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Inútil iis avui connotar canvis í
comparacions. La Borsa d'especulació
no ha pogut sostenir e to de serenitat
que per tantes sess'ons ha intenta: prendre, sentint-ne estranya a 1 a conxorxa
que ha iniciat tot això.
Set:citare hi ha el perill, quan les 51tuacicrns d'interessos s'allarguen massa
i guaro es posa insistentmmt a prova
la sensibil tat, de caure en cl desgayen
El desgavell de canvis no ca' amagar que hä estat avui en el nostre mercat
Degut a la faliila d'un dels nona
conedors, la sessió del Mercat Libare,
de don quarts de cinc a les cinc de
la tarda. ha estat perlongarla per 'a
Junta fina a les sis per donar lloc a
les liqUidacions de les operacions del
fallt; operacions que, per la seva matotia..cOm a creades 1 agezantades en
a.mest' Ilarg temps co Qué 'es variacions inaigmif . cants envalentonaren eis
inex p erta, han pertorhat els canvis
l'aatimosament i han produit expectiaAvui.•dones, a les sia de l a tarda-hora : excepcional—es Nords a 60 :
ikbtatits a 59.45: Anda-hi g os a 5:20:
b renses a 53; Airtii é s de Barcelona a
107 Metropoli : à Transversal' a 158. i
Aulaitranibus a 86.
Qtié passari? Es pregunta tothom
El de s g. arel'. amh l'exigéncia
ornis reguladors obligats, arrossegarà
altres Victimes?
El dia de demà ho dirà
Cal, però, recordar de la història
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VALCII'S QUE ES COTITZEN A
LA Z ORSA DE BARCELONA I
NO ESTAR ENCARA INCLO3OS
A LA COTITZAZIO OFICIAL
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A les nou: Sopar a l'americana al saló de Trillatge
Selecte programa de baila moderna. Tzigans
(Demanen les taules amb ante:ació)
.A les deu: Balls als jardins
Gran castell de focs artificials
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Irmescum

Dr. BREMON

iiirnati a enearregar-se del despatx.
...X. De 5 a 2/ In de set. Bruch, n.° 46

porlert'is peii ti lieii-eues
delicades. E. illarl'gnole, Eseudellers, 10
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tan; secrctari, Francesc Noguer; caixer. ¡tambo Ferre;
complador, Joaquirn Prades; VO
calo: Enric Espert, Josep Aragones, i vocals delegats del ros
dansaire, Felix Boada i llamen
Castells, qurdant enearregat de
la direcció artistica En Salvador
Baldetey.
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GRANS EXISTENCIES
F REUS BARATISSIMS

Han estat .sollicitats els següents permisos w q, a la installació d'aparells industrials:
Tomàs Arandes un electromotor,Roger de Flor. 318; S. A.
ftepresentarions Portusach,
electroniotor Bta. Teresa, 10;
Josep Tarre; i Fills, S. C., sus-.
litueió de diferents motors
eleciromotors, Viladumat, 160;
I3ellosta, Roca i Cta.. un generador de vapor, Pallars, 176:
1.,ronei Camp-s- . un electromotor,
Perill. 10 , ter . : :Tosen Gastells,
una forja i un eleetronntor, Finestrat. S; Franecse Coma, di-,
' ferents aparells inrfustrials,
Austro 'Mari-. 74; Llorenç Cortina dos eleelromotors. Francese Giner. 44; :loan Ramon, un
electromotor. IslIquel Angel, 53,

•
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GAS ETA LOC
les mans que I : usen i aquestes comuniquen
als guants el seu perfum. que permet apreciar la diminció i cl gusl refinat de la seva
mestressa.

El Grup Exetirsmnista "Terra celebrara el proper dissabte, (ha 2 2. una vi.sila
collictiva a I Onservalori.Fabra.
Pullt de rouniti, 21'15, ilavant
el Aletronotilan Hotel.

Trehallant en una casa en
conslruceni carrer fln! Dos
de Itlaig, Francesc•Tornhs Sitn(diez es trenc ó la clavícula. dreta.
I pure3
FIGUERAS
cont els minora del món

T

Yillent sliuuiieisgo, dia 23,

al inall. se eelebrartt, al local
del "Fe:itera Martin n c" ( Pro.

venea, 587), una se!velit
c q, de sitrdanes a . earrec de la
robla "La • Principal", de Sta.
Colonia de Farnes..

Es un sabó pur, sense barreges ni adul-
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DIUMENGE, 23,'. NI,T : : Via LIA DE LA MERCE

A través
del

la mä, Perfumada per rús del babó Heno
de Pravia. exhala l'intens persistent aroma
CDracterfslic d'squest sobó de locador. El
babó Heno de Pravia perfuma dehlosament
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CALDES DE MALAVELLA (Pli9VINCIA DE GIRONA)
EI0PORADA: de primer de Maig a 30 d'octubre
rda l aities del aparell digestiu.- Artritisme en ses múltiples
manifestacions. - Diabetis. - GIusosaria
Establunent de primer ordre, collat de frondosos pares.
bitaCiat4S gratis, cómodos i ventilades. .Meidadors i café grandiosos. Salons esplendas i eieants, per a restes i atraccions.
Capella mol formosa. H.luminacai eléctrica. Camp per a ten-,
nos i eitree deporte. (taralge. Telefon.
•
RAM/31.1 DE LES FI.ORS, 18, ENTRESOL
Institut Quirúr g ic: Directors, els doctora Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24, principal, segona
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Contra retnesa de 25 eliqueles de les que van enganxades en el pot de la
l'arma Lact2a,la Nest.é, es
regalarà una preciosa 11111.1
Un bölt nulllerat per al
sorteig d'una nula do gran
Iumany. Aquest sorleig s'efectuarä entre cada cent

Monadas or Alfons.
°
" nnscs .
oo pcilics.
" r, au•As
•
"
dolars.-

- 575.000,000

bursätil un setos fi de l'quidacions desastroses que han portat. imminentment,
la norma i tat necessària.
Aquest resultat és cosa de desitjar.
El tintó de la nau bursätil no resta
pas desernparat.
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observara, en consumir la tercera,
reracions de cap mena.. El .seu' incon- que ainb el temps ha Indlnrai en duresa
fundible p erfum es mamé tan intens al
.fragancia. El veredme del puhlic es
final com al principi . de la pastilla. Si unänim en reconeixer acuestes Coces
VOS:e compra una capsa de tres postines, gualitais
1 '50 pies. pastilla
Demani-s o les perfumeries i drogueries. -Perfumeria 9,31.- Madrid

i peus dir metan.
Eleganls modelo.
novetat. Llorens (ins.
Rambla de les Flors, 30

GABE

Fa alguns dies que uns timadors, fal•
si ficant va's d'entrega de géneres, avio.
lata amb un sagell de l'adrogueria d'En
I3onaventura Faiera, de la Ronda de

San: Pau, es dediquen a fer-se cntrz•
gar geileres en diferents estahl ments.
Darreratwint ha estat víctima d aqtleiaa timadors el fabricant dc licors
senyor l'erran (,i spiel, dal correr de
Sant Domence del Cali, núm. t 1,
qual entrega quatn: caixes d'ainuo'ks
de xampany„ quatre d'anís, quatre de
r orni contra un d'aquests vas falsos.
El senyor Gispert denunciä el fei al
jutjat.

f.
1-fizzai/o

pessetes; P. nC Joventu'
oc Montbuy. 200; P.
Jovettlest de CoralleS de la
Verge. , 200; P. de Jbventut Aires
de Muntanytt, 538; P. de Jovenint Esfol de Sta. Eularia, 77:
P. de Joventni .tiostra Doba
l'Alba, 100; P. de .1- cretino de
la Santa Gren, 50; P. de Joventul d'Igualada. 100; P. de Jr.ventul ctS Cornelia de •Llobregat, 1,625; P. de Joventnt
Mestice.: 10 0; P. deJ üvenlut
5011111 ifeva, 50; P. do .3 oven tul
Flors de Puresa - i • EseolanetS
de la Moreneta, 100.
da,

GZ.,

de Caide

fri) a Is 170 rrers Consell de Dora
i Clien Coherla„festis Ibarra
Arta l es treneä el dit gros del
peu dret. Foat estrat id dispensa-

ri d'Hostafranes.
"QUIMERA DE O no" — S 16 de

moi:a MA RYCEL"
Ran ingressat darrerament a
la Caixa de Pensiono, les segiicnts quantitats, per al Pa
vellO de nens dels Pomens de

Joventut
P . de Joventut' de la Grana-

CAPES

ENIMEill1ES
SUPERIORS

CASA OSICH
Ronda de Sant Pero, *)

es el 131 illo.. papel' de fumar.

Treballant ales obres da Metropolitä, en el pou que fa :con -

f:GIALS!

RESTAURANT ROYAL.
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de

Placa de Sta. Anna, 9
Tapineria,

9 a 11.

Podeu comprar calçat oompletament de franc. Esplèndid Bazar. 71, Salmerón, 71
-- -

En, Púltim consell generäl
socts del "Esbart . de Dansaires
de l'Orfeü de SanS", friu
el següent &nsell ereetiu:
President, Benvingut Ralagu a ; rice-president, Aneeu Tu-

kluies e Impermeables
Rosich, S. A.
BARCELONA%
'IM111

eran
üor.30
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CRONICA

SOCIAL
EL CONFLICTE TEATRAL
Davant la resolució de les
empreses de mantenir tancats
eta teatros, sembla que el Sindical, Musical ha fet saber -que
estä disposat a acceptar la rebaixa de l'augment do 50 per
cent per percebien els músics,
si respectado acabava mes
tard de l'hora convinguda. En
lloe del 50 ofereixen cobrar el
25 per 100.
Amb referència a les plantilles dels teatres, diuen que
acceptarien que fossin estahiede per la Societat d'Autors do
Madrid. I, finalment, la base
respecte a l'hora 1 mitja de descans entre la fundó de tarda
i la de la nit, els diumenges i
dies festine, sembla que si hom
entres en conversació anib les
empreses podria arribar-se a
un acord.
El prcsident del Sindicat
d'Actors ha convocat la Junta
directiva de l'esmentada entitat
per tractar de l'estat del confilete creat a algunos empreses
de teatres pel plet que sostenen
amb el Sindicat Musical de Catalunya i per donar compto de
les impressions que porten els
representants de la Federació
Regional del Teatro que anaren
a Madrid darrerament i parlaren del conflicte amb els representants de la Societat d'Autors.
EL GENERAL ARLEGUI A
BARCELONA
Es esperat un dia d'aquests
l'ex-cap superior de policia,
general Arlegui, el qual, segons
sembla, tä el propòsit de passar una temporada a Barcelona.
ALS CAMBRERS
L'Associació Professional de
Cambrers de Barcelona prega
a tots els seus associats qt.te
assisteixin a l'Assemblea general extraordinària que es farà
el dia 21 del corrent, divendres, a les onze de la vetlla, al
seu local social (carrer de Ponent, 61, principal), amb el següent ordre del dia:
Aprovació de l'acta passada.
Aprovació d'un projecte presentat pel Consell Directiu de
earäeter eeepabmic.

L.KbiNÄCA

CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DELS
BELLS OFICIS
Durant el dies Co a 29 del que seta,
de cinc a set de la tarda, queda oberta la matricula per al cure especial
de "Laques" de l'any escolar t 923-24,
a la secretaria d'aquesta Escota, Urgen, z87.
L'import de la matrícula es de 75
gemelos. Per la naturalesa particular
daquest ensenyament, la inscripció
queda recluida a un nombre linnitat de
places.
Durant ele mateixos dies i llores
resta oberta en la präpia secretaria
la matricula per a les Arte de la Fusta, Arte de la Terra, Arts del jardi i

EL PROXIM OKIEINT

ELS ESTATS BALTICS
C.all me

gis acideols ilaials
loada de f os navilis do
oueiTa Lordmericalls
::
•••••••

Washington, go.—Entre un cuirassat i un contratorpediner nordamericans cha produit una topada, resultant fortament avariat aquest darrer.

Ha

esclatat una irnportant revolució agro—
comunista a

Bulgària

LES SUBLEVATS DERROTEN LES TROPES DEL GOVERN I S'APODEREN D ALGUNES CIUTATS
EI confileteltalo .gre p

Burlara de 13 N'Airean!

La eeri.nenia de reparacions a Falera

Itt-Cosgrare r g effil Pro-

si gui fe iblal ladore
Dublín, go.—E1 Parlament irlandés
ha celebrat la sena sessió inaugural
sense registrar-se incidente.
A aquesta sessió no hi han assistit

quaranta quatre diputats republicans,
dels quals trenta tres encara es trocomerç.
ben presos per haver-se negat tots elle
Londres, 20.—Els diaris d'a- de l'esquadra grega, ala euires- pensable per al sen
Es procedirà a la revisió de la línia a prestar jurament de fidelitat a la
questa capital diuen que, se- sats "Mulhouse" i "Comur
gons noticies de Sofia, sembtla s'hissaren tainbe les baucleres de la frontera jtalo-itigostava, fent-se Corona—Hayas.
Dublín, so—El senyor Cosgrave ha
que sumen ja diversos cente- francesa i britànica, - essent en aquest sentit concessions a lugosTapiszeria.
nars els morts que han resul- també saludades amb salves de lävia en la part d'Eslovénia. Es con- estat reelegit president de l'Estat
L'ESTUDI DELS NUVOLS
cedirä a Iugoslàvia una zona franca a re d'Irlanda.—Havas.
tat de. les. collisions sostingu- vint-i-una canonades.
A dos quasts d'onze se cele- la regió de Fiume amb l'objecte de
Per acord de la Comissió internades en diverses ocasions entre
cional P
' er a l'estudi dels núvols, cha
els comunistes agraris i les brà una missa de Requiem a poder-la utilitzar cons a desembocadura del seu comerç a l'Adriàtic.
bood del vaixell almirall
establert una nora setmana de foto-"
tropes del Govern búlgar.
DE TÁNGER
Ambdues nacions procediran a ràgraf im sinòptiques, que comprendré
EXTREM ORIENT
Aquestes Ultimes han estat oficiant monsenyor
del dia 24 de setembre fines al primer
derrotados en alguns indrets, eapellä mejor do la flota ita- pides negociacions per establir un tractat de comerç que proporcioni Inés
d'octubre.
pelee continuen tenint superio- liana.
L'èxit assolit en la settnana d'assaig
Immediatament que es Un- gran intensitat a les relacione merritat a Sofia —llevas.
del Mes de gener (uns 3, 000 clixés
gueren noticies- d'haver-se aca- cantile entre tots dos paisos.
Londres, 20.—S'ha rebut
Japú
lerralramol
Per últirn s'establirà un tractat poen cure d'estudi), fa suposar-ne un de
telegrama de Sofia dient que els bat la cerimònia fúnebre, que
enes complot en la setmana final del
•imultäniarnent se celebrava a litic militar les clàusules del qual seLOia
comunietes agraris haneocupat
en
mes actual.
i mi3
geSifel tl
la població de Racomir.—Ba- Ate-nes, eta vaixells italiana ran secretes, però que estseä basat
als
BalAl Servei Meteorològic de Catalucontestaren amb salves a les el domini d'Itàlia i Iugoslävia
aß.
kans i a ice traves iraposades per Ita- lerüCi3 allgiolraLco-espaqola
nya, Urgell, 587. seran facilitades toParis, 20. — Comuniquen de que primerament se'as havien lia a Iugoslàvia per tal que aquesta
pl3
rgusa
log
(13
.
i
tes les instruccions per collaborar en
Belgrad a "Le Matin" que uns tributat, i aixecaren äneores, nació no pugui dominar militarment a
aquest treball.. Pagosos membres döl parta disposant-se per tornar al seu l'Adriätic.—Ratlio.
Les fotografies o inesureI obtinguoLndres, 20. — L'Agencia
agrari, ajudats pels etununis- país.
remeses
a
resanenCatalunya
i
des a
Entro la tripulació dels val- SEGONS UNA NOTA OFICIOSA, Reuter diu saber que els tècNora 'York, 2O. -Comuniquen
tes, slan sublevat en nombrotat Servei, seran enviudes, formant Toquio que la COMi3Sió de périts sos departaments del Nord de xells italiana regnava gran en- LES NOTICIES r_tE L'ARRAN- nics britänic, francés i espanyol
JAMENT DE LA QC-ESTIO DE es reuniran a última de Factual
conjunt, al senyor President de la Co- ennearregada de calcular les pèrdues Bulgària.
tusiasme.—Havas.
EIUME SON PREMATURES
mista internacienal abans este:enlarda, ocasionades per la catástrofe sísmimes de setemhoe a Londres exque
aquesta
sublevaSembla
NACIONS
DE
LA
SOCIETAT
Rema, 20.—IIa estat facilitaceleb• ant-se abans una reunid dels que ca, Isdacaleat ja els seus treballs eva- ció ha pres caràcters de veriposant aleshores la posici:3 de
DONA
PER
ACABAT
L'INCIhagin pres part en aquest treball per luant les pérdues totals en 1,865 mi- table revolució a les immediada
a la Premsa unta nota oficio- llurs respectiets Governs en ço
DENT
ITALO-GREC
sa en la qual es ' declara que les
fer un • cauvi d -impressions de corle- llones de yens, o sigui el dos i mig cions de Tirnovo i Sliven.
que és ¡cruel.' a ta...qüestici de
Ginebra, 20.—El Consell de
la riquesa 'total de la
per cene
ter íntim.
Segons rumors, en nombroses .la Societat de Nacions ha donat noticies publicados' per la Prem l'Estafa de Tänget Hayas.
nació.—Radio.
L'ATENEU ENGICLOPEDIC
i pare de restran- DES MENTINT L'INCIDENT EN-'
ciutats de Bulg-äria ha estat per acabat definitivampnt l'in- as italiana
EL GOVERN JAPONES EME- prodamat
POPULAR
gera sobre un pròxim arranja- TEE EL RESIDENT ERANCES
l'estat de eiti.—Ila- cident italo-gret.
TEA
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EMPRESTIT
PER
A
ment de la qiiestiti de Fiume
Segueix oberta a F.ateneti EnI EL SOLDA DEL MARROC
Ara s'ha adoptat l'acord
LA RECONSTRUCCIO DE . LES vas.
són prematures.—Radio.
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cielopéclie Popular la matrícu
procedir,
amb
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de
perits
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per
a
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do
Cura
preGRECIA
ITALIA I
mentir la noticia, la inexactitud
la
EL "TIMES" I EL GOVERNAa
restudi
detingut
i
jaJuristen,
Toquio,
20.—El
Govern
Aritmética,
Cideul
de la qual no té en compte els
paratori.
- DOR seilLITAR DE FIUME
LA GERIMONIA DEL PORT DE
profund de les qüestions d'inmercantil. Gramàtica castella- ponés ha decida emette un emlimita de la versemblanea, que
FALERA
Londres,
20.—Diu
el
"Times"
terpretació als poders del Conna, Gramätiea catalana, Tone- prästit de mil. rnilions de dblars
publieä etn peribdie de Sant Se-,
L'ESQUADRA
HEL.LENICA
que
la
designació
d'un
general
sell i altres qüestions cia dret
duna, Francés, Anglès, Taqui= per a la reconstrucció de les
RET HONORS A LES
italiä per ocupar el Govern mi- bastiä I recorif la majoria dele
iniernacional.—Havas.
grafía, Mecanografia, Lectura regions devastados pels terraALIADES
litar de Fiume ha estat aeolli- periòdics espanyols, relativa a
artística, Piano i Solfeig, Es- tremola—Radio.
da
a Londres amb sorpresa, un fantästic despats de Larraix,
Atenes,
20.—S'han
celebrat
I
IUGOSLAVIA
ITALIA
CAPperanto i Cultura física. les ELS PHIATES XINESOS
anal)
mes motiu perquè els re- segons el qua! el Solde. Muley
a
la
Catedral
solemnes
honrea
d'octu1
LA QUESTIO DE FIUME
qual començaran el
TUREN UN VAIXELL JAPONES
presentants de les gratas poten- Jussuf liavia lengut una viva
fúnebres
en
sufragi
de
la
misde
Fubre. Per a detalla i inscripcions
CAP
A
UNA
SOLUCIO
' Pequin, 20.—Al port
discussió amh el Resident trancies , no n'elan estat informats.
a la Secretaria de l'Ateneu
Txeu una partida de ,xinesos sió italiana assassinada a Jantces respecte de la qiiestiö de
Roma,
20.
—
A
la
ciutat
de
RapaHo
de
cerimònia
el
Segons
el
Tractat
(Carme, 30), tots els dies fei- ha atacat un vaixell japonés, na. Assistiren a la
Fiume regna absoluta tren- de novembre de 1920, Fiume és Tänger. — Hayas.
e1.2n1n7••n•••••••
ners, de nou a g ozo de la nit. fent alguna presoners, els quals Govern gree en ple, i el cos diquillilat.
una ciutat indepandent sota
LA "JOVE ATLANTIDA"
només tornaran contra un fort plomätie. Mentre se edlebrava
La població roman encalma)'égida de la Societat de les
la
fundó
religiosa,
entraren
al
El proper diumen ge, dia 23, rescat.—Havas
port de Falena les esquadres da i estä confiada, haaent ro- Nacions i dl sen Estatut no ha
els adherents a Sabadell a l'InsP
una per la flota grega, amb ban amb satisfacció 1 entusias- estat modificat pel Tractat de IiJ
titució Catalana de Cultura Inme record del Govern italiä.
Santa Marguerida signat per EL SENYOR ALBA A BAUSC11111111113 mranadora tegral "Jove Atläntida", faran
CIOLISIVIE vint-i-una canonades..
SEL.LES
S'ha
dispensat
a
mes
una
neoMussolini.
Un xic després d'acabada la
MORFINA I COCAÍNA
una visita al Musen d'Art i Re- LA CURSA DE VINT-I-QUATRE c.erimbnia, sortiren del port les llida afectuosa al nou goverBrusel.les, 2.—Ahir arribá a
pel general GiarL'ocupació
produccions de la nostra ciutat.
La noticia va practicar un regisdino es temporal, segons afir- aquesta capital l'ex-ministre
esquadres estrangeres, es,seat nador, , general Giardino.
HORES DE BADALONA
Queden convidats tots els soL'opinió es mostra conven- ma Roma i està feta ens inte- d'Estat espanyol Jaume Alba,
tre al carrer de Cristina, núm. 8,
per
tos'
novarnent
saludadas
per
les
dificultats
sorgides
causa
de
i
grups
de
A
cis, simpatitzant s
çuela a Itàlia que la nova fase rés del poble i mes especial- rent una visita de cortesia a
primer, trobant-hi un dipòsit de
encarregat de la ces naveta gregues.—Havas.
Barcelona. Lloc de reunió: da- part del contractista
de les negociacions entre Itä- ment dels habitants iugoslaus. l'ambaixador d'Espanya en
substancies tòxiques, havent-se apoRoma,
20.
—
Comuniquen
de
paviment
del
Velòdrom
reforma
del
de
25
vant
restació
dels
Ferrocarrils
cocaina,
deras de 6 cakees de
lia i Iugoslävia ha de concluir No es tracta dones d'anexió, din aquesta capital.—Havas.
Fa/era
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detalle
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els
organitzadors
d'aquesta
de
de
Catalunya,
a
les
nou
del
33
flascons
flascons cada una; de
Brusselles, 20.—El diari 'Le
tlatius u l'entrada en aquest finalment a la solució del pro- el "Times" i lluny de consticursa s'hari vist obligats a ajornar la
mate
morfina, de 38 grama cada un; de
de Finale.
tuir un acte d'hostilitat contra Peuple" dite que re-ministre
seva celebractó per als dics 17 i 18 port dels vaixells aliats et mb blema
38 flascons de morfina, de so grama
L'actitud de Belgrad confir- Iugoslàvia les relacions diplo- espanyol senyor Alba no ha volmotiu de la cerimònia fúnebre
de novembre.
cada un, i de 5 paquets de morfina,
alai cont màtiques amb aquesta no s'han gut fer cap declaració als peAquest ajornarnent, en lloc de perju- que simultäniament se celebra- ma aquesta ereenea,
de 8 flascons cada un.
riedistes, i solamént ha rebut,
França i Ingla- interromput.—Radio.
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a
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eenyors Jaspar i Casanova.
nia de conducta en un Cela] ' ELS COMUNISTES BULGARSI
mes
foritaliana,
comand'equips
nombre
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uns
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hosreunir
entre
ATAQUEN ULS QUARTERS
gues seren repartides
Sembla que el senyor Alba
'dada per raimirall Solari, i els de. sinterés.— Hava s.
midable encara del que s'esperava.
COMISSARIES DE POLICIA
pitals, si es comprova que aún boes proposa mamar a Suiseis
havien creuers "Mulhouse" i "Comus",
ja
que
Els
germans
Narcy,
rles.
Sofia, 20. — Els comunistes
—davas.
FUTBOL manifestat la impossibilitat de peder
francés i britànic, respectiva- NEGOCIACIONS DIRECTES EN- de les ciutats do Starazagora, aviat.
Fou detingut l'amo del pis, el qual
TRE ITALIA I IUGOSLAVIA
ment, entraren al port. Tots
EL FtiRTII A BARCELONA
venir els dies ao i 3 0 d'aqucst mes,
es dio Antoni Mayolic Totusau. Al
Norazagora, Tchirpan i altres L'ALBA CONFOS AMB EL DUO
Belgrad. ao.—En els cerdee politice
ancoraren a la badia, davant
pis hi havia també un company seu,
La construcció de l'onze que ha per tenir un altre compromís signat,
D'ALBA
poblets de la mateixa regió, han
l'esquadra hellénica, que estava ben inforinats s'assegura que des de atacat els quarters i les Gomisel qual se Ilaneä escales avall, acond'oposar el S. V. Fürth al del Fut- seran abrí segura participants.
3.—El dime. "Il Po,
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munistes, causant -los un nom- l'ex-ministre d'Estat senyor Al.t
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Després que foren retuts els dit a IugoslIvia el petit port de BaEl Grup Excursionista "Maraton"
lernanya, que es traslladi a Viena.
gar als prohibits.
Hayas.
apesta nació indisdica el seu article editorial d'atad
S'han imposat també dues multes En ca ra que el porter actual no hagi farà els dies 23 i 24 del corrent una honors al vaixell italiä per part tos que judica
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ALS ESPECTACLES
querre.
ALBA A BRUSSEL.LES
No cal dir Irestranyesa ge- "stand", obra del reputas escenògraf
iii assistiren uns dos cents invitate.
Aüer: Extrem esquerre; el mes ¡oEl governador, atenent la indicaneral que va produir aquesta senyor Salvador Alarma, representa L'äpat, que fou veritablement emplénBrusseRes, 20.—El senyor Alba
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de
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jugarä els ches 23 1 24, al
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costutn l'Hotel Ritz.
panyat de la seva esposa i del seo
Asilen Seidercr i Franz: Es el mipectacles pública, cha informat que
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Ocupaven la presidéncia eis senyors secretari particular.
Camp de Les
de l'assumpte ha
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concepció
La
la Junta Consultiva de Teatres ha llar trio interior d'Alemanya. Tots tres
La muller del senyor Alba es tres.
Candlisla Furró,
que els comerciants Forteza i
interpretada per l'ar- Agell, Schell, Mac
vingut practicant visites d'inspecció, sien internacionals.
Agulló, de Palma de Mallorca, estat acuradament
el diputas provincial Rasend Pie. en
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Contra el
Hoeger: Extrem dret, també intertista, amb una f delitat tan extraordicom a resultat de les quals foren
Alba es rnostra molt satisfet del
d'acord amb els agricultora d'al
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n'aria que dóna la sensació de la rea- Lluis Isamat, Lepetit, Gausser i Gatito.
ordenades les reformes que es con- nacional.
seu
viatge, declarant als periodistes
quClia
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sideraven més urgents i necessàries, UNIO ESPORTIVA DE SANS
litat.
brindis, oferiren l'àpat
que la seva estada a Brusselles ti äs
dels
per
apujar
el
preu
de
les
monA
l'hora
servei
el
especialrnent en relació amb
F. C. BADALONA
El "stand" de la Companyia Traces- a tbts els cape d'Estat i a les automolt grata, pu bt té viu el record de
gotee.
d'incendis, assenyalant terminis que
estat admirat
l'entusiasta rebuda que fou tributaPer al proper dilluns, dia 24, festide Barcelona, els senyors Ageli
A l'efecte, havia arribat a gitlänt'ca. que ja havia ara.
ritats
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nom
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gairebé
tots.
pel
fins
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da per la població als reis d'Espas
vitat de la Mere& tenen concertat
Schell.
Barcelona el sonyor Agulló i les en la part visible clesfilat
i
Patata
pels
aquesta calesa prevé a totes lea emha
a les 4 de la tarda
un phrtit entre els
Després de l'àpat parlaren ele se- aya en Ilus visita del 3 de maig.
meengetes que fins ara es ve- bete nüb ile que
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produirä,
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nyors Agell, Schell, Loas. Mac Canaa 82 pessetes ees 100 qui- del Parc
.eilmorffirn••14,11. nien'
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i
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Els
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resultats
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Futser.
Timan,
Fueren,
tes.
unió que celebri la Junta ConsulPer evitar agliameracions &ha disd'Espanya celebrant una entreviata
bol Club Badalona, jugant amb equipe
El governador ordenä la cle- posat que l'inter'or del vaixell los vi- El senyor Agell clogue Pacte.
tiva i Inspectora de Teatres, que sin.
amb el marqués de Villalobar.—Raque l'han colen
mig
d'una
categoria
i
transcorregué
L'àpat
de
superior
Aguiló,
podel
pral.senyor
dimecres
tenci6 del drà Ilex el primer
sitat per grups de vio personea. Es
dio.
alçària ens fa
sant-lo a disposició de la pri- vega, dones, als visitants que atenguin gran cordialitat i entusiasme.
g in) octubre, proposarä que faci les locat a tan envejable
ABONAMENT
Berlín, 0 .4.—Ha cireulat una nota
presentarà al camp de
que
es
suposar
en
adoptant
comprovació,
mera
autoritat
de
visites de
den 1 binen/ als al‘rdies encartngats
oficiosa, en ta qual es declara que
Els carnets d'abonament
tot cas els acords precisos, sense cap la Unió disposats a sortir vencedors.
l'ordre
durant
aquest
acte.
posar
el Govern del Reich no té la intenAixò, junt atnb l'esplèndida forma responents als partits que deuDE SUBSISTENCIES
consideració.
, ció d'esperar fins a l'any ten per
demostrada pels unionistes en els seus ran disputar-se el dies 23, 24. LA JUNTA
EXPULSADES
efectuar el pagament de les reparaDONES
En la seva darrera sessió,
darrers partits, fan preveure un ex- 29 i 30 dels corrents ped-an
cions que ti corresponen, afegint,
—heclamades pel Govern francés cellent encontre.
ésser retirats de !es oficines del Junta de Subsistències va acor- AQUEST NUMERO HA
EL TEATRE APOLO
perb, que eis esmentats pagaments
dar imposar moltes multes per
finen facilitas passaports a les me.Club fins a les 8 del vespre
Damit s'obrirä novament
resten subordinats a la nota entran-rs jeanceses Carnee Dubois. Joala venda de generes en mal esvirent dissabte, d'a 22.
Apolo. Ei actuaré.. la da en possessió, per part d'Alemanaiflontaine i Maria Marthe, les AQUEST- NUMERO TIA
tal, infraccions de les taxes es- PASSAT PER LA CEN- teatro
res
que
no
.0
.1
ev
els
carnee
companyia quo dirigeix el pri- nys, de es lenta de recursoa.—ele
qt, estaven detingudes amb =- PASSAT PER LA CEN- en el termini indicat, s'entendrts (abiertas, defraudació on el pes,
mer actor sonyoe Fernändez.
ves.
SURA MILITAR
U y` d'haver-se descobert alguna neetobtera,
hi
renuncien.
que
SURA
MILITAR
ta en el tràfic de . dones.
—Hayas.

M. COOLIDGE REBRA LA
VISITA DE LLOYD GEORGE
Nora York, I9.—Comuniquen de
Washington rime el president Coolidge es proposa rebre a Mr. Lloyd
George a la Casa Blanca_quan vingui als Estats Units.—Radio. s'
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INSTillICIONS HENEFOß

Cuincidint amb el viatge recent d'uns bons amics d'Euzkadi, tingué lloc uría, excursió científica d'un de nosaltres a
terres basques. Les dues coses ens mouen ovni a comentar l'increment i l'esplendidesa de les institucions benèfiques de Biscaia sota respecte filantròpic.
Aquelles terres on la força de la raça s'ha traduït en una exteriorització d'harmonia i d'equilibri social admiraNe, tenen, el
que sembla estrany que es pugui tenir en un país on la postguerra ha deixat sentir molt vivament • tenen ríes, i àdhuc
nous-rics, dignes d'admiraci
ó. I no pas un ni dos, ni una dotzena,
sinó que quasi ens atreviríem a dir que tots els hornee adinerats
d'aquell país són gent que f-,n tots els possibles per esser-ho
dignament.
Aqueixa conclusió cal sentar-la fatalnient a la vista dels
hospitals i de les maternitats i dels Sanatoris esplèndids i luxoeos que trobeu a cada pas.
Me/ no paren de dir-vos frases com aquesta: "Aquell pavelló que costà dues centes mil uessetes l'ha pagat el senyor X"
o "El pressupost d'aquest saratori és de quatre centes mil
pessetes anuals, i quasi tota la quantitat és d'origen parti- i
Miar".
Cent admirable! Rics admirables que han fet que el seu país i
res tingui que envejar a la bene:icència de cap país d'Europa. La
raça enfortida í potent algun dia els ho agrairà.
Caldria, però, que els nostres rics se n'assabentessin de tot
això i potser, tanmateix, seria hora que els nostres hornee
públics—era que estan en dejuni de política — emprenguessin
una croada en aquest sentit, per tal de millorar la nostra beneficencia i de completar-la, ja que tots plegats estan obligats a
enfurtir la raça, esperit i nervi de la Pàtria.

La defensa contra el cano
Tke Wafles Fletan publica amb
atraen teto' un artiele del doctor Tufpler, preeident de la Seeele e terapeutiea de la Comiettle del Cieneer de la Elige Internacional de Societ as de la
Cren Roja. Creiem intereseant de re-ruede-lo, atese la utilitat de les heces

Indicacions.
Deu's-en aquí la traduceie:
El ettneer es tina infeeci6 primitivament load. Destruint-la niel q ue anemia, el malalt pot romandre e nea
remite anys de regado definitivament.
Cal, don., reeonelael i eructar-lo de
bell antera Dieeortad ment ,peró, el 80
per /00 dels cancerosos es presenten
al eirtergiä quan la leele, A humerable o no permet ja cap operanea de
gua miment eomplet.
ni elineer A ana malaltia indolent,
traidora, que apareix I evolueiena sen,.ee reaceid I amb +parieneia benigna,
ea/esta-unas per aeuee motiu un més
petr perla
•
Tot tanto,, sobretet el es presenta
despee de quaranta anys, teta nuositat. especialment si y tu en el si. ha de
sotraetre's tot segnIt a l'examen del
atete.
Teta tdoesuzeié persistest o reiecidesea de ta pelle tota rascada que es pro-

duelxi prop dels 1.1 ris, nas. parpres.
galtes. llengua, La de considerar-ce
coro a seepitosa si no es cura Moldammat.
Qua» ala nutra els quaranta cinc
eass ben de viedlar-ee eetretament lea
anorraalltata de reetóerec i les +nomanee de La mema/madre fent-lee examinar amb teta enea i detenlment pel
metge.
Aquest examen medie que recomanem trerä negada en molta casos, pene
tindrä el gran avantatge de permetre
la destrueeR1 del Mecer al existelx o de
proporcionar la tranquillitat als Individua eans. L'exeellencia d'aqueet proendlniettt queda releg ad/ al retire que
en ele países en ele guata e'lla fet
tensa prepaganda en aquest eentit cdba
redcit a 40 per 100 el nombre de muna Ino perable, que abans era de 80
per 100. Aire donee, ei renten en ce/mate que ola Esteta rinde moren 100.000
cancerosos cada any 1 a Frana 40.000,
muere que han escapas de la d ila
mortal, mear l a a la susdita norma,
Inane de 00,000 trinquis 1 de 20 ,000
trancesos.
Un pie numeral, cal evitar curtes
präetiqtres capaces d'agreujar la ma-

laltia-

Tote manipulació, no reg la/zeda amb
preeauelene mecíais d'nc <lincee o
d'una regló próxima constituelx una
eauea d'am-eupment 1 de vegatles de
generalitzadó del tumor. Cal explorarlo amb extraordbehria enra i saeteen/o deis zoo, frotamenta i de tot m oviment Enlata El mastatge d'on tumor
So n procediment criminal, que el fa
difondre repidament, i producir la
mort de rindirldu per generalitz sebe
L'48 de odeterdez,—tintura de iode, nitrat de plata, termocauteri,—provoen
una veritable reeru ea del caneer.
En ele (lacera uleerate /tan d'empear-se únicament procediments de desinfecció qufmies o fisiológica que no
praduelxin aceld irritant sobre les e&

Conve saber i fer caber que les medie:0one gener la per desarrelar el Meeer e evitar-lo eón completameut inefl'ricen, Cuan no necio-es. Els (mies mitbes d'extirpar-lo eta la intervenelee
quirtergiea I les aplleaeions de ralee X
1 d4 rädium. L'apile +eiA ditquests procediments de enredó, 4equerint mane
expertes I !Detonado:1s' e-ostosee, tolo
Podna ateneer totee les datases socials
suiab 1'n-cabila:lene da sazutoria comarcal».
+
Camus aire sigui an fet=que n'Id ha
per dleel-1 el noble t'ortega l 4 meted'riel les normes que hedçixat atta sere
litareolible cl gunrtmeut en els-e'ses de
tener/11=d 5 !comedieta, que eta • relatIrament escaseo!.
e

Contrres de la kre Regleral

a Estrahurg

La ciutat d'Estrasbourg ha estat
trn d'aqueixos llocs escollits per la
Història con/ a escenari dels még
gratis i esdeveniments. Des de la seva
fundaci
ó, que s'atribueix als ce-tes,
"Argentoratum", que així es dda pels
romans que l'ocupares, cau successirament en mano de les tribus dels ' alemanys, huno, burg-undis, etc., fins que
els morovingis li donen el non/ de
"Strateburgutn". Venen mes tard amb
motiu de la Reforma de les liudes religioses i la Guerra de.s 3 0 anys posa
en joc novament l'actuada de Estrasburg.
En signar-se el Tractat de eestphalia
(e648) l'Alsacia va ésser adjudicada
definitivarnent a França com a recompoma de la seva actitud, i despees del
Traeres de Ryswick l'Emperador "renuncia it perpetuisat tote els seus drets
pretensions" cobre la ella de Estrasburg que quedä•aixf definitivament incorporada a la Corona de Franea. Unida espirtualment i moralment durant
dos seg es ve la tragedia de l'any 7o
fino la seva redempció portada a cap
el 22 de novernbre de 1918, que tots
sobradament recorden t
Aquesta ciutat de vida tent accidentada en trobar-se redimida ha de
dedicar les secta activitats a totes les
manifestacions
Amb motiu del centenari de Pasteur. profesor de la Facultas de Cienejes de Estrasburg en l'arte- 189, s'ha
organitzat una tanda de Consere.ssos
medio per honorar a aquell savi que
Is el que més fondament ha 'i nfluit al
castat de Lister a l'evo.ucib- de la
Medicina.

Com nadie ablidar-se la seva labor
mag-na respecte la "fièvre des accouehés"? Caen no recordar aquella sessió
memorable de l'Academia de Medicina? On Hervieux, metge de la Maternitat, deia 2/711) Ironia: "Temo morir nbans d'haver vist el vibri6 que

produeix nquesta febre 1" Cem deixar
desapercebuda la resposta de Pasteur?
Al professor Schiekele deben la inidativa o aquest Congres i l'heu de
fdicitar pel sets invent.
Les Demencia no poden esser mes
ben escollides, tant pel assumpte tractat com pel poncnt designat. Són les
següents
Esbós de la història de la frbe:e
puerperal, pel professor Couve laire, de
París, en la qual d'una manera perfecta descriu les idees que en l'erddre
elentlfie havien precedit a Pasteur,
des de Robert Boyle. I citant després
la infl uencia d i recta que tenien els
descobriments de Pasteur quan el tema intervenir a l'Acad è mia de Medicina de París l'ir de mere de 1879,
portava poc despees els fets d'observació recolits a la Maternitat i a
l'Hospital Lar iboisiere que tanta Ilion
frisaren sobre aquest punt. Cita el e tre-

balls fets posteriorment basant-se
les descobertes de Pasteur. I, per IIliso. remarca que sobre aquesta rnateixa base sla edificat els complexes
de la vacunada' i serumterapia.
Cal citar l'encertada intervenció de:
mestre Bar, :link de Pasteur 1 assistent de Turnier que ens explice ami/
tot el respecte degut al seu mestre,
l'excepticisme d'aquest per les teories
pasteurianes.
Un dia, tenint mal en una ml va
ésser-li recomanat per Begnier el sublimat que usa 1 ii anä be. Tarmier,
emb el seu c lar esperit elide. digtié:
' ;Si Pasteur din que aibb de la febre
puerpera' és prcelitit per pelites plantes
ou min.:asa* i el que tenia a la ma
tainbé ho era i oua ctirat amb sublimas. perque no usar-ho en les nostres
tnaleltes"? Aied es va Irr, i amb

'

g Cierne artucd de

la inf,..Ceit5
piterpeat fero lolfig. ~onda cat0fhgkei; ('rofiltixics), pe/ prcifessor

de Liiree.

Drouha,
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teix sobre el paper del traumatisme
SIOAMTI
del part i sobre el defalliment de
'bagan/eme que no pot Menear-se
de s gerraens banals • que moho vegades en virtut d'alteracians generals
o locals es fan agressius.
Uña observaci6 he. de fer, reFa també un estudi detallat de les ferent a dos punta de l'adiete
lesions anatómiques topograficament
anterior (1). En parlar de l'aiLa profi axia l'enfoca en dos con- - gua freda, ha de dir: Si /a beus
ceptes : lluita contra els mierobis i ' sola no et farä passar la sed i
mitjans d'augmentar les defenses de suaràs molt.
l'organisme,
11Iés aval/ vers el final ha es3. DiagnasHe de la febre
tat cenviat un mot, ei nom de
pel professor Hauch, de Copenhague. "botella" ha estat crinviat per
Es un tretial documentadíssim, en
"ampolla". Ha de dir, dones:
el qua/ estudia les diferents formes
"Una botella per a la beguda,
una per una ; fa un esbós histórie ben
amb xeremina , que no vessi."
interessant, dóna dades estadístiques
En catalä, ampolla es re ci

N DE LUCE:

de gran valor.
Comenta la poca valua dels mitjans
profilàctics recomanats fins avui per
augrnentar les defenses, estudiant
1"ndex opsanie. immunització activa i

passiva, hiperlencocitosis (ac.
niel, injeccions d'argo-chrom, creient
que rnolts d'aquests mitjans obren sols
com a coscas estranys constituint casos de proteinoterapia.
• Acaba dient quia els mi/lors resultats obt-ngute es deuen al ús de l'antisèpsia i asepsia rigurosos en el part
i parteratge, i cita la frase de Bar:
"Si hi ha una veritat, es que cap mort
eme deixa mes tristesa que la d'una

pient de vidria.' i botella es recipient de cuiro.
CONäELLS HIGIENICS
o.
r REMEIS
Procurare exposar els mals
que pot sofrir accidentalment
l'excursionista, de la manera
mes clara i concisa, detallant
els principals sfmptomes i els
remeis que han ele usar-se des
del millor al rnenys eficaç, per
esser adaptats a les eircumstäncies en qué es trobi l'accidentat.
Cansament. — Fatiga, de eaminar, fatigat per emociona, aixafat de carnes. Trabarlas el cos
caigut. sense torees, únicament
amh ganes de jeure.
Evitarle: el cansament eamlnant amh calma i sempre al
mateix pes; no corrent a les baivalles . Les carnes no se't cansaran portant-les emhenades, i
no massa e:stretes. Curaräs el
cansament amb repós. Abriga't
i no et posis en eorrent d'aire.
No beguts aigua freda. sola. Miflor da un infús calent, aigua
amb anfs, roma, sucre, vi, etc.
Menja poc i ves a dormir, ben
abrigat.
Fregaras seques a les carnes
o amb esperit de vi, rom, aigua
fresca, neu. Posa les remes horitzontals, o millor mes altes
que e l ces.
Febre. — i estàs cansat o al
cap-al-tard has copsat el rellent de muntanva, al vespre tindràs fred. to trobaràs ernixit i
arpb mal de cap, sense ganes de
me.niar i fogarades de calor.
No sopis, fiea't al llit; oren
un infals calent; abrir:al he;
sua. A les den o clotze llores de

lita tot esforç per caminar, inseguretat en la mirada, fred;
ho.m sent . que se li acaben les
bornes . Sobrevd d'una manera
scrbtada al pujar a alcades que
sobrepassen de!s 1,500 metres.
En materia de cultura sanitäria el
Nora sent que el cor-falla i.fal- que hi ha per fer a Catalunya és
ta el respir, una suor .banya el enorme. D'una part,
l'escala primafront i mans.
ria, rúnica
de coneixernents d'un
C.om a . preventiu, sotmetre's gran nombrefont
de catalans, amb una caa:inspec,ció .téenien, ja que els pacitat d'irradiació
deficientissima i
remeta són digital i estricnina. 'unes tares que tots sabene
• els abanCom a. curatiu Momentani, dona; de l'alt r a, les doctrines
curanposar -so aje au ama estonia, ea- - deristes i els mala costums, arnb
tenminar poe 8 poe i fer sovint , 'd'ende sernpre a escampar-se, traben
respiracioiísj'fondes. .
camp illlimitat
Aleohol, rom, conyac, aignar- un"Es
clar—diu En Prat de la Ribadent, alcohol de melisa. Cafaina ; que
tota persona de mitjana instruccafé. Esparteina.
1 ció concia avui l'existencia dels miPorta ben abrigada la , regid
perú es te un coneixement deprecordial. i si de cas fes frie- crobis,
ficient incomplet fina dubtós; una
dosis seques . sense força, sense inn iges . — Es fàc.il que el I vaga noticia
per transformar-se en convicmenjar, a qualsevol !loe i qual- tensitat
sentida, en norma de conducta."
sevol c:osa. mes estant eansat. cióTal
com amb els microbio, srlb
el causi una indigestió. Això et
altres dele coneixements ciernendonarä lehre, mal de cap, ma- molts
tals d'higiene. Succeeix tambe que en
rei g , mal humor i vörnits.
els bornes que han de regenEvitarle les indi g estions es- elegir
la vida de viles i poblets, no és
talviant Paigua . fresea, menjant( tar
la cultura ço que pesa mes, ni
amb mesura, menjant amh cal- pas
tan sols aquesta "mitjana instrucció"
ma i no menjant alimenta crus és condició
indispensable

cumpallyi de cito saki

1 mal CIII S.

El millor remei es un vomitiu
i una purga.
'PCP vomitar es (heil, prisontSP els dits al eoll o fent pes&tia que acaba de tenle un fil".
sigolles a campaneta amb
4. Sobre els nyilfans teraput ,es per
una ploma d'ocell.
combatre la infecció /n'espera!, pel
Una pur g a de Faubinat. vale.
professor Alfieri, de París.
Es neeessari estar a dieta Un
Fa amb molt hon criteri una ressenya
dora. prenent sois nigua d'arrés o
general dele mitjans mate, i en fa una
una nitre fécula.
, Tecnhr: As ho un infils de te,
divisió en teràpia general i local, i en
aquesta fa una subdivisi6 en procedifil -la, earnamilla, sàlvia. etc.
mente obstétries i quirúrgico.
L'aignanaf va he per al mareig.
Considera en tota infecció eres etaSi eis vémits duren, es necespes: una local, una intermitja i una
sari no nrorufre res.
gene ralitzada
Mal de ventre. Una vianda
Le tasca d'aquest Congrés ha estat
ritt,.. ru-; hatireu pait; una bramida
gran. All ens ha fet veure el que pot
fríela; laire humit (l'un dia do
esperar-se d'una asepsia i d'una anninfa; una tem p eratura molt
tisepsia acure-les i de les tècniques
haixa. 1 MAS Si es sohtada.
perifectes, per poder dir que herb conpot domar una nit de real de
tribuit a mi; iä de les nostres forces a
venfrr. Car g elament thai budells.
la Iluita d'aquesta traidora malaltia
basoneig. &dora agote.
que ens arrabassa les d --es me 'el suPosen eatanlasmes calcules de
blim moment de la maternitat.
farina de Hinosn. renovades sovint; drans xonats amb nigua cle
Doctor F. Carreras
camamilla relente. ; draps d'aiDelegat de l'Excm. Ajuntament
gua nmb viñarrre.
de Barcelona
Quaten gotee. de laudan en
una tassa de can-ternilla matf
Estrasburg, agost 1923.
vespre.
Una purga d'oli de riel'.
Dieta. Aigua 'Varees broa/ de pa.
Te, tila o eamarnilla.
L'haba de Ciares MePenés al hit I abrir Suficiont.
Per a evitar rerirlives Sq bo
dormir, esfaras curat.
diques i hilLogipes e inlercia
Insolació. — Una soleiada de nortnr el ventre enfaixat.
Diarrea..— Sol Aseer eonesmassa torta et congestionarl
cap. Usa harret tou, de color qüeneia d'una indig,estió.
Coneixedors de l'intent d'agrupar clar, el de palla s'escalfa. No t'aEs earaderitza per depositots els metges de llengua valenciana, • turis en un recer amb el cap eions fre q üents ilfmaides, a valhem visitat En Garcia Brustenga,
tes deposicions dolores i sanprenent el sol.
jove metge
En la insolad(' tindràs el cap, gil Molen te a.
i que tant de prestigi té a Va- anesarat..esealfor
Una purga d'aigua (1(a Fitabia la cara ojo
lencia, ja que fou ell el que primer
ults vermelis. mareig, vòmits, p af amb gran auantitat d'aigna
manifesta públicament el seu desig cansament g eneral 1 mol! enso- desnres, o un nitre purgant salí.
d'agrupar teas els meted;
• paperets de bismut, o de
pie-wat, potser esgarrifanees.
ts ha manifestat que hi
p ren ruhinat o un altre nur- tan!; enrhe Vegetal pulveritzat.
ha una medien/a valenciana que té les
g aot s e If Posa't g el al fan , Una lasca de camamilla areh
seves caracteristiquee, que no han dé,- draps d'aigua fresca. aigua
amb urea gofos do rom es sirria del
Ser oblidades ; que hi ha unes metalCarme. Un parell de gotee de
vinagre , llet; canviant-los soties premies ,cle la regló, com el palu- 'gin 1..
Mudan. Predi de escarola, brea]
disme, le; (obres malteses, etc., de les
d'e pa, nigua el'arri/e bullit. Una
hon costa/re posar el cap
quals se n'ha 'de fer encara un estudi bra
soo la cealr
l( ma nig. de l'aigua fresca clara d'ou batuda ami) eitern i
veritat en els Mostres hospitals i maaigua p alenta. Xarop de ponsem
nicomis, essent niel que Valencia fou
Un bany de peus calent, amb o de odony en ahnndäncia.
la primera dutat del mes] que tingué
El ventre ha d'estar sempre
mostasses o grane de col picaestabliments d'aquesta mena. Per tot da. de mig llore de clamada.
molt abrigat; evitar l'aire fred
aleó, ell publica un article, el te de
1
humit.
A volteo una caminaUn catxet d i antiiiirina o aspimaig d'enguany, a "La Corresponden- rina.
da sense fadiga o un viarge en
cia de Valencia", que fou reproduit
Fica't al llit 1 abriga't be el un vehiele, curen una diarrea.
en el "Sembrador", d'Alacant, en el
Mal de costat. — El mal de
cos.
Apaga el Ilum. No mengis;
qual
lela una crida a tots els
costal. que es presenta sol. senbeu
°mates
I
taronjades.
metges
ó. d'una manera
ImmeExoltan16 nerviosa. Insomni. se preparaci
diatament el doctor Espinosa
—Causes diverses, especialment violenta sense malestar genes'oferí a En Brustenga, i
emocionals, poden donar-te agi- ral, ni lebrel. aeostuma a Asar
aquests, juntament amb els doctor s tació del teu magí, Malestar geuna neuràl g ia intercostal que
Berenguer i Pesque! Scone. formaren neral. El teu cap barrina,
no te cap perill.
una cornissió encari--egada d'organitzar
A cada respir una punzada.
pots dormir, no estäs be assel'Acad è mia de Ciències Mediques i
gut ni ajegut; el teu cos està fa- 1 el pnelent evita fer un •respir
Bioli,giqnee de Valencia.
fort., sois' respira superficialLes calors de l'estiu han esmortuit
tiga
Prt.en un infús de cascall, una ment; aquest dolor li dóna neels treballs d'organització, encara que tassa matf i vespre. Un tarros- guit i mal humor.
la dita Comissió está preparant tasca
Un han cataplasma de ferina
set de ella-llora en una tasen
per a darreries de l'any, que és quan
d'aigua de xracMies i tilla, tres de Ilinoaa amb mostasses. o un
se celebrara el primer Congrés orgacops al dia; un inrús de valeria- cataplasma de Ma y or de col pinitzat per l'Academia de Ciéncies na ami) aiguanaf.
cada; un cataplasma de inlivert
Mediques i Biolagiques de Valencia,
amb vinagre calent. Fregaras
Posa't
al
llit
amb
quietud,
si
Tindrä !loe a Alecant. en es discu- P o l a dormir, estarle curat.
d'esperit de romaní. o - de d'untotiran temes tan importants oom: EsVertigen.—En passar un ¡loe ra. posant draps calents a sotudi i diegnastic de les formes rareS perillós, el cap roda, igual pas- bre. o una eoxinera anal' segonet
del paludisme; Iluita social contra /es
ea en mirar daltabaix d'un cin- torrat al forn o una espardenya
febres de hfalta. Es tractara d'histaria gle, e viatjant amb vehicle
calenta.
de la Medicina, estudiant la medici• Una beguda entente de te o ti! na jueva en l'antic regne de ValenEn passar un Illoo la o flora cordials, amb xarop
cia i a mes a rnes un Index hidroltaperill6m, mira sols on posis els' de soba de pi.. - ale de la regió que tan rica és en belMigranya..--I'alturn provoca
nearis, com Ontinent, Belles, Bueó, .peus, no miris el perill. Si te migranya a persones , predisnoneitassal, que poden competir amb els roda el cap ,a1 mirar un cingle sedes; les solellades
ajuden,
ajen-fe a terra. En viatjar. si
de l'estranger.
elsr.rtrefeed'amant,S- - Ale- Iras igual-m
Termina la conversa manifestant-. tens gertigens. aclueca els olla o
mira a gran distäneia.
nos el seu desig d'intensificar la tasEl mal de cae locantrat a una
mareig. ELviatjar en valca académica entre els tnetges.
xell, tren, auto, etc., o muntat meitat de elosca o als polsos
V. »rimen ul enzälez. dalt d'un roe, fa mareig a mol- ;q ue ene aúna mal humor i
ne.S'a-l'eslar airó) els -talla Almas,
ta gent.
Valencia, setembre r923.
El ventee!h es remou ve MI ¡radiaré la ciarer hi fa mal i OD
malestar general a acaba amb cslima retirada, perqué el sorialtano t ta kin.
'
El .millor remei ile anar a
preventiu. 6W, el mir
In st i tut di le ctricitat 1 Mecà- , • Cona
1 llar estar ben atriet, amb 'els ulls dormir; això laltigranva.
nica Aplicadas
claras, procurant dormir: orcen Un catxrat d'antipirina es remei
com si preventiu un ale d'hidrat segur. Ele befos amh herbes
ENSENYANCES DE
arorniktiques, menta. malva. rodr cloral.
DIreetore d'Indaatrlee ElaetrInuea
Si estits marejat. una purga manUsagulida, barban& es un
Directora d'indústelea Ineeänlquee
bon rdmei.
do Itubinet riel anar-te he. Unes
Grano tillers 1 laboratorta, que fine
gotea d'alcohel de menta; d'al• De -vegades , Elena ben resolel dia 29 poden e35ür visítala amb
reottú de reaposicie de treballa pracgua del fleme , de rom o conyac tat polcar un xie (le sal de ,
tica. Per a detalla de curso, 1 lessselt-nomaran be.
na o prendre'n una dinerada de
erinelel dirlalu-vos a la Seeretarta do
o a PAdrnInlatraeld General
Mal de muntanya. — Es es.- les de café en mig got d'eigua.
de la Universitet Industrial. Urgen,
racteritza
per
un
defalliment
. Una tassa ile café ' amere, do
tienten t en
general del Cas que impossibi- regados és olí en un Hure.

En planejar En Prat de la Riba
la seva tercera gran concepció organice de Catalunya, orientara l'Institut d'Educació General amb una especial atenció a aquests impartantis-

sims problemes:
"Fer veure als administradors
, les ciutats la repercussió que les seves omissions, la seva manca d'iniciatives o les iniciatives mal dirigides. tenen en la salut, en la vida dels
adtninistrats, mantenint tipus de morsalitas altissima en comparada nm n
altres ciutats mes cientificament regides. Fer veure als propietaris la part
'que en la mort per tintas, per exemple, té la desidia llur de mantenir
dipasits d'aigua sense netejar o sistemes de distribució que fan possible

la contaminació amb les aigües brutes. Fer a-eure als servents la trans-

cendencia que pot tenle, que té sovint per a ells mateixos, el seu descuit o la seva incúria en les senzilles
operacions que tenen encomanades.
Fer veure a les mares que seguint determinal, mètodes de senzilla aplicació a la criança dels seus fills petits, cn comptes de morir-ne vint-icinc per cada cent`en moriria un nomes, i, per tara, que de la mort
tots els altres en tenen la culpa elles
mateixes. Car en tots aquests casos,
si no fan el que han de fer, si no
obren cona han d'obrar, és porqué" no
saben les conseqüencies de Ilurs actes o llurs omissions, o perque dubten, porque tranquillitzen llur consciencia amb el camode escepticismo
que acompanya a la ignorancia
trada.
Com si els hornos tinguessin una
visió clara d'e totes les conseqüenciee,
de tote> les dolors, de tetes les miseries, de totes les baixeses, que a
ella i a Ilurs fills i a liurs nets ha
d'ocasionar-los l'abús de l'alcohol o el
canneure malalties genesiquee, st sabessin abans de crear l'hibit que despees no podran vencer, que amb ele
set/3 actes preparen per a Ilurs fills
i per Ilurs nets la triberculosi, la
presó, el manicomi, la prostitució,
quina forza no adquiriría la seva voluntat per resistir estimule passionals
que són a la primeria resistibles?."
Avui, en ocasió d'haver-se intensificat la propaganda sanitaria per la
Comissió d'Educació General, 9611 actualissimes les paraules vives del Mestre i elles; ens han excusat d'escriure
sobre l'objecte d'aquesta campanya.
Aixi orientada. la Comissió d'Educació General ha començat d'emplenar les pagines del llibre tan Iluminosatnent cibera, esmerçant una primordial atenció a la cultura sanitaria. Aquest apostolat —insubstituible
per cap altea acció—, posat en mans
d'estudiants de medicina, ha obtingut
uns resultats inesperats per ells mateixas. I és que no havent-se, no podent-se limitar a una explicació freda a tall de conferencia, sinó a penetrar l'esperit de la gent rural en
nom de la Catalunya renaixent, d'una
manera senzilla i efnsiva, s'In sabut
veure-hi força mes. Potser en alguna
momento s'haurà desproporcionat l'abast de la nostra obra. pera és indubtable que si s'ha parlas d'higiene,
s'ha parlat d'una higiene nacional amb
tot l'entusiasme i, per tant, els punta
d'higiene moral i cellectiva hauran estat tractats amb les millors condiciono
d'eficiència.
En l'espai d'un mes, la Comissió
d'Educació General acaba de visitar
viles i poblets, especialment d'aquells
poblets apartats de les rutes freqüentades, on una veas de proselitisme.
desinteressada d'ideals inmediato, hom
no recordava haver-la sentit mal,
Aquesta primera serie s'ha deselirotIlat en una extensi6 ja conside1n111M,

191•111,

Singlot — Quan el singlot
molesta i de vegades es molt
persistent, (lene hon resulta/
aguantar la respirecie tota
l'estona possible. el$ gärgares
amb nigua fresca o nigua amb
sal duran{ una estona seguida,
La compressió persistent d'amunt les darreres 'costelles. almultäneament, a cada banda. Un
infús de coral o dé fonoll$ enes
gotea d'alcohol de menta;
De. vite Abada'.

cable, corn podem veure en el següettt
carnet:
CONFERENCIES D'HIGIENE
DES DEL so D'AGOST AL
.5 DE SETEMBRE
Comarca dé Pallars;
Agramunt; Artesa de Segre, Tremp,
Salas, Pobla de Segur, Sort i Esterri d'Ande a arree de J. Soler..
vicens.
Camp de Tarragona i Conca de Barbera:
Vilabella, Puigpelat, La Masó, Rodenyä, Esplugä de Francolí, Vilevert,
La Riba i Alcover, a canee de Ramon Surinyach i 011er.
Comarca de Tortosa:

Cambrils, 1 hespitalet Vandellós,
Pratdip, Amedle, Ampolla, Santa Bárbara, La Galera, Codail i Freginals,
a càrrec de 3. Alzina i Bofill.
Ribera del Llobregat:
Olesa de Montserrat, Sand Viren,
de Castellet, Gironella, Olvan, Puigreig i Fobia: de Lillet, a canee de
J. Raméntol.
Gironès i Garrotxa:
Anglés, La S,sllera, Amer, Les Planes, Sant Feliu de Pallarais, Sant
Esteve de Bas. Beguda i Santa Pau,
a carrec d'A. Griny6 i Garriga.
Slan fet, com es %TU, cinc itinerario, dicarregant-se de cada un, dos
conferenciants: un d'higiene 1 un de
cultura general.

Ordinariament n'ha donat cada dia,
a les nou del vespre, la conferencia
d'higicre i tot eeguit la de cultura
general. Ambdues van intercalado de
projeccions, que es fan atrib unes senardes llanternes fàcilment transportab/es.
Com que el principal problema es
trobar en local que reuneixi les condicions de capacitat i estar allunyat

dels recels de la política local, gran

nombre de conferencies s'han donat
a la placa majar, la (mal, amb una
pantalla i un petit estrade es converteixen en el més raonat i espaiós local.
El tema de les contesiincies ha estat orientas acune-tiren l per la Comissió d'Educa ció General. però ?tomes han estat Ileugerament estructuredes, cleixant-se camp a l'originalitat i iniciativa deis conferenciants.
No obstant i sols per donar-ne idea,
exposarem un iipus de programa:
Valor de la salut
Nccessitat d'atendre a la seva conservada'.
L'esforç de l'Estat en alguns pai-

SOS.
L'existència deis microbis.
Valor dels microbis.

On es traben, en general, i alguno
en particular.
Valor d'aquests coneixements per
evitar les malalties.
El tifus.
La venda.
El tetans.
La tuberculosi.
'Valor de les vacunes.
La mortalitat
Malalties particulars de la comarca.
Acció de les collectivitats contra endérnies i epidenties.
La Marecourtitat: organització sanitä ri a.
Els Ajuntaments: serveis que han
d'atendre:
Aigiies.
Clavegueres.
Escarzados".

Cementiris.
Vaeunacions.
Espectacies.
Cose- ms. etc.
La netedat coxa a norma general.
Guerra a les moaques!
La vida al camp i a la ciutat
Higiene Moral. — Com a mitjà de
practicar espontaniament la salut
cos i obtenir la salut i el leen. del
estar • deis nobles.
La netedat de l'idioma.

L'alcoholisme.
El joe.
L'estabilitat familiar.
Petit res um de les prindpals normo higieniques i conclusions: la higiene dcl cos, el trettall i els cose-ma
porten el bertedar i assenyala el nivel] cultural deis nobles.
Qui per tafaneria, qui per la dignitat del arree, i un bon nombre per
reaitable interés cultural, acut tothom—en els nobles petits—a l'acre que,
írnb les projeccions fotogräfiques i
una proiusitat de fascicles que en
acabar es reparteixen, escampa coneixements i promou un seguit de
comentaris i discussions.
Donar force moral als menees 1
persones ben orientades de cada noble. mitjançant la veu de fiera de casa
i aportar a la Maneomunitat una in.
formació de l'estat sanitari deis nobles, sen dues Iltres valora d'a q u es
campanyes, "Pro Aria et rack",-tes
que en nade d'aspectes cal maten'dre a Catalunya.
R. S. 0.
...n•••••

MOBLES
termini, sestee fiador. Cerrar
de Santa Anna, 18

FONDA SINION
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. ti-VIDRIERIA, 13
Teitsfors 1378 A.

LA PUBLICITAT

pivendres, 21 de setembre laZa

LA SITUACIO ACTUAL

t'elide Militar farda
Pomas de.

la dissolució dee

UN sc,p4n DE GENERALS I
Els genérala Muñoz 'Coho, Sa-,
ro, Daban, ,Envüleanti i Iterenguer . (En Fred etic), que cons tataren el direetriri provisional'
que cessaretirthiren
ques ent cone4tuhe'ase el DireeInri &lit-titila es reuniren anit
passada per, ' sopar .junts.

Joyeilli..

DECLARACIONS DEL GENERAL LOSSADA -:- EL BAN DEL CAPITA
.,,„,Z,„:-:=IllaeiVarj
""•"""4",*"
GENERAL -:- LES SUBSISTENCIES
reemaysycerwma-s •alrmi'mum9a
-sonagreasezasasis

a

L'OPINIO DEL SENYOR MAURA
REVISIO DE PERMISSIONARIS com d'abonament el temps que romanD'AFRICA gnin en aquesta condició per a la concessió de la creu de Sant Hermenegill,
Sha publicat la següent ordre de la ni disímil, del carnet militar, ni puplaça:
guin aseencrr, si no presten abano serEl general sots-secretari encarrevei durant dos anys en el canee que
de
la
ministeri
del
despatx
eat del
actua'nient ostenten.
Guerra, en telegrama de data 15 del
També ha anunciat el general Piorrent. d'u al capita general acciden- n o de Rivera que demä publicarà la
ai d'aquesta regia:
Gaceta una Reial ordre assenyalant
"Serveixi's disposar una enérgica
guantes dependencies i .cäritecS • poden
tterisiei médica de les classes i soldats
fer ús de l'auto oficial, i regulant el
-irocedents de l'Af rica que es troten
servei dele dits autos.
2n jlospitals amb llicencia per malalt
Ha acabat el general les seres ma->er comprovar d'una manera exacta n'tfestacions dient el següent:en
gran
el seu estar de salut. car són
Que sito dirigit per Reial ordre cirnombre els que amb mals suposats e'u- cular a tras els departaments miniedeixen o retarden la incorporació als
terials. dernanan ,t- los que amb urgenCoseos.
cia trametin una Mista detaVacla de
Així es pub'ica a fi que els cape
totes les comissions, ciris i miltars,
deis cossos d'aquesta placa i provincia que es trobin a l'estranger, expressant
que tinguin individus en acuestes con- el temes , de durada de les- ' dites codicione i el director de l'Hosp ital mi- rnissicms. en:ola/wats que reben, etc.,
litar. procedeixin a rurgent compli- etcétera, per procedir immediatament
ment. donant-me compte dele que haa reglamentar-les.

nal o internacional i per les persones
investides d'autoritat, per ésser el castellà l'idioma oficial trEspanya.

UNA MANIFESTACIO
DEL SENYOR MAEZTU
En Ramir de Maeztu ha fet pú' 'irectori Militar li ha
blic que ni el IT
ofert cap cärrec, ni, per consegüent,
ha liagut ell d'acceptar-lo.

-ARRIBADA D'EN BERGAMIN
.Procedent de Vitòria ha tornat a
Madrid rex-ministre senyor Bergamin.
EL DIRECTORI TRACTA
DEL -MARROC
A les quatre de la tarda s'ha reunit a la Presidencia del Consell,
per celebrar la segona reunió, dedicada al Marroc, el Directori.
'Els generals que el formen no han
estat interrogats pele periodistes.
F_Is repórters han delimitar al general Primo de Rivera si podio
avanetir alguna impressió sobre el
gin d'incorporar-se i dels que hagin de
tema que anaven a tractar.
UNA EXPLICACIO DE LA
continuar amh llicència per malalts.
—Jadio saben—ha exclamat el geCENSURA
Els individus d'altres guarnicione
neral Primo de Rivera;—es parlarà
a
que es trobin en el mateix cas, es premuntat
Al negociat d'informad&
d'Africa.
sentaran a aquest Govern civil amb la Presidene'a. han facilitar aquest ma- de les cosesa la reunió del Directo•. Assisteix
la. major urgencia per ésser reconeguts ti la següent nota oficiosa:
ri el general Ai7puru.
novament en l'Hospital militar da"Fins sense el propò :it ,d'entaular ' L'ex-ministre de la Guerra ha saquesta plaga.'"
tots eis dialegs que proposin es pe.ludat afectuosament els periodistes i
DISSOLUCIO DELS POMELLS diódics sobre l'exercie,i de la préria els ha preguntat Si harten arribat
aclarir alguns
DE
JOVENTUT
censura,
cal
des
clara
tots els generals.
dubtes exposats avui per "El Liberal"
— Ii han contestat. — I vós,
D'ordre del general Lascada. en el sent't cine el visat de les proveo
ha estat privat el funcionan-min. és acc ; t5 räpida. m é rament fiscal i eli- quan sortiu cap al .Marroc?
Sé si me n'aniré—la dit el
de toV els "Pornells Jovenminatória, de judicis i noticies contuf" ' existents. L'estatze del Di- siderades impertinents per a les final- general Aizpuru—demä al matí, en
el ràpid. o a la tarda. El que sí puc
rectori ha quedat clansurat.
tat e de' Gaveta'', pecó que de cap miEl "Boletín Oficial" d'avui nera suposa contormitat ni solidaritat anunciar és que demä marxaré
-publicara la circular eorrespo- amb les idees i corwintaris - que es del- Marroc.
•
neu 1.
UNA RECTIFICACIO
xen circular, la oual inie'ativa . corresEl gevernador. ¿ligad que la pon totaiment a l'editor, . així el es tamEl tinent coronel Pene Rico, endieeranci6 res p onia caraCter bé és integra la resnon s adli t at. no sois carregat pel Directori d'informar la
ertnaratista que tenons els risino
als cierres de la rei d impremta,
prernsa, lea manifestat aquesta tarda
glaments dels Pomells.
en re l ació ateti 1 , is tales í &Metes en
que havien estat mal reproduides les
qué puguin incórrer."
seres paraules d'aquest ',latí, sobre
DETENCTO DE L'AMADOR
el . Rei..
Darrerament ya. aseer &din- EL NOU NECOCTAT
.1),,,pa_
dut
cone
El que ha manifestar als informar
i
d
t a m ad
DINFORMACIO dore, és que ele prestigie del mogandista i company de premsa.
Els peróadistes han cotneneat a ter
narca, sentare dignificats pele anteAntrmi Amador. el qual fon
emula-lit de nnu a Barcelnea i wad informació en el nou negociat que ricos Governs. han de conservar-se
treelledat (Tele calabossos de s'ha estalitert a la Presidencia, sota la més íntegrament ara, rota regada
'que el moviment irionifant ha estat
direcció del general Vallespinosa.
"Jefatura" a la Presa Model.
Aquest sertyor ha rebut als repòrters
a favor de don Alfons.
alauns periodistas. baventhavia
designat
qu
e
.
ha
dit
i els
se interessat per ell. p is digné
SOCIALISTES
Pere
En
d'E.stat
Major
coronel
tinent
I REFORMISTES
servar Lossada crie la detenció
de
!a
s'encarregui
}reo,
per
tal
que
ohele a t'ay er estat acusat•de
Els ex-diputats socialistes es repreparar una vaga de bravos censura i de facilitar la informació
uniren per tractar de l'actual silvala
premsa.
calcule a tot Esnanva.
cid, redactant una carta que la es, Després d'aquestes manif estacione ha
tat tramesa aquest matí al senyor
PLUJA, DE DENUNCIES
presentat el senyor Rico als periodis
Melquiades Alvarez.
Di gné el senyor'Losada aus tes..
En la dita carta s'alludeix a l'acg estan rebent moltes denúnEl senyor -Rico sea qui en el ene- titud dele reformistes en els presente
cies • Iner anormalitats admin ie
cessiu informaria de tot el que s'hagi
moments.
als Ajuntaments.
-lreivs
de donar a la publicitat.
Quan rebin resposta del senyor
preciee (ron.
Eis representante de la Franca acuMelquiades Alvarez els ex-diputats
Negociat
d'informaciú,
tots
FITLLES SEDICIOSES
diran al
socialistes t'aran pública la carta' de
geberal Laceada va mos- els dies, a les dotze i a última hora
referencia.
alguna
hi
hagués
de
.
la
tarda
per
si
uno.
fullee
trar il periodietes
L'ENCARREGAT
DE GRAC/A I
Directori.
referencia
de
la
reviró
del
contraries al non -regim. les
JUSTICIA
El senyor Rico. alguis d'aeorrdadarmiele repartien al ponle de
L'encarregat del despatx del
se dele periodistes, els ha -ter algunes
Sa ra :L'orene Savnildepartament de Gracia
Ha. via ordenat la dcleref er de observaeions sobre el que es pot pusenyor . Cadalso, ha maalJnán Pla Pele grí. ni qual s'a- blicar, i ele ha dit, no obstant, que
Misa de re p artir les esmentarlas es prohibeix rota crítica negativa que festat aqueeat tarda que no tenien
fonament ies mart.:ice nittulles. Sera pnent a disaosició tto dema solucions per :res i en canvi
blicades per la prernsa 'sobre
pertorba la bona tnarxá de l'acció del
da l'autoritat
les converses mantingudos amb
Govern, i no hi ha perque dir que el
UN CENTRE .CLAUSURAT
el general Primo de Rivera.
R e i As cada regada mes Rei, i per con- ea anunciat que en el sueSe'ns assegura aus aer ordne següent, no es toleran, res que posi
Ceesiu l'ara deelaraeione, ligovernativa ha esiat clansurat en dubte aquest concepte. •
el laca! del Sindicat Unte,* a
mitant-se a facilitar-1es notir
Manresa.
LA PREMSA'T EL DECRET CON- cies de pur tramit..
El marques d'Estella" — ha
EL DIRECTOR D-ABERRI" A
TRA EL SEPARATISME
afegit el senyor Cadalso ' — en
A LA PRESO
"El Debate" creu que el Decret so- fer-se earrec del Direetóri; em
ensiassabenUn telegrama de Bilbao
bre el separatisme es colloca en el v a . die que el lema seria "justara darrerament que En Manuel de fidel de la balance i no va contra ticia i moralitat".
Egileor. diputat provincial base i di- els idiomes regionals. hlés aviat con/la u fegit que ella signat
rector del nostre estimat collçga Abcrri. sagra Ilurs Ilibertate.
cessantia dels oficials interins
liarla estar empresonat per ordre
I áfegeix:
egregats a la Direcció ele Prejutjat militar 'Que instrueix snmäria
"La política del nou Gabinet, en ma- sons i que a provine:les no que,
per unes denúncies contra l'esmentat teria de regionalisme, és doble: enro- :tara rnés 'personal que el nediari.
•
cessari.
husteix, per una part, la unitat naNo cal dir el molt que lamentem cional. i aixi castiga. i castiga serio.
.No se snprimiran les , prexi.per
actiests contratemps, i fem vots
mes oposicions al Cris ¿o piorecobri ben sament. l'article primer elsdedelictes
que •
la ea- Sons.' car. el 'mareares, d'Estella
contra la seguretat i unitat
rompa la lliberta.
Ida, tot el que tendeixi a disgregar- li ha dit, quo del que es ti-tinta
la. restar-li fortalesa i rebaixar el set, és de no ter nous nomenamonis. concepte; però—i aquesta es l'ultra
Ha aeabat manifestant 'que
cara—el concepte que el general Pris'oenpai.a de l'ordenneiú de sermo de Rivera té de la pätria no
de cap //lanera, renyit amb el reconei- veis, comeneantapels de mrenARLA EL PRESIDENT
sons.
DEL DIRECTOR! xement de les regions i amb el res •
a les Ililiertats regionale. UN ALTRE GENERAL MALALT
El general Primo de Rivera ha anat • :e_te 'degut
En el preàmbul s'anuncia ja • que
Es troba malalt, victima
al Palau a dos quarts cronze del matí
a hreu termini "disposicions d'una mátenle als ronyons, el
per despatxar ando el Rei.
les
re•que
deiineixin
i
enrobusteixin
general García Moreno, fiscal
Ha estat una hora a la cambra /téi llur desenrotllament adminis•
militar del Cancel! Suprem de
gia, i en sentir 150 tnan',:estat ale pe- gis
espiritual".
tratiu
i
àdhuc
llur
fesomia
Guerra i• Marina. El pronòstic
riodistes que aumenten les dificidla' simple lecN'hi
hauria
prou
arnb
de la malaltia és greu.
"Escuirassat
del
tale per al salvament
tura. d'aquestes paraules. percute es ELS EMPLEATS DE FINANCIES
paea.".
En vista d'aixä, el ministeri de Ma- pogués afirmar que el Directoria rús
L'encarregat del desnata Üel
rina s'ha diri git a una casa de Li- hauria d'oposar-se el mes minim
departament ellaisentla ha altaverpocil, la qual compta amb majen dels idiomes regionals, perque el llennifestat aquesta tarda que haclemente per actit'var e l s trehalls que guatge és una ele lec notes Caracterís.
via rlirigit un telegrama cirrealitzant-se actualment per tiques •de la !escinda deis pobles que
rular delegfits'd'Iligenda enaconseguir el salvament de l'esmentat ell träcta Ide definie i enrobustir.
En el paragraf de l'article segon, earreganl-los que li remetin el
vaixell.
mes ayiat possible,la Mete dele
dit lamba el president del Di- dedicat a rensenyament, es proliih_kz. funeionaris ine,ursos Mi el Denomés "la difusió crides separatistes",
teC t eei que la signatura corresponent
oret del dia 17.
mitjançant rensenyament, per?, no es
es' facinttari. Tren hl sigid, als respecHa afegít que els delegats
fa cap allusió al Ileriguatge que
tías ministerfs.
havien telegrafiat (pie tot
Asad ha signat l Rei un Decret usa.
a IllIrs Hoes
L'as del castellä mimes s'exigeix ea personal esta
dispone que els caps 1 oficials en
complint amb Hurs/obligacions.
&límelas de supernumerar is no tinguin els acres oficiala de earäcter nacid-

DE MADRID

EN MAURA JA PARLA
"El Pneblo 'Vasco", de Bilbao,'
publica equestes &Mar:u:long
del senyor-Antoni Maura, Setas
a Coreonte:
El que tenia dit duran/ no
Poes anys 'amb anterioritat.
din . 13 del mes . actnal; m'excusa
dimunetar ente judieis
cions que .en mi persisteixen
senee innovar-ca.
He cregut sempre, i cree, que
res ni res oot. ni podra substituir lamió politice dels
tadans: Sola cus poden earnunical. al poder públie auforitat i
vigor per al funcionament neeessitri, Contra el qual han 'd'apurar Hure resistències i artimanyes els interese:1(s en CVitar-ho i frustrar-11o.
El -desenllaç de l'actual estat
de coses i la sort d'Espanya deponen. segons el meu parer, del
comportament que segneivin els
espanyols, .optant per Ter respectar Ilur voluntat, o desig,' 9
par seguir essent espectadors
de Itur prapia ruina.
Personalment, no tino mofan
per assistir als fets presente
.d'altra manera -ni en actitud di•
verSa..•
Romano tal com esteva fa 15
dies.
EL SUPREM
DE GUERRA I MARINA
Presidit pel general Aguilera
amb assistència de tots els conseners sima retina el ple del Cateen
Supremas de Guerra i'Marina.
Ha' deliberat amplament sobre el
recurs en qué el general Cavalcanti
soHieita revocació de l'auto de
processame nt dictat contra ell i quasi per unanimitat ha acordat desestimar el recurs.
L'acord ha estat comunicat de seguida al general encarregat del despatx de Guerra.
UNA CARTA D'EN PORTELA
"La Voz" publica aquesta carta
de l'ex-ministre de Foment, senyor
Portela:
''Distingit 'unen: Emi permetrà la sera amabilitat i la de lir censura rectificar duce aoticieS que P er
toquen?
-sonalmet

La primera de j a que l'anterior ministre de Foment havia lliurat 400
mil pessetes per a Carreteres rIel seu
districte. Es inexitele. La Direeció
d'Obres'Públi q u eS , a la qttal correspon' la'. materia, sota . 1a -meya 'responsabilitat,' per suposat, baria
acordar que' es'llitirés la meitat d'aquella suma per a la reparació urgent de diverses carreteres de la
provincia de Lugo i atad en virtitt
d'una reclamació de la "Jefatura
provincial", la qual dimanara, coni
necessària per a aquell objecte, 840
mil pessetes, i dt raó mt qué es trolaven suspesos els . .serveis . de correus en autonnibils allí pel nial estat de les carreteres. El crèclit total que figurara en el pressupost
vigent per a la canses-vaca', i reparació de carreteres ascendeix .a 58
rnilions de pessetes. Amb aquesta

fins que s'ordent el ceesament
per igual' procciliment. • .
LA NOTA DEL CONSELL
A les , set:- de la,. tarda'liirdeixata el . Coneell colebratanel Directeri el. ',general Aizpurta que
sitti acomiadat, dels periodistes dienta que derria. marxarà
VAfrien, deturant-se unes hartes
a Córdova.
Et Consell ha aCabat a' dos
gitana:de non, donant el general Vallespiaosa aquesta nota:
"El Directori, rennit, a les
quatrf:a de la tarda, ha examina
detingedament la rifle:ajá d'Afrie,a, assistint a les dnlibem'aeiflmis el general Aizpurn. i
sote-seentari d'Estat. deixant
llest l'estadi de la ponencia.
Denla, en el rìtoid d'AndaluL
sia, sortire cap el Marroc el general Alzpura, Alt Comiscar!,
que sera ' aeorniadat a l'estació
per tata els membres del Directori.
DETENCIO D'UN SINDICALISTA
Els agents de la primera brigada Tinvestigeteie han (tetina
gut a-. l'estació del Migdia.
l'arribada del rapid de Barcelona,,un Individu anomenat Felin alonteagnelo; natural dc S a
de 21) anys, el qual fon-ragos,
president del SindiCat de l'AWitterlIclei 0 i redactor de "Solidaridad Obrera" i que estigué
deportat al e.asiell de la Mota
amb En Pestanya 1 tares lía
ders Siacliealisum cataba .
,,E1 detiegut ha manifestat que
dayant hts -circumstancies
tement que els sindicats puguin esser objecte d'estreta vigilancia, decidí trasiladar-se a Madrid, en -cerca de
treball en el seu .ofiei de reírner.
No se li ha ocupat cap arma
ni document Wireportancia.
La noticia eran que aquest
detingait, com nitres sindicalistes., vénen amb motiu ele la.vista de la causa per la mort d'En
Da lo.
Ha quedat a dispnsicia - del
Director general d'Ordre patblic. • EN SANCHEZ .DE TOCA DIMITEIX UN CARREC CONDICIONALMENT.
En Sänehez Toca ha dirigit al Marques ¿'Estella el segiient 011a dimitint
el Arree. de president de. la Comissiä
protectora de la producció nacional.
"F.xern. senyor. — Per augusta honda; del Rei 1 per la conf'anea de guante
governants s'han succeit ' des de l'any
1917, vine ocupant la presidencia d'aquesta Comissió, sobre la qual pesen;
per. virtut de les Ileis de 14 „ de febrer
de moe. 2 de mare de t0r. 7 i 22 (Valora
det'in2.-.t, les Més delicatles fin/cita s . en
servei do la producció nac'onal.
Per la välua dele ‚elements en ella
integrats, tant en representació • de. t'ole
els rams de la producció com de l'adininistració pública i pele estudis acoblats 'a secretaria--- i-que tu pel meta
estere' personal —p uc considerar que :a
Comissió ha fet exemplars -serveis als
interessos del país; singularment des
de qué s'aprovä la llei de 22 d'abril
de 1922 per al concert de tractats eainercials i es confift a la Comissió la
principal defensa d'aquells interessos,
la seva labor ha estat de gran forca

proposició i antb aquelles dades hi
ha que jutjar de la titulada disbauxa.
L'altra rectificació es refereix a
tuanifestacions del governador
de' Barcelona, el qnal atribueix a
meibile politice tuna multa Mine:tse:da
per ini a un music-hall del Parallel.
Es clar que rapreciació d'aquestes
intentions, el mateix quan s'iniposa
una multa que guau s'aixeca, Ce 'hure i de valor purament personal; perd coneti que .aquella multa, coto
toree les del me', tenme, fou imposada en virtut d'expedient s seguits
per la."jefatura".de Policia i a próL
posta d'aquest organierne,
se el governador , a aprovar-la, i consti tambe que per estimar-ho just, la
dita multa ' liarla estat revocada

per mi.
No en/ sembla malament, que ha
de semblar-inel, que s'esbrini, es

contrasti i es compari quan es vulgui la mera campanya al Govern
civil de Barcelona, però • exposant
els antecedente complete, perquè sense intenei6, indnbtablement, no es
demi motin a judicis equivocats.
-Holt • agrait. el saluda i li reitera
la sera arnistat—M. Portela."

EN ROMANONES

EN CADARN aT
El comte de Romanones sala
adst, obligat a fa. hut durara
tot el die, per sofrir un fört . cedarn.
Amb aquest motiu ha sii-spes
topes les vienes que tenia anuoeludes dels sena ataire i correliginama i l'exCursió qm • ',enea
projectatda a Robledí) per aqueofa tarda.
A. TOCS DE CORNETA
pel geaterel eols-secretari de
Itermúd.e de Castro,
Guerra,
diSpOSElt, que it liNg seadaes
dependents del dit departament
ministerial acabi el treball a les
dues de la tarda a l'igual que
a les dependenoies civil.
Disposta auxi matetx, la circular pasantía a les sticeicins, que
eine ...anlnuts fibrina de les duce
d'e, talare/a es touni atenisid . general - 1 "alto" per un Perneta
deis ave formen la banda de la
Beoció d'ordenane e s del min is
Sil-terid'xzül,E1Jó
I
dini que si la supericwitat ho
aren oporta, nil cii doni a l'ha.
ra dita, perlIongratt-se en con•
seqüeneta lee hoces d'oficina,

transcentlèneia.
cree, no obstant, en el deure.
presenar a V. E. la dimissió de . la
Frs

referida presidencia, encara que per
sser eärrec solatnent d'honor i de I rebal e estic (Esposar a continuar en en
si V. E. estimé .; que poden ésser encara útils al País els ttICUS modestos
serveis.
Dei u guard i a. V. E. molts anys."
' Tambó. en Sänchez de Toca ha dirigit tmtl ofiei felicitant el marques
d'Estella per les seres declaraciens sobre ele tractats de comere, en el qttal
fa constar que ordinariarnent no, era
consultada la Junta de protecció h la
indústria, fius que per .aixó fea/ requert l'Alba al Senat. per la qual ceta,
amb motiu del tractat amb Bélgica,
tingué ocasió d'emetre dictamen quo va
trametre la Junta a la presidencia del
Consell.

ELS REFORMISTES
Ea plana mejor del refranuisme ha celettrat ahir i avui railnione' enta la presideneia d'En
Melquiedis • Alvarez, per fixer
la . seva aCittud ea els mements
heltials.

Dinen els rennits queaSlia
pogut apreciar Una ver/rabie
unanimita 1.a l'examinar la si[nació i CIIM,1 han facultat a l'Alvarez per . fer-la pública si ho
Mili convenient.
Es Regí i ion aprovet cml text
d'una carta *de conteste a la
que ele, dipulats socialletes dirigiren ' a l'Alvarez com president del Congres.
En aquesta 'es retiíica . en
les say os idees Iliberals, miró
liavanl. lii dissolució de les
Corta pel Direclori militar, diu
que la seva itetuació al Congres esta limitada per aquesta
eireamst lumia a' presidi e la
junte:ale tioxerna iaterior de 1:1
Celebra, funció merament administeattva.
DIU L'ALCALA ZAMORA
El senyor ' Alcalä Zamora ene ha
fet les segilents Manifestacionet
—.SI i tt • meva
gneis pogut prevalèixer acuse restriccioas ni ohstacles, tinc la creenea quo &batiría • evitat cl que ha es•
dev,ingtit.
Rebo mohos' felicitad:p is per la
actitud
cilabans. El mea pes
nieva '
pel de la Guerra ent deixä
ben compensat .pel grat record d'ha,

CATAL-LiNVA

Uns malfactors assalten la
Caixa d'Estalvis de Terrassa
i s'enduen tres mil pessetes
UN

SOMETEN1STA MORT

de la guardia- civil, els muela,
corrí ja din la nota oficial, tro,baren l'entorna/lit estimbe pral)
del hose de Can Barba.
Hom.suposa que ele guatee o
cine individus que l'ocapayen
emprengueren la fugida a traves d'aquell base que da torea
espes.
Detinguts.
San diverses les detencion9
(unes 10 o 121 practieedes a
conseqüència d'aquest robatOri;
Com sume( el fet.
la noticia dona una mota de sis
[tetas aquí la versió
oblinguda als • primera mo- detinguts contra ele quals
temen serioses sospites, sobre
mente.
tot dels tres primera, que al-'
A dos quarts d'oran uns ingnus han reconegut com (tesela
dividua es presentaren a la Cal:ea d'Estalvie, situada al cardar tenis.
Josep Saleta Pla (a) "Nano",
ele 'la Rutila, amenerant pistola
en ma els funeioneris i apode- fill de Barcelona, 23 anysame,
rant-se ale 2,000 pessetes. Els tallúrgic i resident al carrer de
Carretes, 27, tercer,,
pistolers- semblavert jemes i por-'..Toaquim Mareo Martínez,'
taren un'ilieleador lligat a la
tramviaire. de 27 anys, que viu
cara, per tal de no asser cenea la Granvia, 518, tercer, sea
guts.
A la porta deixaren l'automó-, gona.
Jesús Pasqual Aguirre,. del,
bil ami) el qua l havien.vingmt,
i tenien projeetat sortir. 'Un cap Vitòria, 23 anys, sense doatiela
Ist, el robatori, sortiren de presRemen Basel Ferrer, rebosa
sa i marxaren, uns a peas i nitres
ter, que viu al carrer Condal,
en autoniebil, per les carreteres
de Sabadell- i la Rabassada-En 2e. primer, segona.
Artur Gonzhlez Díaz, de Ma.z
admitir-se del fet un carretela
dricl, dranicrilät al carrer del
es traguó un revólver i,disnara
contra els assaltants. Äquests Mi gdia. 10.
Antoni Rodrig,uez atender,
contestaren, matant un veí i fed'Aranjuez, 17 anysrint el carretee.
Segons els antecedents atte Sí
La guardia Civil i la Miela
sortiren de seguida en perseen- ha en els araius de la policia,
&A deis pistolers. Al can d'una el Saleta (a) "Nano", ja ha es-,'
estona s'havien prae,ticat tres tat detin gut en altres ocaSions.
detenelans, i s'asse gurava- que una d'elles com a cap d'una
un 'deis detinguts havia .estat banda de pistolera a san d'un
cone gut, com .assaltant. La Sindicat.
El 21 tic jury de 1921, /savia
glArd'i tt civil troha. laut ornabil
estimhat a la carreteraapron de estat detingut amh ele" subjee-,
tes
aliente "Llarg" i "Mentas",
can Barba, entre mia, de Teramagats en una masia ala valressa i Sabadell. Porta el nilmero 11.4, 6a, de la matrícula ile tants del Llobre gat, eonyiete i
confds cIa diverses marifees,
Barcelona , i el motor tú el namero 53.057. Dintre, do l'auto- diu la nota; amb tat i alee.; fon
niabil fíe/ tras de car- atasca pel jurat i al.liheratasimb
net del Sindical Hule. Sece,h1 de ocasi,1 del restabliment de /es
xofers. estas a nom de Vicens garantice.
Tarubd eslava conviete d'ha'Villanueva. So' suansa que el veten esta ferit 1 sell.persegueixt ver tirat bombea cense haver
.
°sial, lampee sentenciat.
Sembla q ue existeixrn provea
Altres p olioles particulars que
hem recollia, afirmen (1112 ele .evidents de la seva interveeeió
a -Ter-.
assaltants eren -uns set n vnit i • en el fet ocorregut ahir• ..
que amb platales a la ma, obli- rases.
Tot e els detingnts amararen
garen els ernnleets. a enquarter de la guard i a civih.
ser Os bracea en Vnire i des- al
pres els.11ivaren.ad ee tre s'esta- d'analista eiulat, rigorosament
incomunicats.
va eonnitent el .rohatori. un inEl =el.
dividu 'del Sometent s'aflora del
En Joan Cestella i Espanyó,
fef, i treice it-se el revòlver els
amen:ice. Els assaltants sorti- rnori al cogi de poc d'haver -in-rcn al carrera nerse guintalne el gressat a la farmacia March,
80mdfini t n. Els pistolers conva esser trasItadat als primer
testaren fer i nt-lo mortalment. moments.
Tenia una botiga de bastee'
F.1",seiretenista se (leía Miguel
Castell Puig. Del tirot tic re- situada quasi al davant mateix
sn'tä. lambe, ,ferit' el veí Joan de l'edifici on es troba laiCaixa
Vilarrobins 1 eontile, el carretee d'Estelvis•
Era persona que gaucha de
Antoni Castellar. El cavall del
la eeneral estima i en ocasione
carro' queda truebel feria
anteriors havia donat mroves
Immed i atam ent els pistolers
fugire n repartint-se uns en .au- del sen aivisme.
Havia pres part, temps en-s.
jaaltres a Peto.
Pera l'alarma eslava ja dona- (hurera, en la persecució dels
es
da i des dama esgldsia vaina
agressors del Tutee de l'errase
tontaa sometent, el rtual es ron- ea, aleshores de l'atemptat
llamean/molt
ranidament.,
que fou viatima l'esmentat runa':
tot Ú.
se a la. Perseeucid dele malfaccionari.
L'enterrament tintine
L'antomóbil marxit dc dret en aquesta tarda, a dos quarts' de
cine, i prernet constituir una
:iireerie a Sabadell, i a poc
seguia un altre amb inclividus gran rnanifesteeió de dol.
I). E. P. l'abne gat Mutada,.
La quantitat robadaSegons se'ns dila la quantitat:
ver trobat sempre en rexercit lleialrobada puja a 3,001 pessetes,j
tat i respecte.
:.L'obra de Iota rey 'olucia, si /11E's un ballet fals que esteva'
.•
no tia d'aseett estatal i caótica, retirat de la eirculaeid,
•
Les deteneions.
conipran dos periodes: un neDe les indagacions
galiu de dostrueci,
i san alije d'endegament, coas- sembla que les detencions es
practicaren de la següent ma-s
truena a estones i en part
reslauraeid, que malgrat i (Se- nera:
Un quan es disposava a pu.e.
see intens, energic i audae,
pot pas teman' la violenoia ni la Jan al tren eectritc; un altte al
velocitat del l primer, quo neces-, careen do Sr. Leopet; dos, .que
fuelen en direeeld el poble de
sita ésser moilt rapid.
Es difiell que un melada eri- Vilachienvells, i un filtre al cl'Ua
teri i un sol instrument puguin !lastren.
realitzar totes dues missions i La perseouold.
A la captura dels. anees 1111-4
per alza . esdeva arrissat fer-les
snaultanies. Al general Primo (lefa-z ote cine manquen, agafar,
de Rivera li eensta el cordial ultra els elements del Sometent
i cTe la Guardia civil de Sabadell
desig que aquest regim, al restabliment thtl qual res no.'nfi'hi i TérraaSa,11 collaboren diyer..•
seis agents de milicia que ve
Diga, reellitzi una missió útil
que, per la mey a para; no tr o ba- enviar-bi tot seguit el cap ,sua
perlar.
da pas obstacic.
}fesa ereu que els Mullías na,
esdevenen aquests sueaga-.
cessos és irreflexiu pensar que trigaran pas gaire a aasser
les canea
tot pugui tornar,als eaniins an- fats i nue es troben
tleo; he ocorregut .massa per- des de Cen Pone: pel dermis,
que les organitzacions, els me- tete aquells indrets sdn hatuts
lodos, els netos i el eriterl do constantment pels perseguie
seleceaS tau clesviat, quan no dors.
nor- LI fiar da g uarra.
invertit, tornin a ésser
De conformitat amh una de
tea disposicions del han nubla.:
A• desgrat d'aquests eativis tan proeilt ahir pel Capita general in-,
fund t, és indispensable r apremiant
ten de natarat •nne EaUtoritat
que Id' hagi ¡orca d'esquerra goceninterve'ndra en l'afer; el
tiantental tau exPansiVa com cal a Pailatinent auditor de primera de
hiela del món i a la situació d'Espala fiscalía militar, En Josep Maa.
tiya, peró amb /a idea del respecte a'
rin Saguier , va iniciar les pri-s
l'autoritat i el respecte a la Ilei emcies, tresIladanta
meres diligen
ana de les democràcies que governeu
se a tal afecte a Manresm
a tot erren i que mereixen goyernar.

Ahir, aquesta -élutat fou escenari d'un ¿"aquesta cope d'audaeia que serut-lava no /meten
de tornar a produir-se. De moment, hom ha de lamentar la
ma r t d'u n aimegat Mutada que
ama deapreei de la seva vida
fou el quf indubtablement. dona
el erit «alarma i pelar-acta que
els Iladregots no poguessin portar a cap impunement Ilur malibia.

,St

DIRECTOR

•

LUNY A Ilactor SECALA geledrätic
•incorporat a Pinstitut i a PEsetála d'Alts Estudis Mercantils

elasses per a senyoretes
.

Pelayo, 22=24=26.
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Gran Teatre Comtal i

Companyia de ;Comadies

Gran Cinema Bohknia

at

Telèfons, 5125 A i 4736 A pp

• PRINCIPAL PALACE
•

Plaea del Teatre, 2 i 4 1:1
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Aval, divendres, tarda, a
1 les cine, matinée popular:

ES MI HOMBRE
: . EL
ESTRENA
a
1')
NOU
GRAN
QUADRO
Nit,
a les den: Estrena a
a
Is
' Barcelona de la comèdia en ,.s
actea, (lela sanyors GuCLA GALLINA CEGA !a x, tres
tiérrez-Itóig i Gabaldo,
al
a

.

Tots els dies 'TARDA I NIT.
Ill
aa

111
s'indios - ..itEVuE
N
_
,.
• espectacle en up próleg i 12 quadros, dividits er. dos actas. •
111

• etA.NEdos EXIT deis NOUS QUADROS, L'AGENCIA DEL.
11 FLAQUITO, EL PAP1TU AL. PALACE i
ineravellós final
OLD DANCES RECORD
Värit de la temporada. Sbrprenents traes llar/Serosos. Quatre decoracions novas de Ross i Güell. Riquíssim estnan.
Esplandida presentació
I31
ENTRADA LA.IURE
•
10
Butaques gratis ,
o

a

4ANTPERE-BERGES
Denla, ellosante, a les den do la nit:

CROLH \RO

Teatre CatO15 Romea
Grandiós èxit de la formidabla campana-la italiana de grans
balls Malasso.—Avui, nit, a las
den, programa completament
lama, París-de noche (estrena),
.1..a hija del mandarín, escenas
de la vida japonesa (estrena),
rica paesentació, decorat nou.
anera yellosa - interpretaciá; la
eminent diva Edda Ristori, la
sense rival arpista cantara,
acompanyant-sea l'arpa, el mes
salada i escollit del seu nou reperLori; Grans balls clàssics i
De fantasía, creacions de G. Molasso, executats pel Cos Ball,
kompost per 20 formoses 1 disUngidas bailarines, 20. — Demà,
a les cinc, gran matinée. Nit, a
les deu i diumenge, tardai nit,
funcions de corniat dé la comparryia Allotasso. Es despatxa a
comptaduria.

CIRC EQUE:STRE
Gran companyia Internacional fierobatiere, eallestre. eArnica I musical. Director: 111r. Ventura Gannau.

"-46.04~0.04~44,444~''

Avui, dIv e ntlres, nit, a les 11. atit
extraorMilari de iota la companyia.

TEATRE COMIC

Avui, segona de La reina deis

LES 2 SISTERS STURLA

acronetles. saltadors 1 baScUla; .

(APOLO PALACE)
Avui. divendres, inauguració
de la temporada, presentad() de
la companyia. Tarda, a - dos
quarts de cinc, secolö senzilla.
Butaca arab entrada, 030; entrada, 0'10, La canción del olvido. A tres quarts de sis- .
doble. Butaca a uib entrada,
0'80; entrada general, 0'30. Serafín el pinturero. Nit, a les deu
en pont, ser-Tic; aspacial. Butaca
amb entrada, 1I50; entrada general, 0'50, La taza de thé, Las
musas latinas,. Ei cabo Pinocho.
— 3>unit, dissalita, en secció
sencilla, La taza de thé; on sec ió doble, Las musas !atinas i
Que is gran Barcelona!
secció especial. Que és gran
Barcelona! El cabo Pinocho i la
revista El triunfo de Apolo.

1.nnnnnn••n•

Avut erendres, nit 110
tes les nits,
OL CASA DE SALUD

Ne444444444+444444444.4.

Temporada d'Hivern de 1923-24
Companyla dramàtica
ROJAS - CAPARO

N/R. RASIBEAU

presentara la seca tormosá cíalleccid c/c cavat/eis, gossoe 1 simls en•
sinigtrats•.
Ovaciono als formidnbles saltadora
• Les 7 Titte RITA. L'enit del dia es
Robbina, ami) les seves bicieletes
ednjigetes, oferint 500 pessetes a
Iota els al/clon/in, que pugin a la
seva maquina; Exil ereloent de
H. P. Lee; Les 4 Varrettas; Les 4
Uessems; C. Fontana; Ttte Arqueo;
The Strakay, ele.
Entrados dar/Miles pelo molt aidanello clowns Germana Ferroni, filavas i Gerome, Silva i Kodak.
Berna, dissable, tarda, a dos guaro
de cine. mattnée espeCial, 1 . nit, a
- les deu,, grano tundees.
Diumenge i elinuns, restes de la
I Maro 'de Pea de la Ig éree, e'xiraormeada programes) 'Jets eis Animes'.
("Dono 1 dissalites. ni/alinees Aspe.;
cials. Dijere vinent, altres
.
3 notables debuts, 3
Es despatxa a comptadurla
..
re.•411•44+ik.
• ••

Empresa Francesc Delgado

EMILI

LA CASA DE LOS MILAGROS

1 estrena del Manta nIstörle en
quatre aCICS,
NOPOLEON

LA- MARSELLESA

Teatre Barcelona
Temporada de Tardor
Gran companyia dc comedia

ALBA - BONAFE
Debut; avui, divendres, a les

• deu de la nit.,. amb l'estrena de la contar-tia en tres
actas, dels germans Quintero,
Las vueltas que da el mundo
Queda obert un abonament

a divendres de moda per deu
fundo/1s, que començaran
• el dia 5 d'octubre.
aa-s-aaaasair-:•e4414><Saa
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ELDORADO
I Gran companyia de sarsuela
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ESPOSES FRIVOLES

Saló Catalunya
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DEL ÎRINCIPAL Pilth(E
DEMA DISSABTE

i

GRAN CINEMA DE MODA
¿vol, cilVendreS. moda Snleeta: T5PMit de notables 15 eXlet 1 1Clo. EAtrena de la a-randlosa rxe/lisiva El
poco de la bellesa, per Meda Prevost; una ultra estrena: Ele minyata do Pollzra, chnuen, 1 darse.,
(Bes ile L ' a udatl , Per Charles llar.
Drumenge, nit, una ultra gran exelusiva: Senyal d'amor, per MaryPlekford. Aviat, cesa novetat cinematograllen. Avfa: Denla, (Rasante,
tarda I Mi', ea despatxat- all batuques nurnecades per a la sessió de
dos quarts do set del clitimenge.

A44.444~....+44.444e.9..ee,
-4444~444.44444.44e.

S4DLEMNE REOBERTURA

Palace Cine

PALAVE BAR
amb

: GRANDIOSA

GRAN SALO DE MODA
1 PRO GRAMES ,SELECTES

una

FESTA TABARINESCA

Guarniment pel reputat eseenbgraf senyor Alarma)

*

Aval, diVondruS, larda 1 nit, programes selectes: la fOrrnosa coniadla
llana; les ponientes d'Iniciaos Nleomadee convidat iM p revlat, I Aneu en
comete, al se plaul; la corbedia La
meva senyora Robin, I la grandloSa
pollIcula Entre ole dele, per frodog
Valentino.

DE CORDES CREU A U S
Ate MARC DE FERlia

l'anuo

Sube marca

R.MARISTANY

!,41+03+44•444ffleele,44.~~,
AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
Revela, de plaqUeS 1 peLlICUles
1 101 treball de laboratoct. Es re.
mct a les

•

Çasa 'fundada el 1870

:4ti_ COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

5 HORES

CASA CASELLAS

18,PlaoCAlung.18

Correr de Santa Anna, 4.
(Prop Rambla)

Leo

sr4)+4414140444-;..,,,..-eeree1.0.0 .

Força, Salät i Vigor.
PER MITJA DIE

1

e

LA ELECTRICITAT

e

L'InstItut Electro-Terme de Barcelona acune de publicar
un tractat d'Electro...tapia, pe. Irsunetre'l de Codee a tela
eta malaets que el demaum, aquesta g nu i ultra medres,. escrita
Co una parla clara s s enzOla, e xplica la . g ran pupularltal del
traelainent electrie I de la manera que la Pl e CtrICI131 altiva-

s
nira obra anib res MaJalls
3(5101(10 nenvtds l muscular, 1
lo ma la salut als debilrults, aneniscs • I derallits.
La Causa deis sirnploMeS le cada ar e ei • JA, nuouclusaneent &Serle r.er tal d'IIlUalrar e/ malan Qtag re la nataralesa 5 irr sVeb8l lot san estat, Ihdlt inX5 50111 la aleetriettat deseuroalla el Corren. a pr OPIal Per a cada afectan, ' • ap ...rom, del Corrent
galvanm es ro, amb prefs.;enent, Mirara les Col -PS sie cürnplrl retsel, I el
oot sentlt el luid regeneranor con. , pene Ira uniednent 5 0 aCUMPIII dIns clei nialall
ing nervIns, 1 1010 en= e ncalla. ~Pala 5 Uta/MIMA l'energra tiervIgiia, aquesta
Drena metrIn de la tnnutuna
Caria familia (muna de pissen aqUe sta obra per assaDentar - se de rasca ütiis
indispensables p er a la salut. a II de tenes . senepre a ma Pexplicació
de la
malallia. a Penseas que el ramal cert i garantlUat, amb Uds del nostre dentina

•

CIIVTURU ELECTRIC. GALVANI.
La trame.a la l'en) de reune. Malaits (cacemos

eseriviu sosa senci a

neues:
ll
tarieta postal Per CebrBPa
ARc corre.. ....tul( aquesta predloal ubrá ntlentroterapla,

•

Demaneu-la al Director de l'Inatitut Electro, Tdani0,_ AL,PALAu, Rambla del

Cantee, 12, principal.

ELONA.

El vapor BUENOS AIRES sortirà de Barcelona -01 ,-10 4rele.tilbre, da Valencia el 11,- daMälaga el 13 i de Cädiz el 15, cap a Las Palmas, Santa Che - da Tenerife, -Santa Cruz de la
Palma, Ra y ana. Santiago de Cuba, la Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, i pel
Canal de Panamä a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arrea, lquique, Antofagasta i ValparaiSo.
Sortida de Valparaíso el 12 de rada mes, tornant per la mateixa ruta filas a La Guayra, i
d'allí a Puerto Rico, Canarias, Cadiz i Barcelona.
LINIA DE BUENOS AIRES

El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirä de Barcelona el 4 d'octubre, el' 5 de
Màlaga i el 7 de Cädiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.

CONCERTS

SERVEI A FILIPINES 1 PORTS DE XINA 1 JAPO
El vaixell "C. LOPEZ Y POPEZ", sortira de Corunya al.clia 15 d'oetubre cap a Vigo, Lisboa Cäniz, d'on sortirà el 19 cap a Cartagena, Valanaia i Baieelona, ial'aquest pon el 23' per

PALAU DE LA MUSICA

a Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila Hong-kong„ , S hanghai, Nasagaski, Kobe y Yokihama, admetent carrega- i passatge per als paas-esmentats i ,per altres lloca per als quals hi
hagin establerts serveis regulars (les deis pors d'eseala abans incricats.
LIN1A DE FERNANDO POO

El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirä de Barcelona el 15 de setembre, de Valencia' el
16, d'Alacant i Cartagena el 16 i el 20 de Cadiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
santa Cruz de la Palma, altres escales intermèdies i Fernando Pdo.

TELEFONIA SENSE FILS

amb assistència de l'alcalde i
altres autoritats,. Conferäncia,
Radio-concert film.
Per a localitats: Palau de la
Música, Casa Dotasio, Portal de
l'Angel. 1 ; i 3 i 'Centre de Localitats, Plaga de Caatlunya, 9.

Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatlàntica té establerts els eSpecials dels
ports del Mediterrani a Nova York i la linia de Barcelona a Filipinas, les (Wats sortines no
són fixes i s'anunciaran oportunament en cada viatge.
Aquests ' Vapors adrneten càrrega en les condicions mes favorables i passatgers, als
quals la Companyia dóna allotjament molt cómoda i tracia esmerát, , com ha acreditat en al
seu dilatat servei. Tots els vapors tenen telegrafia sense fils.

•
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Natació

DOLOR D-'ESTOMAC
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VERSAILLES)
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LIMA DE VENZZUELa, coLonunit _PaCiFICO

y

E$PORTS "

canal eSpeelal per a aman/011s

Telefon 7 Id
Propletarb Joari CO t 1( e

El vapor MONTEVIDEOsortirä- da Barcelona el 25 de setembre, de Valancia el 26, do
Mälaga el 28 i el 30 dn Cadiz,cap a l'Havana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XIII sortirà de Bilbao e1,17 de setembre, de Santander el 19, de.
Gijón el 20 i el 21 de La Corunya, cap a Ra y ana. 1 Veracruz. Admet cürrega i pztssatge,per
a Costa Firme i Pacifie, amb trasbord a l'Havana.

de l'insigne dramaturg N'Angel
Guimerir; Viatge al Paradís, hoMe film de gran interas, interpretat per la grata artista Bart
Lytell; Els ar.lors de Letty,
grandiosa comedia drannitica,
creació de la tan desitjada araista Pauleta Frederik; Jo 1 la mea mula, c('mica da gran broma; Capitals italianas, graos
varietais. — Dilluns, tot astrenea, entre elles, oaeaat feces a
l'Africa salvatge.

Dissabte, 22 din setembre, a
les deu de la nit,
Per pimera vegada a Espanya
Clran SeS'Sn r, de gala

de les fino

ntatt 5 miela nIt
^,• rrei de coree i u la carta
Coberta de 76 0 . pta endavant
nabitaciona per a temporadas a
preus eConOmms
(Signa del Mas Ciulinbati

LIMES A LES ANTILLES, MEXIC 11110VA YORK

Telèfon 1371 A.
clivendrea, ex1raordinari
programa: Mossén Janot, obra

-—

Hotel Reataiirant VersaIllei

Oben des

Serveis de la Companyia Trasatlántico

Cinema Princesa

Avui, divendres, tarda. a les
cinc. L'entrames La primera siesta. La sarsuela en un
acta La patria chica i lq

..;.04-444->s•e4444+94144+41-(444›

vl DE TIARA, a 0'60 pta. lItre, Dosal a
dornielli: colilla propia. J. A. Jordana.

deis diamants, primer episodi;
Robinson Crusoe, 13 i 14 episodi; El Chiquilín.

CATALANA

divertida sarsuela en uq,
acta i tres quadros,
TRINI LA CLAVELLINA
La formosa sarsuela en un
ad e i tres quadros Los
guapos.

AMIIIIIIII•1111111111111111•11311311111111101BIBMIBBIB111111111111111101B012
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Avui. Jo i la me y a mula, Mary
bojament enamorada, La reina

de JOAN VILA

sarsuela en un arte i tres
quadros
EL PUÑA0 DE ROSAS
Nit, a los (Ira, l'entremès
Mañanita de San Juan, i la

nino trasallanli c 5• 11Tonsts XIII",
PREU DE L'ENTRADA: UNA PTA.

i Cinema Nou

,-514+44.44.0~44444.1.5
'6444A4444444444-044444444

KIJIRSAA1-.TIENnIEPIVILAETOGDREAFLI:

OrclueatrIna 9/166 :: Sello de reunió de famfliee drstilegldea
Aval; •divenclree, grandiös I selecte prodaiina, exit serollOs (le la super-jota
(rniveraal), darrer clia del primer caPI101: Es po ses frivoles (oxeloslIM
guesta empresa), veritable creació del gran actor Vial trr011ellii; gran CX11
del sentimental einedraina llena, re la gran artista Lia-iii-Putti; Sonant et
cul p o o EI boxador arlstocrát.c (sise round); Actualitats Gauniont, amb tots
ola detalle del top d'Estat a Madrid; 1 la cinta de molla Monea Aneo en
comete, si us plau, COlitinuadCS
diveadres, 1 dema, dissante, de 013 a vult. ro despatsaran
butag ues numeradas per a la 505016 especial (le /es sin del diumenge 1 1111130$
De/Pa, dIsaabte, eStrena del segon I darrer capltol de la grandiosa obra

diamants, Ivona, El passatger
de la camisa de força, Aneu en
compte si us plau, Convidat Imprevist.

Teatres . Triomf i Marina

Demd, dIssalne, nit, a dos guaro
de. den: La jogulna

49444444444a44444+4444444,b44+84.1e0+644444+41444444+.
kitisTErO ATic

GRAN l'ESTIVAL INFANTIL
Enmiela de plastica artistIca per
111 53 cte mIl nens 1 nenes de la •
Casa de /a Caritat.
Inauguració deis lustres
de pMX/nP1413.
Foco japoneus - Gegants - Caps
Memos - Bailo Jle bastons - Ball
de chites, ete.
Gran sessil, de nano Ingptilars. Esplenclids vetusto confercionats expressament.
Caneent per reputaden bandea
Demb, dissabte: Inaugurneld do /a
instaffaeld de la Campanyla Trasatlantlea, la gual presenta luxosos
departaments de l'interlor del Me-

Diana-Argentina
Excelsior

Espetarrant .presentact& Decoral nou do IMIbena I Olrbal

TEATRE APOLO

ANTONIA PLANA

corrido, innoeoant . I mbrUr
Eleganis leIlettes. Continuades

TEATRE NOVETATS

TEATRE TIVOLI

dia

DILLUNS n
festq do la Mere de Deu de la Mera/

Gran Teatre Espanyol

444444448+4Neteei444.4444

Gran companyia de Coma-

I
.441.414444.0-114.4.4444s04.114111444.
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)
Avni, 'divenclres: Aventases de Ro-

"TEATRES —

11144414.114.11544444454444415+0*

binson, XV t XVI eplsodis; Cacant fieras a l'Atrita; El dubte; Orguille abatuts; Triciultrac miau del
matrimoni. DltiMenge, nit: Aventurea de Robinson, XVII 1 XVIII, darrara: Robfn dele bostas, per Dom.
glas 1-tartanas, p rimera Jornada.

1+044.11.41/64444444.44/444444e,/

beheee+04494/4.044ell44444441.-^
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.LES PLANES

Grandiosen Testes poroalsdiumende
DIUMENGE
.LII matf.—Ainh friotiti de la atolla Miele. del Fullera de les Arts
11PeOratlyes, es donara la primara
conferencia de la serle, a dirime del
Dirnetor (lela Menees de Barcelona,
el senyor Joagulm l'oler) 1 Torres,
sobre: •• L'amoblament de In casa
catalana als segles NIV t NV". ¡Ilustrada amb gran nontbre sic projecdono. A. ion den.
A la tarda.'--Grans remeda per
reputados Bandeo ne'llilars als lar.
(ins (te l'Exposimó, propers als
quioscos de negmles. De 5 a 7, escollit concert de Tzlgants al saló
de te.
a la nit. — GRAN FIEVETLLA.
A les non: sopar a !'americana
al sald de te, reservant /es tati/eS
que PS (Imanto allib anticipad&
A les loar grans halls als jai"(Mis le l'ExpusiciA.
A les catee: extraordinarl eastell
de roes artifIcials a dalt de les casrateo, acabant ami) tina sorprenent
Illuminaeld de nengales mostrant
/a silueta del:, Palana. .

Walkyria

—

Palau de PKirt Modera 14a, lau Industrial '•

en oompte, al tle plata, i /I joma
as no la eolossal >g licina La reina
dels diamante.

cee4441+4411444.44+~~

11

Parc de Möntjuich

na; lea ale-Lides peine-Mes El paneatger de la eamlea' de forme; Ni,comedea convid4 inlprevlat, 1 Aneu

Monumental - Pedró

Ziranarnaaaisaanamaararaannaaaaangsaimarmis
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Avut,,, , f114entIrra, tarda 1 TUL grane

El tiempo de las cerezas

Inau5uraci6 de la temporada
ESTRENA
del diVertit Vodevil en u es netas,

ENFEINC.0 ElliEllE1011fiL LEE

Programes:1,n Xanleaa rOMAlla llo4-„
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o
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DIVERSOS —
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Teatre Poliorama

WATER POLO
PISCINA C. N. BARCELONA

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

Escullera de Llevant
Boina, dissabte, dia 22, a
les • clau de la vetlla,

GASTROBIOL ROSSELL

SIPAKLUBBEN NEPTUN
GamP16 de Suècia

amb la' parlieipació del seu
"as", rampló del nión,
Amé Borg

contra
C11111..100 Barcelona
liaedsarlsasese..11.4a.a./se.P.0.et.ese.ases.00.843...„,
'

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

RESTAURANTS
.4444+14.1144~4444.44+6

LA RABASSADA
Hotel -- Restaurant — AtraCcItme
4011 metres t'In p ut. Prog)rama endsador, Temperatura deliciosa.
Ilabitactons Gran confort per a fa.
mIllee. Servet permanent d'autocars
des de la plaça de Leaseps ()ose)
peto), de/ media per allana. Telelos 11404 0.

1

CALÇAT
GARATGE necessita, per a poble cIe ro-

Gran liquidació de Sabates. Sanee propaganda. Per a senyors,
senyores i nens. Sandalias 1 sabatinos. Cotloqüern mitges soles i
talons do goma. Veniu al VA SE. Rambla del Centre, 33. Tambe
fern bona cara si11.0 . compren aviii. Val poa pocs dies.
CUITEU I , TROZ1A7REll GANGUES

ra, untes% ¡tocan% practle en reparatinas d'automdalls, espeelallsta en l'ora,

Saibó 'LA OCA'

sea ludid sensti presentar bono Inflarmos. Esecture lild,leallt udat 1 rondlciOng.
a Itatabla d'Estud14, 6, Anuncia'.

Fabrleant: J. ALERIN. MATAR()

TAPISSOS pIntate. Le casa mes Impere
lant d `g apanya„ Especial/tal en tapie-

gas cenag osos Expmleld p ermanent de
nuadros Ir Poli kravats' oleograrles etc.
FabricaciO de Marea t ploIllUreS.
Na

.• . . .___ .
.
,
V ermon t'en - "A QUILA ROSSA" es el En iil or ..

•
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ämb 11101 do xolYM jan . a Uvas. Mtdor
coto ybspost de teplial per entrar coro a

QUALITAT sueERIOW

compre,.

sonne '

F. Non/falten

ferrlasa).

Vetar

aquesta

nah.

binen. 4 (Mal Porte
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