera arpista-del nnin,• cantarit,
aeorimatiyant-se a l'at ina, utt
nou Pepe:J: 10H. Ultima repr,esenlaeiA del- zran :i:xit
LA IVIIMADA 'per ios primores bailarines serine-Rubini-Ceseri i tds seMoiasso.
• • 20 formoses bailarinas,. 20
i 2 pessetos._
B illtulties '1.
voina oompletament
Doma,
non. 2 estrenes, 2. Dos gratis
luiulis rrn.11 • It t lIS MttIZISStt..
LA HIJA DEL MANDARIN

L'insigne dramaturg N•,113gi
Guirnern; viatge al Paradis,
ilo gran inleriis,
multe
Ierpredat per la gratí artista
hert ' Lytell; Els amors de Letty,
grandiosa on onedia dritmatiga,
creació de la tan : desitjada artista Pauleta Erederik; Jo 1 la
me y a mula, cómica tir grau
broma; Capitals . itallanes, grans
varielats. — Dilluns. tüt:' eStre neo, entre elles Caçant feres a
PAfrica salvatge. :

-~et.-*-4-2-44.4•044-64•044)44444-5

aizziemerigarizzazimmenevernanintinnemenaimearl

PRIMEROSE

a res (lett elipunt. Seocii •• especial, 'Butaca amb entrada. 1'501
entrada gelteral, M50. La taza
de thai, Las musas latinas, El
Dissabte,
cabo Pinocho.
senzilla, La tasa
Ce Ihn, 011 SOPO.loi doble. Musas
latinas :T Qué és gran Barcelona! Ni'. ..spocial. Que es
gran Barcelona! El cabo Pinocho i El triunfo de Apolo.

Preus populars. Localitats a

F S --

C

Saló Catalunya

1.

GRAN CINEMA DE MODA

aval, dijous, grandihs aalt de la
colossal exclusiva, Artistes neunits, 5

,

TEATRE TIVOLI

't;-' L'andas, darrera etteacki de CharLa moderna americaneta
les
((lamer ttne l . per mareara/ti FiShor;

Empresa Francesc Delgado

Tomaset campiö de golf, de molla
broma. Perita, divendres, moda se- >
.' teclas Inauguracló 'de la temporada
d'hivera, debut de notabtes sextet ?
-Uno", I estrena de /a eolossat •;,
exentsIra El prou de la bellaca, per

5

Gran companyia de Comedia

alaru Prevost.

ANTONIA PLANA

¡

PARIS DE NOCHE
Dissahte i .1ininengr. Ultimes
funcions Pilotasso. Es despatxa
a eunspladuria.

fteeeese
TFATRE NOVETATS

I. Entrad,..,T,h, ,en i, Sg tjae ltapy,i,, ',t u api.,_
1

LA CASA DE SALUD

b-244-444-4/4-4,d-e44.4444~

5-~0-04•414-0-~-~1~44-t+frt,
114.4.404-1I+4-04-0-$4+Q-154.4~4.4

a

R
120
corrido, innoscent i mártir
tos/enes.
Continuados
7 Elegants

.a.

TEATÜE APOLO

Arbitra el senyor Casas, però (luan(
joc peca en,a es ppglié t'ene pel mal
estat del camp.
La concurrència tampoc Ion gens
nombrosa.
El -partit acaba bans del tetnps COnresponent per haver-se penal novament
'1 plome, ami? I:empat de dos gole.

GRAN SALO DE MODA

PROGRAMES SEI.E.CTES
Mutis, tarda t lili, programes selectes: la famosa cosndia
llana; le, pellicules danlque,
medes convidat irnprev1st, 1 Aneu en
e compte, si us plau!; l5 comedia La
mesa senyora Roble, 1 la grandiosa
peinada Entre ele gels, per Radón'
Aval,

9 C

• lies..Espetarrant presentad& De-S- coral, non de Bulbena t Glrbal

lu.
Valcum

414444+14444+4.40444444+1Z

11-C44~~÷1~-~
~4.-e.044444-Da-444-C-~444-e

-

Monumental -' Pedró

TEATRE COMIC

(APOLO PALACE)
Cumpanyia Gibert, dirigida
por Pepita Fernändez, tneStres
Conti i Font. 1),\ radrets, 2 1
III sullt.?„ 1:1 !imputada.
presentació ..• e 1.1
'l'arda, a, dos'.'quarts
Seeció seozilla. Butaca: amb
entrada, 03 O; entrada, 'o' 1 o. 1-a
dontini sobre e-1s polacs, podtne rencels
per quatre gols a zero. No obstant i
la poca actuació dearequip del Cr il
ha causat una fonda impress'ó.-eäria,
Del Valisteis, s'han distingit Hipölit, Csibells, Lloyd. Situaren t en Planko, (Me ha actuat de xefore en aquest
equip, ha estat senzillament colossal.
OLOT
Ditunenge. amb el camp completament relliscós a causa de la pluja ca t
pon sbans, tingue roe un enertn--etal
tre entre el palairugell E. C. i l'Olot

Palace Cine

SANTPERE-RERGES
hissaloo, 2 .2Se•tv111111,t, a Itt It (101
nitt
Inauguració de la temporada
ESTRE A
del (Merla vodevil en tres actea,

N`

Walkyria

Temporada d'Hivern de 1923-24
compansta drantatira
ROJAS- CAPAR°

(Watts, estrenes: Aventures

de Robinson, xv 1 XV/ eplsoctle;

I ssable, cO ti. , , n , 1.11111,, nit, a

çant feres a l'Africa; El dubte; Oz.;.
• gallo abatuts; Trine
- jiras esclau del

dos quarts de don: La Menina
LA CASA DE LOS MILAGROS

• matrimoni. Diunienge, Aventu.
res do Rabiasen, XVII 1 XVIII, darrers; Reble dele bascas, 'par boti\. glas Fairbanks, pian-sera Jornada.

estrena (ies .1raula hiStörtn ett
quaire artes,
NOPOLEON
LA MARSELLESA

4.444+.4-&-teere
Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou •

Teatre Poliorama
i
Companyia . de Cotni,)dies

VersaMea -

Onert des de /es clac
sIal matt a Milla att
5, nrvei Oft aotert a a fa caru
'Coberts de 750 pu. endavant
tiatUtacloris per a 4einpOra604 4
preus economice
algas de: Mas OUtilibett
CaM1 espeetat per a automOblIS
relatan 7 H
Prometer'. Jaan CO tae runa
•
VERafilLLE5) •
44-4-644.6.4~44-o'o"#4•44.444+4
4.0+.4444441444444+44+444

I

LA RABASSAD.A.

Restaurant — Atraeolona
loe metres altitud. Pro grama eaemPeratura dellciosa.I cisador.. T.
A lietlitaetan9 Gran confort per, (..
MIlles.' Serves permanent d'autuears
ties de la plaça -de Leaseps (acata.
pets), del nugclla per annulL Te.
Retal —

11I011 0204 U.
,.

11444+44444444444+11444444e
-

Can CULLERETES
TelfHog 00 A

CASAMENTS "
BATEIGS
.844-44-Fse0.5444.5-5-4.5:544+EK-..

DIVERSOS7EXHISIC:0 ItITEMINAL 11EL r
ME L EIlEfOillülililERIGE .
Parc de Montjuich

Gran Teatre Espanyol

nt, dtts clowns Germano Ferroni, Navas i Gerome, Silva i Kodak,
4

' Es despatva a Comptaduria Per al
' dissarde. diumenge I dIlluns, tarda
i nit, restes de,la.Mare de Den sic
. la iteren. Tne ele ("mune. duo,. 1
ls . Inalseab!es, tnatineei ,. esPeeia
i_ pis: Vint. 111, 3 notables debuts, 3

Gran Cinema Bohemia

atoas, „Tarda I nit, graos t
programes. La xamosa crimMia Iloles (Prendes poll/crdes El passalad- de la camisa de forte; Ni, „!..›
comedes aonridat imprerist. t Anea 4.
e en comete, si as ama!, i lt polla
da tte la colo — al 1,1{i,,Ila La reina s's
dels diamants.

I El ama de la casa. Nil.
•

LES PLANES
Hotel Restaurant

-DINARS DE CASA

•I>

econämies: Punta de viuda

Oran complotan] imesnarional aortaIssflou- aninuaff, e,'.rnit. 1 I /11M31,cal. tilredein - Mf', Ventura Ganaau.

04444444-044

Gran Teatre Comtal i

Avui, dijous, tarda, a preus

CIRC EQUESTRE

AVtit. •Oijons. 1,111,1a. a nos nnarle
de cinc, mattned Infantil. NtI; a les
11 011. IV oran moda
Don magnífica debuts, dos '
•LES 3 SISTERS STURLA
acro l taties. saltador: ¡ pasean',
MR. Ft AIVI BEAU
contiepresentara la sera forince3a
rió
de cavamos, gossos 1 slmts en,
mactous ats '. ';',.‘ iY• ttnriadtl'utt' les saltadatt'S
3..1., nLes
7 Titto RIffl. L'exit. del t./la es
's. Robbins,
amb les seres lilddetes
enanques, uterlitt 500 nes . etes a
. tufs al- allelmials que .paalit a la
r ,..ta in'tquin a; ExIt ,n adatuit Cl,'
"1-. E. P. Lee; Les 4. Varrettas; Lea 4
‘ Uassems; C. Fontana; The Arquea;

-e+thes-~e~see+44~e

EMILI OIAZ
i•

RESTAURANTE

Quintana, 5:

tul

VILAFANT
d'un camp d'esports
.
Inauguració
AGENTS.
Amb motiti de la f esta majar S'Iat
'inaugurat ttts mal Ame. Apta un
tut el rese ,,: a:al6 Esporibk
Girona contra el -pti libee . equip del Vilafant F. C. A causa 'del mal termas
Rambla de Catalunya, ge
el partit llagué de stispendre's abans
de la segona part.
Telzfon
En el prMer temas quedaren a dos
zero a favor dele forastera.
El segon dia de la iesta jugaren el
DE FOR
pritner equip de l'Eprpetrium, de Fietteres¡I contra el primer local. El parVALENCIA
hl Toa molt . interessant. qu'edani emEl Varencia bat el Cracòvia per 4 a o
patats - per un a ttn: Es distitigiren
entre ele Iguala j. Besch, *Sala, Boure'..i
Valeneia, tP — jugat el partit
'
•
el porten l'alternen
anunciat amb el Craevia, eqaip po'ae,
asslsti una isombresa distingida
en mig d'una invasiía total .jel eilie
El Valéncia ha obtiitgut un marcat Concurrencia.

AutolocomocAS.A.

Telefon 1371 A.
Avui, dijous, • extraordinari
programn; lot estrenes: El Otro
Joanio u Mossän-Janot, obra (1,,

Avui. dijous, tarda, a les
vino. Ultima remsent acido,
¡lo sainel tres.
aet es. de Josep•:.I. Granada, Ei filio de oro. 11 55114'
quadro Flan/une: Germanes
Gazpachas i Germanos Hidalgo. Nil. st les deu. Ventremes La primera siesta,
i la. divertida sarsuela un
un atile i tres qnadros,

EL FAMOS ONZE DEL
SI VI

ELDORADO

Tarda i nit, l'aDoma. divendros,
deis plaudit espect
ES'l'ilEN-1
nous
ele en a dotze
d'un
La Agencia del Flaquadros •
quito i
Skitchos -Revue altre gran quadro
d'art
Olds dances record 1. 5 artistes eSpitLa gallina coge
3leravelh' . s Final de s'yutes i estrantN
(do Goya)
la Revue
geres. Entrada
IS
II a
Iliure
r• taRnmeesermeneaSeallaialtalianal
R
(La revisa', a, la tarda; uomenearis a les cinc en punt)
DISSABTE, VINENT, dia 27
'e
SOLEMNE REOBERTURA
Gratiditls

eld

,ete.

Cinema Princesa

-^e-see14444
PALACE Terlelfons, d1 75T A t ie 4736. A '.;e11

5s:

- Avni, ' dijous,: :tarde, a les
, eine, Matimie moda popu- ,,,
{^
lar:

.4 n 111, 2, La reina dels diamants, Bona, El passatger de la
camisa de force, Aneu en
comete si us plau, Nicomedes
convidat imprevist,

Dizna-Argentina
__
Excelsior

ES 11111 HOMBRE
Nil, a les den, moda selecta
'

LOS GALEOTES
( n strona.

Astil. Je i la nieva mula, Mari bojament enamorada, Chi-

quilin, La reina dels diamants,
I ; Robinson Crusoo, Ei i 1 i.

I lareelonis

El tiempo de las cerezas
•te

,rt.4-644÷1÷3.644-544~-.14444

,--fra-imme+4444.44-ipse+c-ise-o-t-,
Teatre Barcelona

Palau de l'Art,Modern 1 Palau Industrial
-- • --......•......---Avui, a das quarts .de
qual re de la (arda, ,gran
comer( pe'r les bandos de
ALCANTARA i de BADAJOZ •
als soberbis jardins: Plaça
dele bells Oftei3 (fifintero 2:
i Avinguda : de* la Cascada
(número 4). El programa
comprendrä les següents •
composicions: Banda d'Alcantara: "Sueilo de' arte-I si', -La alsaciano." (fantnsia). "Las golondrinas"
(pantomima), "La monte- ric" (fantasia), "Granada"
(serenata), "Poeta i aldeano" (obertura). —. Banda
de Badajoz': "King.Cotton".
-La' rubia, 'del' Fa' -West"
"Las golondrinas", "Suite-,
. en la", _7E1,01°0 hasta la
Noina","Judi1,2 - (Fox). -.. .
Restaurant : •Thes - tzigans
de les : einc--a les, set de la-.
tarda. L'Exposició estä
oberta de les den del me.,
ti a les vuit de la nit, •
Preu de l'entrada, 1 pesseta
Ets abonaments s'expedeixen a tots ele establiments
_ de Barcelona al preu de 20:
pesseles.
Diumen ge vinent: Confe: Kencia a . càrrec d'En Joaquim Folch i Torres, amb
projeccioas,
1
AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA

de pla g u e s t Pettleules
tot trenall ale /aboraton. Es retad a tes
S MORES
CASA CASELLAS
Czrrer de Santa Anna, 4,
(Pwcut Rambla)
ettitest-fs>ev•ave....t.,-.. s,..... a • Xra.va,r4
Revele'

10•131111BUNIICENBIBI111111E11111111,1613/1111111111BMBRIBIBIIIIIIIIR
id ArStocrätic 17 ,ri I, o
n 1 TempL: de la E
bi
l "ci netr, a1o « rittia .3
l
c
1.3
il‘
Sal()
kl •
.
a.
.. .
II

e
ua

.
t'irgues/vine Sufie. :Saló do ronni n 5 irle fendlies distingjd,,s, Iii
N
ki — Aa irl, dijotts,'extra .. ciiitari programa, ara lrüs magnifi, g 1.
Temporada de Tardor
!a gran NI
u quos estrenes: nena, H‘ntifItental cine-Ir:1nm poiapistojrä.
td artistn Lia i di-Pulti; Sonant el (miro a El boxaaor
Gran companyia de comèdia
ki
ALBA - BONAFE
•"... (ti rotput); Actualitats Caumont, ,t:,:b : as rfs:.detkills del et
tIti
exi4.-dnI IR
di
u r n-n a Irbstat a Madrid. Pritner e.tpitol del no), so 1 llús •
super._ rt:
Debut, deinit, divemtres,'
frivoles
(exclusiva
d'aquesta
,mipree:1),
Esposes
1,1 ilia:
amb y eetrena CW la comedia
la
aistosissiStruboi.»,
i
on
\s
itolor
gran
sal,
pul
.e4
joia Uni% tu:
• •
en I l'fi an actos, dels gerrnans
'XI
id 11111 cinta Aneu en compto si us p lau, d o br o ma ron(inna.
III
-Quintel'0,
de,:patxaran
hutaos
Ilit,
N
de
sis
a
111 Ntut, 1)rnát, divendres,
Las ytielias que da el mundo :e„,,
l),
_
Sti
..1....
tul
5
a
sessiO
espee,d
.1,.
1..
erados per a l '
numerados
cin
CYttedst olotri un abutianiont
adivendies do istuderper 4
o monte i dilluns.— . -DiS,a)Itle, 1`,11'0113 et. • I -t . t.t.,51 t últitt, CetplA
fattelous, que contern:a t
1,1 tel (lo la grandiosa obra Esposes trigales. ' IR
OallialtaidilltaillaBIRBEIBBBBIA9BY.P3IIRITII!!!MMI3=32113111111
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LA PUbLi

9

CAPETAL I RTESEIVVES: Més de Libares esterlines 13,090.000
CAS* CENTRAL :- LONDRES
,ilimrsals: Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao. Vigo. Sevilla, Valencia. Paris, Nova vork (aganciaS, Bradford Manchester
Uruguai
24 SUCUMIS a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic

ESPAIOSOS MAGATZEMAS dintre de radi, a la disposició dels nostres clients i del comerç en general
etIMALX2K3IMffl

.1•1nEnwwn

X:1)3M IlLat...«:»C4-7£73M31EIL.

Planxa
ondulada de
120 per 75 orn.

Pea CM
PER A TECILAIMS

Ptes. 7'50 m.2

A la. cursa de Sardanyola-15 del corrent—leä motos Royal, les de més petita
-cubicáCió inscrites, 'frenen' un promedi de
53'500 Km. l'hora
Categoria 250 c. e. - 1." PRADERA 4' 9"
Representant: J.

Materials armats ab

exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, I i 3 pral.:: Telelon
Fàbrica a sarriä

3344 - A

BARCELONA.

CASAMITJANA SERRA

Rambla Caialunya, 103-Telbfon 1423 G.

NOUS MODELS

2 1i2 H.P1 225 e.

amiant

3
3-3

2 314 H.P. 353 e. e.

Oernmr-teau mmtiälegs

DOLOR D'ESTOMAC

ULMARIOL

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

Calma i a l'acte
cura tota mena de

DOLOR

GASTROBIOL ROSSELL

Medicament d'ús extern

Laboratori MO R ATÓ

Heu de

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

tenyir el vostre cabell

a 060 pta. Ittre, p0551 a
domledi: colilla prOpla. J. A. Jordana.
Tiana.

IA FRIGORIFICA :

n

•

ESCHER WYSS Y c. A: ZURICH
ER A FABRIQUES DE G.
• i CAMBRES FRIGORIFIQUES
▪
MAXIMUM DE PRODUCCIO
FRIGORIFICA
DE CONSUM DE FORÇA

MINIMUM

A

u TOFR1GOR

Re1AQUIN.1

A

AUTOMOBILS
- -CAMIONS»

T—J

IMMIMM1113.1.111•n••••n••

• HOTELS - RESTAURANTS - BARS •
• .. CARNISSER1ES - TOCINERIES - LLE• TERIES - FABRIQUES DE XOCOLATS

LA

a

itDa.oa_ PER

DELAHATE

A LA RETITA INDUSTRIA
EARCELONA: GIRONA, 112 •
MADRID: PRIM, 2 •

F. VIVES PONS

:

Se giren vestits

-

alinataminumenumminnumninunnumnenumumunmannunnimmunnumniummt

PRODUCTES HORLINE :
AOJA d'HORUNE (tintura progressive per als caballa
bienes): 5.- DEPILATORI (actiu I inofensiu): 6. • POLVOS (mol1
odherants): 250. • CREMA (evita les arrugues): 250. • AIGUA
DENTÍFRICA (en comprimits efervescents) 5. • BATHOL
MONTRY (sals mineral, per a banys de peus) : 350. - SANIBEL
(eornpriets al bay•rhum, per a regenerar el cabell) : 350.

gabanys al revés; també s'arreglen vestits de senyor per a
nen. Diputació, 319, 1, xamfrà
a Bruch, sastreria.

sEllYORA

CHErperiP
RPniLL5SOISVESTÍTSDLC01.012,12
caté Acsa& ¡Lb (ossrovA

Cai-casona

PLIZTLMPJ irerriNIT.

Enven a tetes lea drooverkr a

Taller i despatx: ESCUDELLEFIS BLANCS, 8.—Telèfon 332E A.

0,4c, pts.castala..

Braguers reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura
FAIXES ÐE TOTES CLASSES :-:FAIXA-COTILLA ABOOMINW:MODELS MOHOS
Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena I

Vies urinàries, pell, Ralgs X,

1DR. BOADA Diatermia. Rambla de Catalunya, 31, Ler, 2. . De 2 a 5 i de 7 a 8 —Clínica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

6

n118n1101,MOMM,

• . Ex-inte rna dols Hospitals Ce
Dra. Campan- a' Casst
•.
París. Enfermetats de la dona:
Parte..--• Consell de Cent, 322, entresol.

Immemminunizzzesirmalteuzeinumnizezenizaze

1..19
u.

1. DE

JOSEP .C111111011

[HIERA

ii

assabenta els seus estimats
clients, haver traslladat els
seus tallers, despatx i magatzems al carrer

CALÇATS NOVELTY

o

Tot aquest mes es liquida un Stolt

11,

de calçat per a home a 18'50 pessetes i per a senyora a 6'75 Ptes.

:
o
•a
e
111

u.

o

•
•

remedienewilenrammanneemouienzantagmeminear7

Fundat rally 1871 rrnme11.4'..G.
Satxiiierat2i27:.r.c,11:'
° ,14c21;;m3;

(

1

/I: [linar! :In de

1 a 3 tilda

et SIMPLICITE"

100 models i un palpó retallat, per 1'50 pessetes
Demaneu-la a tot arreu, i al seu agent per a Espanya

isiatits
ri
ALBERT BONET ciVilearrciSe,la5-PB"A"RSC-El%l

e

z

e
•e
e
a

Diamuumemezminiumazzalunimiummuir

a1.

I 'la

linquerla.
elei Ur. 50150, Itambla
unir'. 5, lev etlire Hospital. I Sant
Pan). — Seneri. impotencia, 5 11111,
EtuecIals troclamenis per el {Mart.
i11011 rapld de les ma1slues barretea:
Natrlu pel4 culata P r óstata. Goaimita: de 13 a la I de 3 a 8 Mamamlea per a emplean! Obrera. Piso
del 801. 8.

VIES URINAMES

Pe11-81fills-Preetete-Impotanole
NOus n'eludes alemanys de terotamen1 sense medlrament n1 dolor.
PREUS EcONOMICS
Examen 511113 dalas X. .
10 pts.
e0i1 - 034
Saarsall
lv
'"
anallst de sang . . . . 25
Trartaments a peona Ilndlats
POL1CLINICA
Ronda de la Universítat, 5
careo del earrer Yalta)
D'II a 1 1 de 4 a 8.

MOBLES

Barcelona, setembre 1923

`CHIC

Tata persona que porti aquesi
anunci i consurneixi un cobert
de 250 pessetes,, té dret a café
i copa de -conyac. Caduca a 30
• de setembre de 1923

ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO

u
i.
a
in
a

ano 21 en o a ama zoom ni ami tastm o wat za a Ron ta u waa• al•ra u si a amena to Nusim• ir

fabricació de cartronatges.
•
to.

AVIS
Si us interessa provar aquesta
acreditada casa, no us oblideu
que es troba al pis principal
del carrer del Cardenal Cassa-

a
e

(Itilki ilES UftildriE

on podrá donar major impuls a la seva acreditada

Jardiner-a.

Ous a la Catalana.
Aquesta acreditada casa servela en tols els menjars vi pur
de 13 graus i sempre a disposició d'un anàlisi.

1 - PLACA SANTA ANNA - 1 •.
0

:
111

Carn

o

saz

BAILÉN, 194 ¡196

MENU

a

is
is
er-

Es compon de tres plats
Postres, pa 1 vi a dojo.

Revista de modes de París, amb traducció castellana
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LA CASA

•

Más de 50 anys do practica són la millor garantia
ule
a

l4 äpets, 25 píes,
"
30
50
13
• 62
"
100
COBERT,
2'50

OBSEQUI

e, mitestlese
renli1e55 el/ 4,5

I L'ORTOPEDI-A MODERNA
Fill de B.

Per tiquets al portador i sen
se limitar el temps.
-

nyas, 15 i 17.

-mmemewurenereameismaemsatesuateascaunauseem

Otp6411 general e Erasess•
Eatabtimante DALMAU OLIVERES, S. A.
PASSEIG DE L'INDUSTRIA. 14 - BARCELONA rize

L

Rambla Santa Mónica, 7..
Garatge Bruc, 166.

Aigües sulfhfdriques, sulfhldratades sZnliques, sillcatades 1 radioactivas. Anàlisi del doctor Oliver i 'Todas.
Són les que crintenen més silice colloidal I silicat sòdic.
La Pudo. de Banyoles, per les seves Sales d'inhalacions i pulveritzacions, departaments
de banys dutxas, és de :es millors cl'Espanya.
La seva temporada comença el primer de Maig i fineix el 31 d'Octubre.
Produeix miraculosou afee es: en les doläncies de la pell, en Poscrofulisme i pretuber.;
culosis, en les afeccions cròniques de l'aparell respiratori, en la litiasi renal, en la faringitis de caràcter artrítie i denles manifestacions de l'artritisme.
Per als avariosies i mercuriafitzats, las aigües de Banyoles són substitutivas de les d'Archena. Eil tres hores - es va de Barcelona a Banyoles, triobant-se situada "La Puda"
prop del S.311 formosissim Ilac, de vuit, quiliämetres de p2rbnetre.

ABONAMENTS

Arree Milanesa.

aiNiCial

LA PUDA DE BANYOLES

actas, fa desaparidaer la casta i pära la caiguda del
caben, fent-lo suau i ondulat.

Verilablement

AVIJI. DIJOUS
AGENTS:
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diORLINE

Menjar
Casolà

amaromada

*Al ?avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeIeu-vos, contra aquesta vellesa,
- que devegades prccofflent, abans dc temps, Qué heu dc fer? Arrencar-vos aquests maleïts caben.; blanca,
" no, perqut destruireu un tresor que potser
mal ruda tindreu. Tenyir-vos. Avui en día us podern
&almenar ahrd, perqui la ciencia, arnb l'Aigua d'HorRae ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Horline
es una tintura progressiva í científica, que retorna 'Is
cabells al llur color normal, que no taca, ni perjodica la
pefL ee ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
caten) que faci conèixer que us tenyíts. La seva aplicació
no denla= eap cura especial; un ~Uta poi- fei'-ho

GRAN MENJADOR

1/3 DE TIARA,

neumeinzumemzesecuumeumezemzenleasismaiimulumemerad

EI primer cabell blanc. con) la primera arruga, vet-

iàcšlment

PALAU TORDEPLA

Pensió
Tafaner

FONDA SIMON
eARS A LA CATALANA
TERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Teléfipia,i378 A.

u
AGENCIA OFICIAL:

G. ALONSO SL en C.
Corts Catalanes, (Gran Via), 499

a termini, sense fiador. Garrar
do Santa Anna, 18

g
o

•
ESPECIALITAT EN CARROSSEUnica casa per a
RIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.
o
Cal?at bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13
l iaiiississnamosauen•semszassawestataminnIi•la
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Consell de Cent, 340.

I ROCEN OK LLWRIA, 449
DIRECTOR! Liloencitst M. MIME,

