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,

Al començament del segle XIX la llengua finesa no era altra cosa sin() un llenguatge popular, un "patois", tingut per
lleig i per propi de la gent ignorant i humil. La dominació de
Suecia sobre Finlàndia i l'existència dins la península finlandesa d'importants nuclis d'habitants de raça i llengua sueca,
donaren a aquesta la categoria de llengua exclusiva en la literatura i en la vida oficial.
Havent pässat Finlàndia. l'any 1809, a ésser un Estat anex
a l'Imperi moscovita, amb el toar de totes les Rtissies com a
gran duc, la pressió sueca minvà. Alguns finesos que servaren
viva la idea de la pròpia nació van dedicar-se a l'estudi de la veIlissima literatura en l'idioma del país colgada per la pote dele
segles. La publicació de les obres de l'antiga literatura finesa,
especialment del poema "Kalevala"—del qual donà un resum
l'Angel Ganivet en les seres "Cartas finlandesas"—, fon el primer pas de la regtauració nacional.
Aleshores començä una lluita encesa i tossuda entre els finesos ,que propugnaven per Hur idioma maten i els sUecs acostumats al senyoratge de llur parla. Es instructiu el capitol d'aquesta lluita, on apareixen els sueca de Finlandia i els finesos
desnacionalitzats fent mofte dele patriotes que treballaven per
la dignificació i l'extensió de del propi idioma. Aquests patriotes eren tinguts com a maniàtics, i Ilurs propòsits eren mirato com a prova de no tenir el seny coMplet.
Però al cap de pece anys la tossuderia dels patriotes fineses féu canviar de parer els mofetes. Val a dir que els finesos
tingueren en aquesta qüestió l'ajut dels tsars de Rússia, ele
quals, davant el conflicte entre la 'lengua sueca, que per a elle
era estrangera, i la llengua finesa, :präpia d'una terca de llur
imperi, es decantaren per aquesta última. 1 vingueren una sèrie
de disposicions que donaren belligeräncia a l'idioma finés i
l'introduiren en l'ensenyament i en les corporacions públiques.
Aviat la renaixença lingüíStica creà un moviment politic•
i dugué el recobrament de la consciència nacional. Tanmateix,
esperava als patriotes finesos un altre período de lluita, en ei
qual ja no tingueren per adversaris llurs compatriotes sueca, sine>. els Governs de Petrograd. Són prou coneguts els fets que, a
partir de les darreries del segle passat, produïren una profunda agitació en aquella península nòrdica i motivaren el divorci
entre Finlàndia i Rússia. S'imposà l'U de lt llengua rueca en la
•
•
vida escolar i en la vida oficial.
En els últims anys del règim vell dues llengües, sueca i finesa , havien arribat a una situació d'igualtat gairebé absolula. Els finlandesos de llengua sueca i els de llengua finesa podien omplir totes les activitats humanes i socials en la llengua
materna. Com a exemple de respecte a les dues Bengües en l'aspecte polític, esmentarem l'obligació que tenia el president- de
la Dieta de saber a la perfecció els dos idiomes i de contestar a
cada diputat en la mateixa llengua que aquest usés.
r Quina és avui, en la Finandiá.liure, Ja situació de- les -heu-'
egueix. partint-se -del principi . de la cooficialitat i els
drets iguals de cadaectmä. Alpines innovacions establertes per
la majoria finesa motivaren temps enrera la protesta de la
minoria sueca. Ens referim especiftlment a la Ilei que disposà
que fos idioma oficial en cada municipi el Ilenguatge de la majoria dels habitants. Com que en la gran part dels municipis la
majoria és finesa, l'oficialitat del finés s'estengué fortament,
en perjudici del suec. No obstant, la disposició és fonamentalment justa.
Avui els finlandesos reben la instrucció primària en la respectivallengua materna: en fines, els finesos; en suec, els sueco-finlandesos. En l'ensenyament secundad hi ha liceus de les
q ue Ilengües, i hi ha així mateix Escoles especials i tiniversitats de llengua sueca i de Ilengua finesa. Els planys dels suecofinlandesos s'han apaivagat, i el problema lingüístic sembla resolt d'una manera equitativa i definitiva.
L'esdevenidor pertany a la llengua finesa. Lentament recula l'idioma suec, en el sentit que disminueix el percentatge
d'habitant s de llengua sueca. Es possible que en un temps encara lluny, s'hagi fet espontàniament la unificació que demanav a el poeta Oksanen: "Yksi kieli, yksi mieli." Una llengua, 'una
alse•n•n

FulI de dietari

Em dines: "Encara que sigui terta aquesta versió do. La catàstrofe,

hi ha cap motiu per fer l'apologia

la seguretat de la navegació aèria. Si

DRAMA EA' ELS AIRES ..aqüesta baralla 'entre Mr. Grimshaw
Mrs. Armitage havia tingut lioc • en
La nora- d'un desastre acri encaracris en - noti mes que la nova d'un un : transatlántie de quinze o vint mil
tot/es,
11Q tinguen por, la catástrofe no
.n.-infragi o d'una topada .de trens.
.per- aixé que el servei estadistic del shnturia produït."
Uni veig anuh con de destruir aquesta
rostre cervell. molt itnpressionabic i
gens exacte., res fa creure que són més

i,segurs els camins de- l'aire que no

vies terrestres i maritimes. No
limitant-se, per,...), a considerar les ext., riencies pritximes, sine') estarnpatits. , fins a aconseguir una visi5 de con.• t. un luan pot ¡orinar-se una idea
trs optimista- i . rceonforeadora de Facomercial i preparar-se per
el peu a l'estrep del correo; acri
Paris-Varsiivia ame) un posat seo/Maneal del viatger que s'embarca en un
tnasatläntic.
Em suggereix aquesta reflexié) la
Irrera catástrofe csslevingmla a Auge:tierra, a Ivanghoe, costant la vida
a cinc persones. Acaba d'ésser esbrinat que la causa del Solnat aterrament
de raparen no ion cap avaria un el
motor ni cap falsa maniobra del pilen , sinó una disputa violenta que va
escatar entre deis viatgers: Mr. ;rimsliant MSs. Armitage. que viatjaven"
lit

conjugalment:
F.II tenia vInt-i-un anys. edat indub,

ahlernent tendra per viatjar amb una
're, Yora marillevada i ädhiic amb una
senyora legitima. Es tractava. dones,
(T'un minyó precoç. Preroç. pon) no
massa cni1rgic: 'El renresentint de la
C'eneanyia propiciar, * de l'acropla
assegura que Mr. Grirrechate va ésser
enaterialencne estabornit pcls copa de
seva deliciosa amiga. La batuça
41 sia engendrar tal 'desori. que el pi..
1 '1 e 5 troha -obligat d'aterrar ea
ItS condicions.
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objecciin • esmentant un seguit de eireumstäncies que ärlhuc en un transatlàntic poden donar carácter catastréiic a una sivple haralla interseanal. 'PM', tot S Plegats potser res fatigaríem. Altrament n'hi- ha proa amb
considerar tina cstona que a fot ama i
petites causes porten gratis efectes per
comprendre e,n volia anar a raure la

nieva argumentació.
A més a més. àdhuc ea el cas desesperar que un bono 110
tre que una parella irregular i en fuvida pot fer tantes desgracies a dalt
d'un tren mil a sobre d'un avié. sempre ritt,•da el recurs dc rehutjardes
passatgers perillosos e de trnirdos fermament Iligats donara tota
travessia.
•
la

eran a

Cartas Soldevila
4.44.nffludemome

ligues r g gles elean g lals ecaça
Cada lila,

al

rarrer.

1,5

PStileiOnS, ais Irens. - lupa n)
caçadors que van cap a fo-

ritutxera
ra antb l'eseopeia.
i el serré. Al seu volta itt it Vo;,-,,arrüs, - salten • grinydlen el 3
gosses . Altres vegades, no: ele
gossos eón a forn, a cal Mesover o a casa d'Un amic campe-

ro/

• Aquesta eircumetäleia ens in-

LA

lit

SITUACY D'ALEMANYA

La segona guerra perduda
(IDel nostra erwiat espacial)
Ara que el dialeg entre Frani Aten-mea'. ja és un fet, ara
que la resistencia passiva es vio
taeldint d e . mica. en ara
qu e la 5;111)01111101d. 1.1.Alornan'ya
en general, e,tutots els'fronts
fins al . point que ja eS.coonen.,.a
ti parlar aqui la SegOna g11(1 rna pertisidst, -les ,lifieultatS 'surten per tots: vainitas.. Quan he parla!, - en aquestes
volunones del _pitantedament de
Ila política de liquidaeiö i

de

Itt capitulaeiti en marxa, he fe!,
quant a la rapidesa de la solucid, les reserves naturtols. La
naluralesa, la eomplexitat, - I , enormitat deis interossos etc joet
i ileils obstaeles a superar, tollu
nyen tota seducid raen. Les negoediteions iliploillittiqucs sera to
L'OMpleXeS i Utl poeta dsser

quo s'anns a una c,onfei-tenciit

- bit m'aliada.
El dia de l'acord, si .1 5 . que
aquest acord arriba, .serio, l'hora
de for el lialano d'aquests darrers meses, 'que han estat funestos per a Mentanya. La pirlitiea del rui pagar .hauria produit perdues
jit rs veu ara exarninant les
.Stresemanti
caries que .i tu
..oquest s col.loquis .preliminars.
Stresemann 110 china tot, nien1 te sigui resporlada la inlegri!al territorial de i la
unftal politicut. lii ha meits iatemanys que pensen que P i ziixü
podra Coser salvat. S'ha de
ro rn pt a r en , la e mi s 'u Ma d a - haII Wat del eaneellee- actual, perito
osian pas de.scartades les
po. ssibilitals expro. ssades -per
aquesIs allemanys pessionistes.

Si Stritseinann. .malgrat les secondicions. arriba
tard do (pie no hi ha forra. lur-

a-es "enornies

io/aloa contra la falalitat.
ja- fr_4ini notar - en una nota
antaratejlt&lesi rACt
grans de la pelWeil internarlonarque . ha, iniciat Stresetnann
es 'roben la-situació interior
del país- . EI S elements drelistps
na p ionalistes. principalment.
són d'un fracte i
tun perill p onstant. per a la Unitat ele front. Siresemarin
maneja. aedslant-se 'a aquosts
oloments 1 apoinnt -Se. earla dia
mCs, sobre la (treta. Er,
diSrurSos
ha itrontincial ii vaneeller , d'eneio que s'Ion U t . eilrren del Pudor, os dificil no 11 11 11 11r. en il'expeisieiii deis fi s, tui utildétitites

1"ra pan ls 'ami) les exposieirms

que

s feto fan eis eaps

ilinniorquins i naeinnatistoos. Ludendortf o el prineep Rtipreeht
:Hav¡r i .a . La ditüK., ) ,•in n

it. a Al orna nya ' sella
alials it compte
roptuaeions. Els plana franre7
14os insistei -xen, pm.' contra, en
la partiripaei6 que sera don dut
eapitalisme friines.' en les
soniel als i indiíst rieS idenla t'yes. tila parlliii. adlitie (Iuesera'. dimailes el 30 per 100 de
les areions de tittes le g irenistries alonninves a la Comissid
de repariocions. ])'aquesta manera, els alemanys treballarien
i els .aliats tocarien cIs dividends. ...Inglateri•a. per ara,
posta el vet. a tot acord parLa gran indlistria (Ir- tot arre(' titular i exigeix . que os negoel quo c,d 1 .` tla. ininunitat, i Cii.
Monfreslanl, a Alennonya, la
St reemnium, prer' triara enir el
vida . le 01 malciK aire fantastie
frant. Ihut assogrorada, aquesta
impunilat. amb la mateixa fine- i irreal clii sempre. Si- hom gira
sa tinSP111 • 0111ada 1 -1 111 P illpii de la PIS talio a dos Moses envera i
P p tisa en el que ha.esdevingut
sittlació
Les. mateixes dificultats que ando la monoda, sembla quo han
Pa ssat. segles. (Juan, arribarern
froba Striosomann en la política
interino. alemanya: • (roba Po.in- a Berlín,. una omisa de trainvia
valla io.00n maees 1 tot.heen
vare en la polildoa interior fritafo ia escara l'a I 1 s Quitrze' dies
cesa. .lifioultMs:.perti, que still
dospres valia -mares i
agrioujoules a 1:1 ran,....a . pe p la /114s
allavors els diaiiis itomenteran
!Hurga . i iofuluuda coto plexi tal
amh bionia ele preus astronäde les dretes frioneeses.
La grato infltiSlria •franeesa mies (1 n-. 310siton ist< miltons un
estio avui per rarord, por() hi rialge) . .- • AvuLa - Berlín. agafar
lt 1 tranivia val dos milions iha sectors a l'opiniti francesa
que apoia a Poitioaril , que re- tottnoort troba que es un prou
bulgen: la seducid económica del perfeetam AM, natural. Si Deu
vol, superaron' d'aquí a poc
0011fliete i voten -una soluei,3
politioa i esperen la ruptura dii temps els preuo de :Voseen i
la unitat alemanya cona Unir allavors Hilaran la paraula els
final lògir d'aquesl, drama del russos. •1 això que diem dril
tiren d'un 1)11110, de tramvia loo
11 h n.
Es de suposar, p11. que a .podriem d'ir de tots eis preus.
Paris seran exarnitincles les 'Una trieet6 val troula
emisoqiiimodos que poilria por- una limita', rinquanta: un äpat
tar un rebutjament. de la solu- <torreta, des imilions; una
dos milions, 1
cid eocinCtiniea. La primera na- eapsit. de mistes,
$ eino entlor. El (telar
ció que . sentiria les consoqüenque
pujar .i el
mes
no : fa res.
eles de la etiigtoda d'Alemanya
OS eansa df, haixar.-TOt
la inare
en la dirtadura militar i
iit
dicladura

mes está • en que. Stresema rito
tren d'agnjo st,s , fete vonseqüenviro sensibleatent contraries a
Ins que I reumbelie cOnserv-adors.
Els faolors efoelistes i exterioi•s
queden,. per?), .d'aquest - a manera
:salvtits. Aixö fa que noues
(Hilen trobar arni a Alemanya
nonnarquies que diuen cpno St reamb ells i sereialissoManti
tes ' que afirmoto Š11.4,sosooialista.
Aquesta liaAs
mann
hilitat tIt silroseinann 'ami) els
parlitS . pulitics de : dreta la
voten' repetida: quan el traeta
de ntanipular la gran indústria.

1 'empri. s1

C)1111ii 1 -11 hUt

Ni vull pas eafisar ratonen!, eltranyit ns 'que eneara estigui
del ¡ p rior parlaut deis plans tan all.
1 en roalitat. la situdeid esta
d'arord qiir, han sortit aquests
igual. Toles les rirtuts
dies a la premsa de tot, el ;min. sernpro
poble notan a pressid i
Si Id ita ti roril. no será. pas di- d'aquest,
cada die que passa f1 5 un pes de,
ficil resuniir-lo anal) elaredat i
sobro quo ireuen d'aquest país-,
dontir-ln en el seto dho. Av ni,
feredal.
nomes hi ha platas enntradielo- i cada dia non fa mes una
idea,
ris. Es ilfd en general, que Perquis el leelor tingui
no
sitututid
d'avui.
elarit de la
els plans alemanrs ressuseiten
fi' r.res mes que reeordar
la idea , de l'ornpi•estit litt prono_ ha dearlieiles
anteriors i mulliele
rional. emprPstil, que seria
i ,aiganilzat por una Co- pliear - las- pet. deu nt:dions.
el "nolltiplikalor - perindisrnissié semi-din-d, a la ilitt' ila
' cirganitzat rempriistit a ..\.tos- Irs (111( ,. S . -U-n -.ovni a Alemanya.
.E1_"mulliplikalor". a nosallres.
lria. La difereneia. seria 11 0 111 15
que aixi remo Vemprstil. .1. • la Prü: coltilsitt molla frina i
recouslrueeiii dAustria fei per Fingidor eneara nu,s.
la S. de sfq•vpiX por a la reJosep Pie
ronStrunnid (Vaques: pais. ele
Berlín
S,lCttltlC
1:123.
productirital
s
i
1;1
de
inIrress o

"•nn

Mina n relreure algunes regles.
elernonlals de -prudencia i d'oducarin r• sport ¡ves. El s (pp.,
gato volts de la etieera. ja les
i' nun -poden doixar-Itts do
Urgir. Els que falo les primores
armes, no peraran res d'assaben1 a r- sein

El primer arte de -perinola

quo iin lene» pot fol ii u toop al
Inrreny de eitim, és un adjudicar unto perolignnada a un deis

s r ii s rompanys.

Prnentent,

sòl

Sembla que la qüestió de les
reparacions marxa per bon cami. M. Baldwin ha tornat cap a
Londres satisfet. Per altra banda, els naoionallstes alemanys
han protestat de la política conciliatòria de Stresemann.
Confirmant aquests indicis hi
ha les noticies que ols representants dels Governs provinoíais que es dirigien a Berlín
per conferenciar amb el caneeIler han tornat encera en rebre
l'ordre de preparar les poblacions per a la cessació de la resist ei ncla passiva, i una altra
segons la qual el general Ddgoutte ha declarat que aquesta
no trigaria a desaparèixer.

canriades: aixt hielte supervi,
vents es trobaren ti i peu d'unes
muntanyes que el eap-al-taril
anterior creta a quatre tiento, atelres lluny.
Sota Cacen') d'aquest violent
moriment. la torra perde la sesolde, 111a-1va oonsistétioia 1.

--

fiaran t. nos( ro 1111
eamps 610 lii bel) desenbrassal.
Est orn-nos de tirar a la llong.era
tainplOS i I.00d.111
ronl ca
YPI'die P =.• rItt rror a los nn al s Ii i 1101un pagi • ,, o int pasSrinnt.•
Ai r S11 (1 1'(..S que en el I n -n (runa
Intlilda 01 eap ottoa litt soetit
de la nostra Hiela din lir SPT1SP
que hitgini pogitt p ngegar. no
1raeletn . tots seguir-1n dins
Itt linia de lir del 'metro reí, mes
Eis graus lerrairamis
11\1;11 erident-'19 disrretament:
Es vostret
A proriustf del glmn lerrntr;•No heno d'e permetee trItt' CIS mol iii Jitpú, quo liti prodult.
dutri pauna einociA ;..enerei,
goces iuigult rottssa endavant.. La
ne "ExeKlobor" oxplien, un
prça aixoetula en anu e sla forme.
s'avraria a massa (V.:LO/lela 1 en , allro gran trua 11'1qt-o.'
gul It Kan-Sou, ti Itt Nhtitl. tía nit
Iirar orperiein
forir
del 16 al 1 7 de desolo/ir.. do
deis 11 .1 5+11' . s ;1111Kiliar. Cal que
no os sopada naIs rnll ft ele, vint trany passal; del qual 1 n113u.si.
meteos al DOS re eninra. -La ore- Se, 11 . 11:1 parla!.
.1(111i 1 ,.1 MOVill1P111 sisnoie, que
eipiIuitiiu , per,judieet la puutoria.
litt
Inrijia ale,.atit priallli Ilä greis !nombre de tielimes. iiura. uns irenta segons.
roan] el ••lixf no sutil 11<5111
la reculada i. el nostre Veo!. 1 in- :vol, tan' fort, peri), que emiten
aiKee:ur-si. el
que rendomio.
probabilitals
d'i.xit.
(1111 1114 "..s
Kau - Sou_
Si s'ostieve que un 's'oí 1 ira. ella. els habilants
garoi&llora que nosaltrosh 01 cap do voioren• horroritzets.
tot 's Pis nobles seins havion
caca eau ferit, no ens preriplteto' ii toplegar-in...Cal que. sen- (, sta!, ii'omphilament arrasa ts
tint-nos corteses', axil:linera: amb p is. eeue 'ampo i hoscos.
La torra s'havia arrencat
-prirttern•
del subsol per 'formar uns
A' m'As a més, icavarit
de de• hem to , que' el prei4eri!,.. immenses pilote entorn d'un s
de lateolla•ePpagleixi•eqttitatiN*•, paorosos •solOs•
otterl. ltrUscamont. Loe . aigliee
ment- entre eleyeaeadore les
subtorritlies ((Un fertilitzaven
res cohrades:
dones, de ten it

havien esdevingut. "nace. I
los muntanyes que viillaven el
pa ralgn es I avert eompletninent.

La situació a Europi

H:tren unes grans cascates que
aiecaren a tina altura d t lii a

tic medres eIs to q ues, bestial.,
atuells, arbres, ele., i enderroearen los eaSios.
A nota ' espaciosa vall on hl
vivirn cine o sis Mil persones
ropa id idee tut Una . iltizena (10.
poi neo 1-1 11111 n 10 j%tito. 11 ;111 n 8 sortiren vius d'aquest. 1..i. riblo fenomen tres hornos i lt ii gOS.

Els ulls
En molo:inri que vi ..1 al J'alió.
on tofse Pis -n111s. sOit ingles. nn
clia va senfir els selis vrqns
C111 ir di, 1;1 ( . 01A'n . g lelo
bleue
En p leidia1,11yPi
petique
rie ele Fraiera hietn ven tot
por als
do
1
infuros
anuneis
all re pettStO,at que la indor
deis nItls vPllia deis • ro-

tlexos ,lt' mars ticoidontals.
per sAn l'orca Inés claros quo
los del Pacific..,
Perö, vou . s _aei note unir velo
vena' i plena d'autoritat digne
ralmosament, pcsant les seVeS

paraules:

,

bilava dele 1111 $ ee
produida per l'habitud de dormir a les . bits' Senso tancar
les pappellee, i ettea que fan molt
fellrOp.011ej

'1,On les dones,

élS

1923
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ELS BALADEZRS
:Aquella antiga l'asa e n litnra

•tranquosi 1 ventalls d'En Ihreett, 1
• del carneo' del Bou, Ilativio,.a
meta:amen/ del segle X1X, l'au..ca ..dels .13elaitrers: •.*L.d.teria
auca ide- los Baladrers de Bar' relona''; Ç O que •vol.dir qiir ja
fa mes de n • ent. anys que: a Barcelona hont haladreja.
Avui • din ,ja eo . cosa i estesa
Pila' tot e1 imán. que no Ii i ha•nint a t. • noés snri.11..sa que Barrelona:' . empedrals- ressonants;
tramvies 3ne . per escurres sobro ui t 1 1 o — no Se sap pas -peretui — han .-(1e . roncar i ihrarnitlar nono un vició; sirones ..i 'IdaKons deis mes , estridenk: ntotoc•ieletes i xofers quo p s.clivertoixen ami) les rscapades,Ilindis
ele l'explosiu deis Ibis molors,
inalrix que -fivssin Moros corrent la pólvora; petardistrts
pietolors oxpritestint ptibliranwfit, Ilurs opinions polit
gimo. Amb lOt, això el Chor ininterrumpid elote haladrers.prii,
qual no eossa
piarnént
san'. dia, 11‘
no. segun 'do tot
dirn • d'un nülja de bareelOnin'S

voriferan1 por un no res, ja
itador ja din11-0 de les easea,
com si fosen} orats.
: A París. hom cus disting-eix
pel baladrejar: quinten un .ca,
anant poi earrer o bit en alguna 1. 01iniA cci deixa sentir
massa un grup de persones . que.
por eitraMoar han d'esgargaine-

Ilar - se, que per riure han d'es-:
Naloiar, fa gent es diu
dos . juifs ou bien,des catalans".
Com deurä atronar - el mött, un
horno que alhora sigui juez] 1
catalä? Seguram e nt cono un
Xueta. A Palma de 3fallorques,
ele xuetes estan • considerats.
entre altres -raons.; per la
Ilur baladrojar. Quan un xuot a
Petit sol no passa eertament res
d'a»ormal, perü tot just .snn dos
a parlar, sobretot a te r . tabola,
ja e'.1:1 estalles boiree do pedra
•
i ealamatisim
Ifoin no te cap provoneh5CQrt-'..
Ira els-juens„ ans.'simpatia:
i'sraelites-Iii litt.- mi, Sitie
grarte .i infetal•ives . i. -ele4irans talonts; les"tres miartos parts riel
nuln'intelleetual. per no les
tres (martes parts de la t'atoll n-, elualitat ci 'Euro p a. es formada
per etnigrats de Sion; FantiSemilisrue cm soluble qua puseit-

lanimitat. almiutys, i una temeper tal -quo ço que Pn.
l'antisemitismo és ara un fan,tasma, pht. arribar a. cristal-I it
zar en una real it a I it f orca de
Po.I't a
i t nt. ho Pm
ilc f
pl an gens une Del onda r'S vagi
dient dolo eatalans: s.)to uns
. ) 1 sens, o be; semblen juens.
Porque miau la gent qualifioa
aixi. litt fa ainlo Int inenvspren,
evoeiont, ets dore( los de In raea
jueva, el s quals voritablement
son/ grossos i gruixut - s.
Pol dentés,-arrou ei baladre.lar serio una - inconduct a, - una
prora de- harroeria i una exterioritzaeiet fulminant de Ar rolleria-, En parlar, a Barcelona. ami)
una-o diverses iiersones situarles a onenys . ele dos metres do.
distimcia, n'hi ha prou, por for-

se entenclre. -(l' aixecar
fine a los oides dele habitante
locutors: no 'al pas alçar-la
fine a lite oedes deis habitante

serä •senipre
Manresa.
absurd, sorollosamPrd. absurd.
El nostre mal ros I ti In do bala&t'ijar se manifrste (id la grill
ordinaria do manora més que
impelida. Inés quo grollera: do
manera meni p oinial. En st-ritt re a q uestos liarnos dintv p de la
p alma de -l'A letien Bareeloni, Ire
Nuestros obertos dr• hat a hat
sobro agiten deliciós
suspes. a fi que la fresquetaide
mitija nit atempori la xafogor
de la sala erestfuli, entre. anib
los 1 oniois eristallines del loro. 11acror i l'aire de la vesprada,
el bruelar, els gratis
d'uns hornee .que o'han associat
per o, tot. el mes, fin , volar coloras. Cuida die es troben ell una
molt sumptuosa casa adjuntn
Es l'hor a do passat' riiel una,
l'hora do les ronversos i de l'esharjo, l'hora e'. eleixar negoeis,
treball . i preoeupeoions. i d'esiirvimir mes rorreelament. huMUTIS glin en la resta del sant.
(tiro' l'hora do • socielat.
Aquesla llei traviadOrs entrume
moleste polidesa avalidant
veinat, amh • aquell _estridar.beslial d'o pail cine reliexa tots ele
que rhavem- •cle. sofrie, ja :tino
Pap d'aval] havom do suposar aquells lirones eatalaus. o
..ratalans itolti it,.11ttiu edneat si ea -italans do primera qualitat. e
nue ' pretit»en esser-ho. Onan un
iTintitcsts bornes etztira la • sova
riallticla atipla-A: q ue fa tremolar ele vidres. por q ue ha gua..
nyat, la jugada e 114- perque el
rontrariTha perduda, no pedem

etit

.1eenialoamnt: de',,dents.

renrbgírnent. qallite•amunt, ni
quo- se'ns post la; n'el!' de ga,.4
.
• • • •
Esi:tuimpadaier:toJs. els

mento,- trobar e rn altra lloi
baladrero encara mile escanda...!
losa 1- reptignaiir: els: qui falos
"nisfentarid . olimpira del toSsit,
do l'osrernúclar. : del: Morar - Se
l' A seopir. Aquest seriaVet
Prigin,S
pito! dP1,1
detallar .Sant Marr. Salta
Cl ttl r Santa Bit riorti, jita ens
fil ha hozire que P., pre,
J'un? t
para a oseopir alt tant„ ter,
rabaetiell de laringes, tritqueest
etibtags: amb tanta vanitat jupiterine pel que va a elixir
d'aquel' tresbals . olfinple, que
lioni dicta qtni
to.741
gilar • les
dol (n'Al a la-Tae del Oran Kha n
de trartäria.
. 'Val a i dir, perb,.quP en aqiick
haleeejar lit ha 'Polla par/tel
de'nietries: L"homeimiti.ete
mea tifilb el- a la, Viee
tic tollaúni, As, pet•oap mes bal.X.
Un desaeendent ritt Suero' de."Qt.ii!iones. Aci no' es diitia
me que no - gasta mocador, 'de
lintxaca o quo-Sele et porta per
•
.
luxe.
Si el eatalit ee haladree, l'ara,
gdnes As -baládri=r itilig;
1,91..iä ea 05 quodC enrera. i
castellä hi posa els gens pule
nonos.. Si a rettdratiger rie
nrixen el balarlrejer äregone,
canvi eoleixen . el baladrei
jar catalä, será- perquP ' l 'ho m e
ile Catalunya viatge nWe. i Por
tan es !roba mili s miantiosament
torren del. Indio qutt. l'huele d'A,•
ragú. '
in se säp que Ba:rceloina acull
sense eondieions trit el bo i tuii el_bo
llor de cada pa,s
i millor dt cada lisura sol fisiSo
Per
e-O'irE
que
mee
estrepitós
el
"montes et colles". Barcelona
bona si la boiskt -senos: . Si la
ihoSsa no ,sona, aleshores, sonen
10-1-10MItes,;.lsouen ott la ,tala
de la nit les.t*JoSe"..desesperit-,
!he s. sota,*_2_12.:, neWile-01.1S

/ten 01S - fi"irerc'tir.sás ' de TarriVii,S -iii:t
nto . sotten les -bombee. de
mita sonen ls garrotades...
Encara hi . ha un altre raen ¿fe,
baladrers a Cataldnya: ratin
do' xisclet, el xisclar do les dones. tan eissarriftis, tau fato,
tan ostentAs vii; coqueteria de

col ocre.

_

.

,_

.

Pern. qui s atrovirä ii19.1-par-,
lar de -les doues . dospres rrta
11Prnat• Melge? . QuI s s'atre'virh a
so.V.0 fehle i graciós
feidr
•A les dones, al-de nós.tot els
pormes•

J. Saca.

Converses hl ol ògiques
En la pretnsa' ciaialarra trnbem . en«:
cara exemples de ce traduint lo claviant
un adjectin: ahir Mateix. -cn,ncerend
u:K.1MM lo noriiial,'
Cal altar molt eu compte en l'ús
mol f. o: que rarticle neutre espanyol
pugui molo hé tras-luir-se per co en . ileterminats CaS.0i (per caeuiiplc 1.1aN'aVit
els retatiusl, aix1 6 . 11,-) vol dir (l'ele a tct
lo cspanyol pugui fer-se correspondre
un o) catala: i multitud de vegades
estat advertit que en cap cas lid és
correcta l'autipos . cié de co a u un ad. que es, en eata!ä. (t, Tie ti
jectiu. Ti)
és el bo. alfa b0,
el tim.-; puré lo
1,,,„
COM..- de lis. tac_ perG.ao es onai

Cal tantees; observar que co bo
equivalettca aci); aci) és un veritable
demostratim que traducix esto .9 .eso:
cc és un mot que ha perdut la seva
força demostrativa. com vl espanyol,
o el ce neutre feanc é' s. .
Llevat en alguna frase feta o en
algunes locucions prcpositives, co correspon sempre- a l'article ueutre lo, id
qual, peré, no correspon sentue ce.
p. Rabie: -

.~n~0~.~.n
EI IX de mimbre testa eacioull
itainR
déGSCr la festa
nacional italiana. t'oren einbanderats
tots clii vaixells italianS fundcjats.al
nostre port..onejánt itatntei.1 la
dera d'Itälia als balcons del Consuene. agències de les conipanyies de
navegació i altres 'importants cases
• 7 -:
d'aquestaz- ciutat.
Al vesPrc, ä la Casa dels, Italians,
passatge de Méndez Vigo, hi llagué
una festa patri ó tica a ltc-qual assistiren nombroses personalitats de la
«denla, pronunciant-se discursos al
lusius. Malgrat el seo cardieter
tino, la testa ,resulti. per tots vonceptes buida, • contribuint - hi principalment lä Preencia • de bellissitne.s
.darncs i senyoretes.

amb Motiu
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BORSI NIT

Obra Al/
66"Oì si%
66'11 64'
84 61 117.0 1065 61,0
5112.
5'8 .332 53
- 794) 1470 1410 1410
67
67'
749'
1 9>
151'
11'
16/'
-6C
164'
161'
9"
91'
91'
93'
Dah

eortl.
704.outt
An119111s00.
Orenses...
G. Meo -op.
F
Metrop
Autos . .
.
Attaties
Sucres P.

BORSÍ. TARDA
oell: , Alt

•

.
Pla,es
C. Docks.

4

4

161'59 1 61 '60 161'

Dais

1
•

.

Cèdules 016 P2111635
Exterior
França
Nova York
Espanya

suissa
110180,1a

ltälia
SUeela
Portugal

MAN-OMUNITAT DE
CATALUNYA

Ano. Corl
Entprestit 1914 . „I 7e71
/920 • • l7345 73'
"
74
C. C. Comunal.
71
01PUTAG20 JE BARCE-

LONA

2.
Entp. 0.000,000. o 80 251
79•;11
"5.000,000.
03.1100,000 13. 702,'
" 18.000,000 C. 7853'

AJUNTAMENT DE BARCELONA
7925
Erc1/616 1903.
7923'
1904.
111
7951
1905.
LO
81.
1906 A
83'511 7973
1006 0

1905 08,2)!

78-60;
7C731
7323'
7730
7453
/8'
78'
77'1 7770
77731 7773
721' I 78'
77751 7725
77.75' 7775
98' j 2171'5.1.
9 73 96'
91'
67' / 85'75

1 907 D
101e Lb
1912 B
1912 E
1912 F
/913 B
1916 B
1 917 8
1918 13
1019 8
1920 B
021.
Etaampla 1899
1913
1 907
INOns Reforma.

.1

•

PORTS

Per/ de Berc"lona . 9025
574 111a .10125
" Sevilla . . :4•
° GuAn-Musel. 95'

131'

ESTRANGERES

Franco. .
5104400
Bei ues. .

43.64
131'14

1.1100413
Muere • Alares . •

33'69
7' 0 112
60_031
0112

g

•
•
•

BORSA DE LONDRES

Tafle
6' I 1124 618 5/.961.941 O '23 61 73 61'70
5 '751 73 73 5 75 53
/453, 1480 1. ..11 1450
67'
V'
16150
'6'
1 4e
162
14914050 141'53
141'
LI'
91
6153 51'50
Pi'
52.
4753
46.30
15.
15*

4:A0f.,..ret...

DIVISES

13a13 Tinte
Dbra A/t
'6 '10 2210 1'90 1205
6.'13
6212
oe
0375 64'
11.0
450

vieso

leso

A .4- snt
Anda/usos.
()tense
aateuutei
F C Nletrop
G. 3letrOp.
All 10111111

85'75

DEUTES DE L'ESTAT

1
1

.Antr. Cort.
. 51 20 7123

Argentina 51onleN-1(160
Nile. .
Berlin
Copenlnigue
Yokohanta
Belgica
Aoruegil

11750
0750
77 05
45415
3360
1560
11557
10151
17115
212

Com. flineS Prop,

1923

hambla del Centre, num.

0

tri c ada v'tigués de lora o d'aquí (i
d'acutí no és probable que vinguil
oferiria ara ja el nerill que hauria ofert
de continuar la baixa aouest matí, per'
(1118 ja e5 vi ei, situad(' nova i el
M 6 rcat Llinre s'honora anth una prova
mes.

ill.

I.

011210
3V-0 523,0

hdfii V1111131133

Iii ha liagut seny i direcció, obediencia, esperit de companyonia
amor als interessos comuns.
R. Surinyaeh Senties
•

1.

Cubra de Comerç 1 begri de
113rceln
En la sessió darrerament celebrada
per la Cambra de Comerç i Navegació
d'aquesta ciutat, es donà cumple de
la coptc>sissima tasca portada a cap
durant el periode de vacances, referintse, entre altres Inolls assumptes, a
les reunions celebrades a a Cambra
atilb motín de la vaga de transports

1 aclamen/ especial 1 raptd del tracoma
(granUlacions); matantes externes:
correcció de tots eIs deteCtee

OCULISTA
Ea-cdudent del Dr. Lapersonne, de Parla

ntsp.

b •

oc

l'aova 2Interiur .
. . .
Obertura
Se o,, telegrama. .

ta.

29173
:9 5,
24'33

g

Obre.

Gener

.

2"fle

i9131
7› O
. 28193

01810

Itlar"

3 51151

28-78
18' 0
583?

2639

530.

Sotemble
I os, 1110'9

472
'81'
342-

31a. e;
510155

LIVERPOOL

• •

1 :Irle: . 7 1100 001- .

.
Obertura
Seilill telegrama. .

.,

Institut Quirúrgic: Directors, els doctoro Emili Moragas, Sixte
Pérez, Girona, 24, principal, segona

1

O 12

COTONS

(2otitzaciona del dia 21 de setembre de 1923
:11EIN YORK

Taimaseibre.
o .o.."„ bis
11,4
8 5'
Octubre,
,11 , 5ure
816
813'
Ntare
757
Aleo(
745'
Juma
7 8'
s.-t.-ronce

5

ranties obligid/mies.
De manera orle ni que una roya es...

710

DE

34'

GAFES

lE•44,

••

" II, 014.0
" • thAtifj.

ixo y a vorx

.

Els últims canvis d'avui .56111
Nords, 62.05 (a ótima hora 62.3 1i ).
Alacants, 62.10.
AndalusoS,.54.
Orenses, 1410.
A'gües, 118.50.
Tranversal, 161.50.
Autimmibus, 91.
Les diferencies en mes 860:
2.30 de Nords, 2.65 d'Alacants, 2 8.5
d'Andalusos, 1.70 d'Orenses,.1.5o d'Aigües. 35e de Transversal i 5.00 d'Autämnibus.
A la caixa de compensació del Mercat Lliure aquesta tarda tothom ha pagat com un sol hiene les diferéncies
de les posidons als regu'adors estripats 6: ja superats avui 1 a lisie varen
obli g ar les. operario/10 dahir.
A Inés a , més subsisteixen les ga-

:33'
131.10
135'

"
"

MERCAT

135'
'Ny

SUCRES
l'anca 20 sectas.
'N'ova York

27215(

innamarca.
lierlin . .
mila
Pt asa ..

•

Asir.

Orenses,
Aigües, 147.
Transversal, - 1 58.

i E.,, S. en CI3.
.....A, ClkaiVi, VALORS a

.

91 043
70512

AutemnibpS, 86.

i (tau

1,r0C1/1.

1511

.
.
.
2. 1 5 13 b

Alacants, 59.45.
Andalusos, 51.2e.

•

57 5.000,000
25t9

8b.

SITUACIO ASSERENADA
tna vegada Mis es repeteix el cas
bursátil que despres d'una Ayu dació' desastrosa i d'una víctima es torna
a _a normalitat, encara que sia a pas
de convalescència.
El dia bursátil d'avui a la Bona
d'especulació-tan fose i temut ahirha estat una honor per al Mercat Lliure
Prou veiem nosaltres el t.mó en bores mang.
- Tot s'ha passat entre els professio.
n'ala honorables, sense transcendir a la
cliente'a.
El mateix company labt ahir, trepitjant ja el graó d'una' situació dobrasa perä definitiva, es creu que farä
un esforc i Un bell acte. Ho celebrar:fem.
En la sessió del matí ja ha excell't
tm to de serenitat que sla mantingut
tot el dia.
Es veurà això per la comparació de
canvis. •
Se'ns per/110(7'a a aquest objecte repetir la tanca d'ahir:
Nords, , 6o.

6

luna •
Nova York.
Portugal .
Suecla. .
cutg -a.
.
Ar gentina .
Brasil . .

L'OR

Alonedes or Alrons.
" Inanei .
"
"
" II Ilses .
" pentes.
"
" 11..ores

/527

15.09

1781
15 71
15'73

71171
1631
1.43

15'25

1547

1090

/521

13'48

15'81

-

.

LA BORSA

BAIglea. .
Lspaoya .
Holanda

Inlorlors . . . • 71'25
Amor:ustible 4 %89'
Anteriozable 5% • 922
. • 86'25
E \ lielOr 4%
382
tome it Esplitlya.
Banc Esp. de CrOrlit
Mine Esp Rio Plata ,34.
. 243'
Tabars. . .
.
corres prof.
. 34"
Sucres ore..
Cfnit/les. . .
.
88 25
„
,
Nords
3017
318•
Aiacants . .
4305
Francs
'3J:14
4018 Lltures , . .
3987
35.70

Cort.
16'
interior 4 % A .
Villalbes 4%. .
74'? klam esa-13er9a d%•
4%. 87
71' :1 a 2, Atmanse 4%. .
7655 76 61 C. Gral. 'Eran(
5%. &e
"
71 211 73'2J 0,ques 4% . •
/8'
77
75
Tra1,1, 1VIes BEG 91, W'
7'
711,1, Tude/a 5% . •
te •
" 4%. 76"
71'
1) 71-15 Nord 1. nip. 3%
60 66
" St. And. 4 92, 731
. 712.
F
"
"
s.
1,325 6325 Sarriä
- BarCel. 6%. 10225
(I II . 71.0
"
"
6
'15
Fer.
Catalunya
6
55
91173
1,7 's 9710
Exterior e % A .
E3'
6178
9710 sil,
6725 678, eerr. Catalans 5%. 94'50 9875
c
a
87.
Paroptona.
(1'50 E2
AIGUA, GAS 1 ELLGTRI13..'03 8520 Priorflat
(615
CITAT
solo Segbvies .
58'
E.
An Ir. Cort.
83'16
(, T00 66'
31. C. Joan ,
" GIS. 67
64'22
C. Bar. E. f 000 5%.
Astúries 1..
1007 4%. ID
°
2.4
63'50
Amorilizable 4 % A 07 50
"
88'31900 4%. LO
“
3. t3
len'
ti
1012 5%. .8.30 88'75
24,0 94 äo an
C 09 4.
51. Z. A. A 5%
"
1913 5%. erci
" . 13 4 1,9% 7833
" 13 01-4)
1520 6%. 9.50
"
78 75
70'70
(51%.
"
"
7250 7112., Algues Barna. 5 4: sigss
"D 4% .
5 515
5•5133 7575
"
4%. 72'
79'30
"
78'25
ES
1/9%
"
252, 9'
"
5%
57'73
87'7; Ett
F 5% .
"
'35' 5
"
5%. 6675
10120 1.121
"
(2 6% .
" 11 93'.. 93 23
"
5%. 70145 151150
59
7'3'63
"1.4
"E
4,73. 7
C. G.-E. D 4 '
71'
71'
F 3.343
"
E 1 /2
74511 7425
72154 71
.
1217 A
"
e 4 1/2%. la 4 7410:14 2 1/2% 76'50
215 Fiero.
"
u
0%
.
9227 52 15
55'65
53'
"
1878
2
1/2%
C 9."31 9515
91'
" Bons 6 110.
92'
5e' O
Dlrectes 2 1/4%
" D 9 89
Muro. P
G 5%
Deus-Roda 2 1/4%
"
" 11. 5% 60'
66'
Heydes. . .•
F d6.
171
Enersies. 5%.
87'
6251
Oren4es Os 5%
O. Tres.
A 101'8) 10 70
9225 (4'75
%. .
1"4
"
3725
"B 10 1 60 131 71/ orenses vor. .
"
Lions 6% 9578 93 25
67'
87 50
Careces
A
E.
101 2 10110
88'
E, del Cinta 5%,
7513
flx 4 %
" B tül /01 101111
°
6%.
3450 34'25
"
9 50
"
Vol'.
A 10,180
"
E. 31. d'Ebre
75'
t'ase Asturiana 1.5 93'
104E5 161773
S.
P.
F.
Sial.
6%
81-A
2.4 98'
"
Bons 7%
84'23 84'
olot Glrona 4%.
60'
75'
S. E. C. Elct.
75'
se:.
151.30
7113i 79'
H. A, Eiect. 5%.
Ani,,nís 5%. .
114-S0
Secundaris 4% .
" 6%.
"

"

77.331 77.10
id 50
'29' '1 270511
635 50
. 0 75'00
16 90 1993
(620
40
3322 30050

Londres .
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CARRILS
Antr. Cort.
Antr. Con,
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BORSA DE MADRID
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BORSI MATI

Nora.

COMER

.

C. Fluid kiel. 0%. 92 1 6170
C. :11;111. Elct. 6%. 9 1'
51anresana s Ye . .1 8873
6% . . 94'
C. Gral. Elet

i

ACCIONS
inntr. com .

Baile d'Espanya.

.450
Bane Ile Vilanova . 3,
Ball(' de Calainnya.
Credit i Ihorks. . 1 1.

FERROCARRILS
TRAMVIES

OBLIGACIONS VARIES

Antr. Cort.

%

g

.

.

,

i de Ls seves censcqiii-nciüs, i a les
gestions que fan referencia a la condonació deis drets de magatzeniatge a
les estacions ferroviäries, a les Duanos i al por,t, als serveis de facturacieno i a le g despeses de custódia
vigilancia de les mercaderies dipositades als molls durant l'esmentada vaga, l'estudi dels quals donà lloc
funcionament d'una comissió mixt 5 do
consignataris i agents de Duana,
qual porta a cap un examen molt detingut d'aquelles depeses amb referencia a cada un dels vaixells , els cons'gnataris dels quals Ii sotmeteren els
zomptes i comprovants.
Després d'altres assumptes, la Cambra api-ová els //umbrosos informes i
certif:cats emeK.s.

VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BArtCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

Traction 7% 1021..
TractIon prererents .
C E Colonitzacult 5'35.
Foment o n C
Col,' Esposletó 6 45 ,

F Calall/ilya 6%. .
F. Cremallera 6 116.
O A coell 646 51. Potassa 2516310 7%
(1 Metrop 6%. .
(5. T Barcelona 6%
.
Hotel Ritz 7%
Sevilla 6%
ror199t), 1'11,111 ti%
1
511
11a1 6%
11011101,1 Eler
Enid E. de Catalunya.

p

.

Antr Cort.
101 73 134'25
113'
115'
101'50
96'25 9150
2313 99
1011
'02'
100'
94'
94'
9
2'5,1
9250
93'
54'73 95'
55 73 96125
9

1

94'

979

9.1.

Gptico-vicuals.
Do 4 a 6 1 llores convingudee
CUCIADILLA, 2. Ser.

L'EXPOSICIO DEL MOBLE!
PARC DE MONTJU ICH

SENSACIONAL!
La Misiá Francesa : d'autoraclis donará, a 'les tres de la taiala, al recinte de l'Exposició i a l'aire lliure,
un ' g r an concert per TELEFONÍA SENSE FILS, amb cls seus aparells especials, de gran potencia, novíssims
• a Espanya.
Per la 'lit: GRAN REVETLLA
A les non, sopar a l'americana al Saló de Te, reservant-se les taules a petició anticipada.
A les deu,
5
GRAN BALL
PER TELEFONIA SENSE FILS pels auto-radis, de la Missió Francesa.
A les onze, extraordinari castell de 'ices artificials a dalt de les cgscadesi terminant- umb una sorprenent
:.per bengales de la silueta dels Paláus.
ostzune, Feota de la Mere d e Déu de la Meree: GRANFESTIV AL INFANTIL •
Tarda; a les tres: Exercicis de plástica artística per mis de 1,0oo' nens i nenes de la Casa de Caritat.
Inaüguració dels teatros de putxinellis, feos ' japoneses. gegants, caps grosses, ball de bastons i de cintes, etc.
Gran ss:6 de ballets populars. Espléndids : vestits confeccionats expressarnent.
.
Concerts per -les Bandes dels Regiments de Vergara i Jaén.
AV(11, DISSABTE, inauguració de la installaeió de, la Ccimpanyia Transatlántica. presentant sis luxosos
PREU: UNA PESSETA
departaments de l'interior del magnitic transatlàntic ."Alfonso XIII". ,

.

as

2356

ACCIONS VARIES

C. Peninsular O.
.8'55 88'25
P.
S. n'Obres 1 Cons i13
Unid liesinera .
11.
118'
Asland .
u. 5letallúrgica O
73111
Stiereres
Mutua Propietarls
Agriedles
15)3'
Unió Vidriera A.
43
D.
73censes 5 Autos .6
91Indus. ElActriea.
8'
Cons. 1 pas'. ABCD
E. 53
97-5j
AUlfounlbuS S. A.
Mspano-Stussa . . 223,

58'94

.

56

Gral , Te/e7ons O

5925

.Al

Bolos. Aleoliolera
Comen:. prometat
C. Transmedlt.
C. A. 310nogal.
7 o
C. A. bamm.
.
AJ
Catalana ,, C.

BORS.r. DE PARIS

ir. Cort.

Läinpara Z. . .
Salat O . . . .
• • •
"
Torras ter. / coas. lay
. .
Itlanut. t'oro
Aslillers Tarrag. A.

P-

200.23
ExterlOr 1%. .
1,
Halle E4panyol .
795'
Ar, Alaroz/1 . .
Oc. Andaluses. .
611'
"
1.4 261
01114.
"
9.5 163'
Oho.
Obs. Càceres var.
'ti
Acclons Nort.
1.. 774
"
Pamplona 1. 733Barcelona 1. 746513
Astürles 1. , 751'
"
2.4 .
757 30
Tabacs Filip.

4
55

Iletel
Carburs metallles . .21'
La Bol/fmnIa
A.
0
.
B.

an Ir. Cort,

meso

loloriOr oso,

;lord e.. serie
',
,,',3.5
4.5
‚'

MINES I CARBONS
earbontieres. .
13'11

L 3 d e' . . 4
3 ri L

Bulleres
al. t Soudelos O.
P.
Carbone electrice
511nes de/ nir .
Carbons ¡Jerga o

Catd;;unera P.
01. .cr
O 2. • 3-,
. . . . 53'
.
General de, earbtme.
Lnld 31mera

7747255'155376.:510)5333

3. 45
,.
'.5%

G.
03
S. A. Cros. . . .37J

,'

5.5

"

7773432'7:65

A s7t d r l e s 3 . :
.
i'anVO na.e8p.
Valencia Uttel
32.: .
„

A/00 ant

31?
.736'
17,4*
52?
883

1

Chceres aecid.
Cbrdobes . .
var :65483
1Y:021
Andalusus
.1. , e
e
22'
.'17 3% 355'

,.1

5

F'Crii5.70.S0.6e.nt. .

254' !

97.4'

Anuncis Olicials

BANG UPLUDIJO.CATALA:1

SOCIETAT ANONIMA ESPANYOLA DE CASES BMIATES I

CAPITAL: 25.009.000 DE PESSETES
romicili Social: Pe ai, 42 - BARCELONA

CAIXA D'ESTALVIS
Des íd 1115 primer d'octubre

viren!. I 5 Societat Anónima Arnús Garí, daquesta plaça, pa., a al scu itomicili social, P,e,.
85. 18 de Grácia. núm. 9, el copó
número nou, venciment 3 0 dii
seten-ibre do l'any actual, corresponent a les ob . ligacions del- 6
per 100 anyal, sèrie A, erneses
per 15131005111 Socielat el I O de
,inny d'e 1019, i el cupó número
tres. , tambü venciment 20 de se1 ernbre corrent, corresponent a
les obligacions de 6 per loa
anyal g èrie 13. emeses per !a ma1 eixa Societat :3 de seternbre
de. 1922. - Barcelona. seterntire de 1 9/3. - 1 • :1Vice-Seeretari. Joan Fäbregas.

SOCIETAT DE FERROCARRILS
DE MUNTANYA A GRANS PENDENTS
Cremallera de Monistrol
a Montserrat

Vencent el primer d'octubre
vinent e'l cupo' mituriro 2 de los
obli g acions 13 per 100 d'acinesia
Societat, es posa a conoixecieut
(- le 1 s senyors tenedors de les di._
ies obligacions, fl1111 a partir
d'o la data contentada, quedara
obert el pagan-lo111 de rexprestal 0111 31 111 11 1 d p 7'5 0 wisisetr:s.
d'imposlos. a les °tientes
del Bario de Catalunya, Rambla
dels .estudis. 11).

Agéncie3 a Girorxa i Mataró
Delegacions a Palarnós i L Bisbal
Operac .ols b3eicaries de totes menes. Negociern els cup,ms ve icin e.A 1, d'octubre Ninent
Execució d'ordres de boroa en les principals places.
-Compra š venda de valors al eorriptat. - Subsorlpoiö,
sense despeses, a totes les emissions. -- Negociació 1 cobramerit de cupons nacionals i estrangers i títols amortitzats. - Custòdia de valors en dipdsit i en comete corrent.
_Préstecs i obertures de oradas amb garantia de valors.
--informacIons financieres.
I
..............

Exposició Internacional del Moble
PARC DE MONTJUICH
DIUMENGE, 23, I\:IT

VIO LIA DE LA

MERCÉ

GRAN REVETLLA
A les non: Sopar a l'americana al saló de Trillatge
Selecto programa de balls moderno. Tzigans
(Demaneu les taules amb antelació)
.A les des: Bullo als jardins
, A les onze: Gran castell de foco artificials
Entrada UNA PESSETA

AMM11.1...1111ffl.11!

El PlIGH

Hotel Rab.issa`et

Sabó 'LA OCA'
QUALITAT

Parlieipa a lots ei o sens
clients que des d'aquesla data
!GIS Pis 011eil.CTOCC' 150den fer - oe
dirertament a l'Hotel per telèton, núm. 62-11 (3.

illINOnbre

SOLER i TORRA 0211-t2LsA

.

Ante. Cort,
C. Grl. Tabaco F 0. 2 3'
F. 2, 19Y
C. Tra atläntica O. 3.11,
P. 1/13'
Cana/ Crgell . . . 13'3)
La Maquinista. . . 70'
Espanya Industrial. 162'
nutro. de l'Ebre. .
Stierere del Segre Cl

Pnreeloria, 22 driso(embre do
La Direcció.

)

.

ACCIONS IJARIES

1903.-

DIUMENGE
AL MATI: Atub motiu de la Visita oficial del Foment de les . Arts Decoratives, primera centerneia
la serie, a arree del Directeir de Museus de Ba:celona. En Joaquim Folch i Torres, sobre "L'amoblament de
la casa catalana en els segles XIV i XV", il-lustrada amb gran nombre de projeccions. A les deu.
A LA TARDA : A dos quarts de quatre, Gratis Concerts. La Banda del Reginteut d'Infanteria de Vergara executara el següent programa: Pas doble "Nacional II"; Fantasia"Moros y Cristianos"; Suite "Andalusia"; Fantasia Simfònica "La Euterpense; Fantasia "La Monteria"; Pas doble, "La Entrada".
La Banda del-Cercle tic Sano executara les següents composicions: "Armand", marxa de N. García; "Les
saltimbanques", de L. Ganne; Danses hongardsts de J. Brahms; "La perle de • Romo", d'E. Sallis; "Coppelía" (ballables), de L. Delibes; "La Grácia de' Déu" (rnarxa), de Roig.

0

L l gr

ranca. .

-o', .

hiel condensada

Palau d'Art Modern i Palau Industrial
Grans festes per al dlurnenge 1 dilluns vinents

1 0111'.'15111'‚'5107 .
.
,
111›,,lifa
Segur. e e arna• .

g

Sarrlä Baree lona .1
Orense Vi go. . • 101 14'
978)
17'
Iiiatiresa /Jerga
1131
101.
. 56'
105'
6%
10 '23 Andalu os. .
6515 63 5 dIll O'ESpallya
17fgellS var.. •
Vallad.
51.
IlloseCO.
T. empines 4 1/2% 5835
581
olot Girona . .
819'
l'abra Coats . .
. . . 73'
Alandaril .
Sucres 4% . .
C Berros. i Trains. 15'
82'
estamp.
"
.
'
(ni
"
07'30 97'75 Canal Ebro. . a
11005 9%
,
V 11ella Alcoy. . . .4 30
68'
.
Asland 5%
°
..
1 ELECTRIGAS
AIGUA,
' pret.
93'
97'
.
e%
CITÄT
101 50 1,1'23
77' ' 77*
Pele. de l'Ebre 4% 69'
Catalana D . .
F. d'Obres 4 1/2% 83'
86'50
OpI, 5%. 0/
5%.
"
e
13 pr , 6%. 74125 8W73
C. cot. I Aul, 5 55 62'
tIllO Vidriera 5% 83
Barcelonesa . . 123
82.25
Siemens 11%. .
Meta81111f . Eme. • Si'
Carbs. Renca 4 1/2
L'Eleetriritat Sub.
84.
COns , Naval 5%.
Force s Motrills
"
110112 6% lu! 53
"
o,
101'
A. 1 Graells A 7%
"P . 81'
157
B
Const. El/cirio/tes. 97 51
" A i T 7% .3'30
00010. 0. . 123'
Algties
93' 30
Cons. 1 peto 6%
"
(10 rideS.
U. E. P. fun 5 3/4 92
C. II. A. Electo. A. 335
4 3/4
lo. 383'
S.f. G. de Recs 6% 84'
C. Fluld El0ClriC B. 1Lt
C. G. Carbone 6% 14.72
C.
Cases Baratos ti%
(250
D.
Mines del Rif 6%
‘1.% 92
97'50
T. Ffall. Esp. 7%
581

Trasatiantica 4 %

rJew Orleans

<2

EXPOSICIO un MOBLE
STAND N. R0 120
Visiti aquest taid on ro irä apreciar Villa
quulitat deis mob.es i preAatger.es {Yacer

R

RAIALA DELS ESHIIII.S. 13, i BONSUCCES,
•-•,nn•n^•••,•••W•-•ee

VALORS - CUPONS GIRS - CANVI

Negociem tots els cupons ven- e
ciment 1 d'octubre vinent

l'exce'elcia de les calculadores

"BRUNSVIG,A"
V. GUILLAIVIET - Rda. Universitat, 31
BARCELONA

▪

b issabfe, 22 do se/ora/re 11123

LA PIMLIOCAT

,

PALAU DE LA CKUNICA de
CULTURA
GENERALITAT

1 AL u i\ A
UF,
seate)mbre
001923
Dia 21 c(a
2. — ESTAT DU TEMPS A CATALUNYA A LES 8
1.—SITEACIO ATMOSFERICA GENERAL, A LES
DEL MATI. (ÜbSereilefOn8 de la .Yartra meteorolégica cc:7 DEL MAT1. (Obsersacionv.,d' g uropa, Nord,d'Africa
lomea, contuateades Per -ielélen):
l'Ailitatie, rebotica per teiepraii asase lila):
Ei boa teme és gen e ral- a;batalanya, oses amb algunes
deprçssiö dcj Nprd , (1:Eueopae te actualment el ecobolees a .I'Erupordh i n la van /sitia del Segre.
trit a la mar del Nord, awb teildneia avanZar cap
lii ha rosades a In Cerdanya, Plana de Vieh t Saa l'Europa Central i formar-se un tutnimum secundad a
M11,1

Exposició InternacioCRON1CA
del Moble i DeSOCIAL nal
coració d lnteriors

DETINGUTS PER COACCIONS
LA REVETLLA DE DIEMENGE
.L'INSTITUT -CATALA PERA
Prop de ha fabrica d'estampats
Promet ésser molt concorregucla
•
Núdel
careen
de
Rius,
de
Martí
Fills
a
revetlla que se celebrara a l'ExposiL'Institut Catalä Per a Cecs, orgaria, núm. 29, la guardia civil va dec i ó del Moble demä, diumenge;
nisme de la Caixa de Pensione c:r
tenir Antoni Bernat Seguí i Vicens
garra.
• Aquesta •fest e nocturna, que recesa lat Vellesa i d'Establiso • reprendrä
Sanmartin, els quals, junt amb altres
La temperatura milianat ha estat de 26 graus a Sant
-de l'espècie porcina per la comarca de
de Eral/ea, Holanda
gran
part
Plou
Anglaterra,
a
tira una singular brillantesa pel seu
qual es, ccié- el dia primer d'oCtubre Propvinent
dos que fugiren, coacc °nacen els especial carecter, es desenrotllarà en
Adria de liesii's ' l Rehiletes, i la ndninta de 3 gratis a Puigla- Garrotxa, a Olot, el
seves Escoles especials
obrers d'acelera fabrica per tal que es
nielt cencorregut, tant en nombre com classes en les
A les costes del Cantabric també el temps es boires,
dues parts', ambdues ben atractivos
literáries i musicals.
declaressin en vaga.
amb algunes plovisques.
en; qual tat.
A les . •ntap de la vetlla tind:k
matricular-se
halldesitgin
Els
que
Sindicat
al
Els
detinguts
pertanyen
que
era
el
terEn aquest Concurs,
Les altes pressious es trobeu ¿aire' les
a la Sala de. Trillatge, situada al . Paria
de
a
la,
Secreta
d'adreçar-se
ran
.celeter que per la dita especie se
Açores i Portugal, 'produint en general bon temps sa la
lau d'Art Modem, un sopar a rana,
d'Ortigosa, 4) , de deu
DETENCIONS
:brava. es pagué veure els resultats de l'Institut (canee
Peulnsula Iberka.
- rieana,_ al qual hi assistiran significaa :dotze del trati,• o de quatre a. set
Conr
produir
els
de
eòn
capaços
que
A Manresa han estat detinguts, ha- (les personalitats i un bon nombre d..
Ceses. que és una de les principals ac- de la tarda.
vent ingressat a la presó, els coneguts
famílies distingides que han soHicito
L'ESCOLA D'INFERMERES
• tuacions ramaderes de la Mancomunisindicalistes Aman i Pret.
que se'ls rescrvi mutes per a aques.
El pla pel qual es regeixen els estutat.
festival.
dis que donen dret al títol dlnfermeLa 11111M- id dels reproductors mas
Després sacabaná' ami) un ciega-'
a Coscare-clesifmprnta ra Auxiliar de Medicina de la Man'
ball entre els éontensals.
una
decidida
prepondecomunitat de Catalunya, és el següent:
, rtinifestaven
ti:e:0111H S31138 23 -a
A les deu tindra Roe a les 'esPai,.Primer Curs: NOCi0113 d'Anatom i a,
rancia a la precocitat, junt amb la
ses places una gran festa pieular. Ilo%ardenotava
general
humade
lisies
que
Fisiologia i Patologia
cerrecció
rant 1a qual es disparara un superb
mar/ja merfològica deis subjectes con
nes.
tell de focs artificials. 'Dues band',
en un .mateix tipos.
-vergnts
Guariincht de malalts i nocions d'adVeritablement, l'aplicació de la cienmilitars exccutaran escollides contp.El Jurat havia d'ésser presidit pel ministració hospitalaria.
cia no té limits. Durant la guerra, el
sicions a les places , d'accés
Sepyor Llovet, diputat per la MancoNocions de física i quimica.
ciesenrotIlament de la telefonia sense
lene i a la • placeta superior, caz,:per s
mirnitat. però una pana en el seu auto
Etica professional.
fils ha estat considerable.
millor comoditat del públic. • s'hi I.,
la sera assistincia, que--itbld
Recapitulació i ampliació de
Servi de mi/je de cornunicacid eninsta/lar guiases de begudes, Sabitc. 3,
xements d'Escota primäria.
ent el Jurat constituït Pele senyors
tre les trinxeres i la resta del país. colata, etc., etc.
Präctiques de Fisioteràpia 1 . CirurRoss ell i ViIL Palli i Sial&
Però, aleshorel, la telegrafia sense
S'espera que. doaada l'encertada re.
Els premie cii pessetes atorgats cor- gia menor.
fils era molt -mes apassionant que la
unió dels elements que han 'de perri
senyors
següents:
i
BacterioloHigiene
res neueren als
Segen Curs:
telefonia sense fils. Aquesta, realcipar aquesta revetlla, sera n'ole
Francesc l'anella. de Batet, per un gia.
ment, no Ola utilitzat pràcticament
b'iís el públic que deme a la nit eí
Sant
PriMoles,
de
Albert
;
Etica
professional.
fins la'rty 1921, que tingué llos e! pri'verro. 400
congregara als jardins i espais
-vate per un yerro. 35o: Isidre VilarAmpliaciò de coneixements 'de cultumer concert entre Paris i Lilie. Descompresos en el tros de l'Exposicio.
easea. de Santa Pata per un cerro, 2 30
ra general.
prés, els avenços han estat tan reper gaudir de h'arnbien i panorama
Frene-ése Planella, de Bata, per un
Pràctiques de Medicina i Cirurgia.
piels que aAmérica, a Anglaterra i
d'aquells ' magnifics .paratges.
l'alma:31er° nutre a lea 7 del mal e):
verro, 230.: Llorenz Pasturet, de Be
La matricula per als dits ensenyaSUPEIHORS A BARCELONA. (Sundalgcs
a França, la telefonia sense fils ha
un e-erro, aso; Josep
2i0. 300, 1000, 2000, 3oo0, 4000, I5000. (fimo
metres u
-gda
mente continua obdrta a la Secretada
esdevingut Uti esbarjo. A Franca In
•NW, w, WNW, W, WNW, N \V, N%V. WNW:
defta Cot. per una truja, 200; Josep de l'Escola. Urgell, 187, tercer (UniDereeeies 1
ha tres estacione que transmeten dis- L'aigni de Va ll Oil
Ge'!rú djut
13
15.
12,
11,
ii.
7,
4, .
4,
7ent, d'Olot. per una truja. 150 ; Jean versitat Industrial), de deu a dotze.
Velmmat meres per secan:
cursos', confereacics, concerts i inforDuran. de Sant Privat, per una trola. Es faciliten programes i informacions
per als demilica's
macions.
las; Joan Grabulosa. de La Cot, per
als que ho sollicitin.
Fins ara, al nostre país s'ignora
Dijous al metí l'alcalde de Vilanova
UNIVERSITAT DE BARCELONA
-una truja. 123: Tomäs BatIle, de Les
OBSEIWATORI
METEOBMAGIC
aquesta ciencia meravellosa. Per diGeltrú visité el g./remador civil acom11-1d'oh.errat-i(;: 7. 13 i 1S hatea
Preses. seo: Jadrit Bartrina. de
Ile
fundar
telefonia
sensc
fils
i
vulgar la
panyat de diversos representants d'en1-et. Ton: Climent Fajula, d'Olot. loo
5 39, 74 /4'3. 715 ii. — Terunlnetre sec : 20. 247, 22. — Ten/id/neme buliarionetre a zero i al nivel( de la mar: 71
titats d'aquel% població per tal de prealhora un premi internacional que es
per
una
W.
—
vent:
WNW.,
SSW.,
Concurs
fou
presenciat
El
mit 20. 247, 22. — Iltunitat (centéssime a. a.t.tiracii."..); OS, '34, Ti). Direeciö del
gar-li que s'interessi prop del GoVern
distribuirá tots els anys als savis i
gran gentada, molta de la qual deis
Velocitat del vent en metres pe rsegou : 1, 4, 1. — Estat del cel : quasi seré, nuvolüs. — Classe de núvols: cirrus:
de Madrid perque procuri ajudar
enginyers que mes' s'hagin distingit en
polles de la comarca.
cirrus; drrus-strats, alts-earauls.
el descobriment del nou progrés d'a- damnifirats del darrer aiguea. el qual
-Dinmenge, dia 23. hi haurà a Vich LES MATRICULES PER A LES
TentUruhrrrre r.rirrmret O l'onilt ra
questa ciencia, han vingut els quatre 'causé perdues materials per mis d'un
in Cencurs de bestiar asinal.
23'3, — Mínima 1*7. — termo O'S. — Temperatura milis: 206. — Preripiminó de pessetes.
automäbils que acompanyen la Missió
ESCOLES MUNICIPALS
00
miltmetres.
—•
Recorregut
L'endetne, un altre per bestiar bovi
de
la
data:
dia
del
dia
anterior
a
les
llores
del
7
hoces
$7
tació aiguosa. des de le
El general Loseada oferi sellicitar
francesa d'auto-radi.
A les Oficines de la Comissió
7 Betel-.
del veut es i g ual temps: S7 quilkuetres.
Faiut que bes' Ir demana , pretposant
Aquesta Missf6 ha recorregut ja les
El d i a 7 d'octubre per la comarca de Cultura d'aquest Ajuntament (segon
a renscms que s'obri una subscripcirs
mes itnprirtants ciutats franceses. DesBergadä se celebrarà a Berga un Con- pis de les Cases Consistorials) es faa Barcelona amb el mateix objecte.
prés de les sessions de divulgació que
curo de reproductors de l'esp è cie bovi- ciliten Pata mena de detalls referente Passeig de Torres i Bages, a canvi
tava. La gràcia que sabia posar a les
aniran
a
Sant
es
donaran
a
Barcelona,
a- Forganització i • ingrés a - les Es- de la urbanització de la zona de l'esna, de raça catalana.
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hatir i en pognt realitzar la sera
malifeta cense eap deslorb.
Els assaltants. en veurp's
dessoberts. abandonaren preetpitariament. el foral, i • com
diqem ahir, mentre uns s'Aseaun
pay en pels earrers
grup cin
o 5 os dirígiren
qual ladvien
rautowtöbil amb
arrihat.
• Fon-l l aVors q ue resultit ferit
er-eonsteu ri or- de -carros- s. Joan
Vilarrobi. 1u1. fortunadament
;10 de -gravetnt. Td una bala al
'lene i una Ileu fe-eida al costamhd rulo

211hrdt,1

jtir0 rural emnai t h els oett-

7mels rze l'anfosnail i disparä
trets ._ _
•
no;-c orle
tio,:s
1
f,
va
Aessor
mo l / oenn
la :on nifttc
nrino0rs

rna lf•-•e l oes aorter>o abandonaot
•
t."•, I.-• • i 100,9, 7 . t-so
rble tef ro.rrue -ole
ri fdl•oevots lo-,..fose tt, ,l'una manera too..eserud eaeria-i tan soIrt...
sesn'tee,
ment
EL 5zr,,,-p7.1 eitçrru-orrts
l'aut0/Wi ts1 1 es 11,ele/n11
A 1n eas
morngnto
ene- en' e tS
-;rane-teoeet net !lec del fet
rl ;•-eesos msments. sembleva
f•eeitiu serie neonsecodt,
"."
el,eer,-ar
que Solament l'ocupava el
xof
E= ri ;,1 o y e 3.01.F. St, rr,s1 , 1-1/u,n • nr-r
els nee e, cf. , .
llanreniu , t eme cont ,inia rohn.
t7a'
ITo m te sen eneera si l'e=t;mhement
de rautomiihi' va i, sser - rn ,.c.r . d e nt CorU:1 f o. ,01 centrari, ocasionat pel
C
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conuluctor,
El ni n tre- es+ava etunn e r ,11 -cnnern
red)re. d e nu f nut elle la tne r. rla haVia

due per soetie-ne
estat
se Per ehaus,
xofer havia inont
car el' eeinent Ipuria resoltat ferit.
Sembla arre un t'en Cal .' es trnbava
per nretells indreis va manifestar otic
hnjun incr vida nin"t feret vestir
,ratone. corrent luce
s'lvveie renio/. ner nt i n,... .• h os n reí.
tamhd varen declaeer
, un ¡ndivido. les senves del nuel
-7 ,? eiken a nth les d'aeuest xofee:
-h=tant, afirmaren que les Inane E
7.7,:;12aven.

ES PRESENT A vi r.ENS VILLA. . :NUEVA
Tot demostra fIlle el con esteva es ..V!• des de fa ternns. pu'x com ja
'•7'7.-e:11. en l'autetnyVd: aberdonat a
•-erretera de Terrassa a Stel-•adel
im ezeeet. de xefer est ds a nora
- U:cene Vil:in/leva D . n') 1.,e,eS..
. en .efeete, és xofer. no -intervingue
- •- e res en e/ coninlot, del cual ée
j en saber pelS periodistes que
via trohat el seu carnet en res-autointibil, es presen t a espont:t•a la polic . n. manifes'ant que
passat tot el d'a a Barcelona, com
2iXi" es' pegué .conmeuvar.
Respecte . a' carnet (ligué nue
• sostret i que el va perdre quan
Irnia e' seu cotxe al mateix garatge
rete acttialthent -guerdaven
que emanaren els lladres. Es- evident
qae aquests aconseguiren atioderar-se
de Fesmentat . carnet en rautomiihil,
amb robtecte de .deop-star la noticia.
No ea" pas die tampoc que ice cosa
fácil d'eebrinar el nom l'ain, vte
l'autraniibil. el mial també. es presentA
c•pontániatnent .la policía, en assal'ecerregut.
tentar-se pels dieris
Suposáva que el xofer, al qual haviä dit que ' ne utilitzaria c' cotxe fMs
a, la metheda . del dijous, apnifita ei
eue tenia triare per donar el cop...•
Le Traída sap..perfeetament el .nnm
i t m.es .
senyes-del xofer suera per¡t'izan.. si leé -sels• talla per ta' l'evitar
be una luiprudenciä pugni desbaratar
•
la pista que segueix.

rüil

a'refors

Harn rebut una comunicacid
de la Companyla d'Agsoeuran-

ces del Reial Autornäbil Club
d'Espanya ,"Orn n a". in forman t,nos que l'autorahbil d'aquesta
matricula nüln. que els
bandirs usurPareh per a comelre l'atracament de . 1a. Caixa
d'Estalvis Terrassaoi el qual
despres. d'estera:aren, es treva
assegurat en dita Societat c:Ontrit tot s els xises, intime el de
robatori. i que la. ei I ada Companyia s:ocupa aetivament deis
tramite de rigor per inderanitzar el seu assegurat.
•'UNA DONA DETINGUDA
PER COMPLICITAT
l'estack de Terrassa . baria cridat l'atenciú llarga espera d'inia
dona que portara un farcell de roba i la qual desaParegué en acribar
alguns viatgers de Barcelona. suposaut-se que marxarien plegats.
Per si estés relacionada anib el
robatori, aquells clabtes foren tramesos a la pulida i fou donada Fea-dre tot segait que es vigilessin les
estacions del Nord I del tren electric, tant de Terrassa com de Barcelona. Cap al vespre, ä l'arribada
d'un dele trens a la plaea de Cataba-13'a, els agents van vente una dona que mirava amb recel. i sospitant
que fos
reclamada, fou detingtida
i tornada a Terrassa, a disposisció del
"
jutjat.
El seu nom ee Teresa Martínez,

A mrtja tarda es va saber que
Consell de -Guerra es , reunirla
al vesfire'Vqne donada ráPe nr.a
capacitat sle l'Ajuntarnentil'aete ,se telebraria , a rediffel de
l'Esenla Industrial.
El .Conscil de Giierra hayia de
presidirleertinent coroper
(mella. derriereaCiA, ',joaa
Diez LevaS :,.. ,,cenetttuint-le trine
capita/1s, el ,tinent auditor N'Ignasi Grau amb un vocal i
a
suplente els capitans
senyors Rafol Robert i Josep
Feimandez Unitio, que sortiren
ahir a la tarda cap a.Terrassa.
En saber-sa que l'aete-seCia
tot el e-einal es disposa
a as'sitir-hi. vista del qua!
propbsit l'antóritat limitä l'ent rerla solament als que exhibissin la chdule.
Crirria el rumor que a la matinada arribaria un esquadr6
del regiment . dra —
gons
Nu,_
mänem.
•
EL- CONSELL- DE- GUERRA
El - Consell -de guerra. reunit
a una -de les . entes de l'Escota
Industrial, fle Terrassa4,ha comencat .deliberaelens. a dos
qu'arte de.detzp.

terrament de l'abnegat ciutadà assassinat d'una manera tan covarda.

treball per fer acte dc presencia,. i

es calcula en mes de 2;500 persones
les qüe anav e' n i'a.ccrinpanyanie'nt.
Van presidir el cidl general Pereyra. cap déls si-naciente, el tinent
coronel de la guärdia civil, senyor
Garcia, i les autoritats civils i celesiästiques de Terrassa.
Repetim a la familia de la víctima l'expressid del nostre mes sincer condol.
UN TELEGRAMA `D'EN- PRIMO
DE RIVERA •
A Terrassa es va :rebre
telegrama del president dol
concebut en els següents
termes:
"Rebut telegrama emito moltissiM ' mort der sometenista
Castellä. TIngueu seg,uretat que
farä justicia." .
DELS DETINGUTS
Ultra els sis que ja reten) esmen: ahir- i de la dona Ter'esa
Mari Moz, estan de. monient detinguis on virtud d'aquest roba tori :
Blaj Monedero Ruiz.
Marian Bozal Arzo.
Isidor Alce}, Ricart.
Antoni Castille Soler.
Salvador Cazorla- Alcover.
Gabriel Gómez Molina.
Miguel Viñeta.
„
Fritneese Pasenal Ruiz.
Mamad Itie. Antelin.
Marina Moris Pinnel.
Simó Fernandez Corelia.
Tomits Salaclrigas.
Fermt •Ubella Vidal.Aqueete dos darrors foren tinguts ahir en arribar -a Terressa en el tren de les (Mes; el
primer es terrassene i. l'anee
do la provincia do Va lene ia ;
sembla que Ilur -actitud despeefa eospitps.
ESTAT AGAFAT
ÉL XOFER?
El nostre corresponsal de
1'r:t'asea ene telefona que corren molls rumore que final rnent ha estat detingut el misteriás kofer que segons stetubla
dirigit
Al coP.
Les eutorUats,.: perü, e•han
tancat en un rigores mutismo,
essent impossibl e comprovar
nora.
HA

Mayal (Sant Privat de Basl'„ 250
Isidre Vitatrasa, elel mas Militrate de
Santa Pati; -210, a Llore:1s Pastoret,

del mas Puntia.ede Beguda. i 256 a
Erancese P.aliella; del' mas. La Coi1ra,
Batet.
"
El repadinient es fin en
i
cundid/li s que .aisenlyalava
•Mari&nmunitat catalana,:essent tot nlegat nrdt
comentat per 'a perfecció oli'irimicla

nombrdS pUblic que assistí a l'acte.
—El mercat de dilluns es'•igui regulannent animat ; coneorregut, si he
la p'nis el perjudieä
boa xic.
----Dtirant jnesad,a setmane el m-viment dcalográfie •fou el dé > guatee
mnrts i de tres naixements.
—Han celebrat sera festa mejor, ami), concurrencia i animació. cls
veins pobles de Castellfo/lit. Sant Estere de Bits i Ridaura. però el malt
temps deslluí a ;guns dels actes a l'aire
!Hure.
SANT. FELIU DE GUIXOLS
Diumenge; degut al mal temps, haguereu zusPendre's els anunciats par
tits entre l'Atenem . Deportiu i .Rapid
C. D., i Menea Deportiu (reserva) i
F. C Cassà.
Diurnengii' que ve s'inaugurara el
camp rrEsports de la nova entitat Cuíxols Eseort, jugant-se . un gran partít

entt'e Unió Esportiva, de F'gueres

L'ENTERRA.MENT
1.VEN JOAN CASTELLA
Ahir a la tarda va eiectuar-se l'enPot afirmar-se que tota la ciutat
de Terrassa s'associä al dol, puix des
de molt abatas de llora que havia
de celebrar-se cl fúnebre acte era
impossible donar un pas pels encontoros de la casa.
.
Molts obrers deje:aren d'altar ai

del e sis destinatS a cerros, puix amb
havia de picats.
tot i ésser boas
Els premie per a la mea negro no
pegueren atorgar-se per mo haver-ne
presemat cap exemplar.al coneurs.
,veredcte del jurat, que per la
seva equi nat fou molt ben atol it pel
enacursants i pfib ic que hi assisti, fon
el segiient:
Frenas per, a trajes: gao hessetes
.Josep del: mas ; Hora, de •Lacot
(Santa Pan); 150 a Josep Fent, • del
maS PuigrOig, d'O'cit; /25 a Joan Dur.
rata. del mas Pla. de Puigpardinas
(Sant Privat el Bes); 125 a Anion.
Casals, del mas La Crea. d'Oled; te5
a Joscp Gralnilosa. del mas Costa. de
Lacot (Santa Pea); tou a Toinäs Baffle, del mas La Careta. de Sant Pene
lee Presas; loe a Jacint Bartrina: del
mas lanot. de Bater, i len a Charra.
earrer
:Mirador, 6 (01o0.
E's premis per. a yerres foren detisis 400 pessetes a Francese Planella. riel mas -La Ceika.
Batet; 35d
Allicrt Molas. :del: idas Albei-t. de

De Catalunya
, regimMATARÓ
i els albistes matareMns.--Que farä el cacic?
La imptanta riel rada, militan ha

erinsiit entre; el; nihil:tes /nimio-alias
nua gran desorientaeiti, des 'pres . de les
formidables acusar-ion
' er eontra
sea
tau poiftle. i la disS'oineid dn
Corta,

que . deixa senee repreeentad.; parlamentitria dis;riete i sense immunitat
el. ende alhista, En Llufs.Meret, protector dels exportadora de patanes.
Peruti tot eeguin ,contrasentits en
la. poma. taeal,
.gent ronienta
els militara centinuin esseut conspicuo
eoneurrents al l-:'asinet albista, eoul si
un• bagmt s. pasear res, eneara que es
eneu que el tal Centre es conyertira
en un Cee( le militar; i que el carie anirä a oferir els sous servois al general
Pr s mo de Rivera, girant l'esquena a
En Jainne Alba, per voure
pot seguir fent exportar patatos.
Tumbé enaieuta la gent l'actitud de
l'alcalde dr Tteial oree. Als primera
ruoments va eterrer el rumor quo
Pedi personé:, de la sera intimiapressat a depmeutir-b0,
afegin r. 9un el sensor Alaii4, no tincar
deisarii 1, 1 vara eeal
del eaeie,
per destitueV,,
Per ara els albisies Ineals ga4 els
que donen la uota nWs phatnresee. puix
ßdu els primera que s'han rouformat
amb non estat malgrat les
coutundents aeusaeious que el general
contra'
Primo de Rivera ha formulat
d a l'Alba.

TORROELLA DE MONTGRI
El dia 24 confenearan les fires dc
la Merce. Hi llama. un concites de
bestia,' amb vahlosos premis en meballs, funcions de ¡catre, sandalles i danies catalanes, partits de
futbol. ete. La recaptació del partit
de futbol entre els primers equips
del Calandries E. C. (de la U. S. de
Sans) i el C. D. Montgri sera. des-

tinada a l'hospital d'aquesta vila.
—Diumenge passat el club de dan-

saires del contrapäs anä a ballardo
a la vila de 13agur,.amb motiu de
la testa ru.,,or.
OLOT
concurs de best'ar

Altres

noticies

Diumenge al mati Migué lInc a la
placa C:arä el „tercer concurs de besar porqui. organitzat en aquesta comarca de La Garrobra per la Mancomanitas cle Cata une-a.
Van frei imponderable. i cada vegarla es nota tnés la minora de 'a mea
porcina d'eneä que es celebrant
aquesfs concursos. Per demostrar-110
cal dir 'Mimes que van presentar-se
trtijee:i" V'erros qua-si tots (rimad'tocables ccnidicions.
Jurat, corepost del senyors Rossell, Situó i Pullí. procedí a una primera e assificació, cOnsideratit dignes
te 'trajes i, Venos, quedara les restante t'ora de ' coricurs. Enfre ells
figineit P¿•es preiniats en altees cón-

JUDÍO! SumARISAINi
El comundant 'de infantoria
En Francese'Perez'Cidtrbr5%Illt-'
ge permanent de causes de la
Capitardu General elenrregitl
de instruir diligènoies sumirrics
contra alguna dels delinguts,
les donä per acabades ahir
migdia,.fent. remesa del rstimart
En Josep María
r n Scal
Sagnier.„
Per despres fou .elevada la
causa a plenari. ordenant.se
que es veies en
Eh una degona. der, nombre de capa
suritarfte
reonformitat'.
sim.
, assentalats; f oren steimides quatre e
epoSièione vigente; aquesterá lee
i en P6kairien final f oren
asSenyalen un terMini n,Ml.,-'01:14,
jerro's. cie manersi que l'Oren' atbriats tots e's pre1
frhinit'es
mis per a les m'inicies i imicament cinc
re&

Aterim • PalairugeBetic E. C.
E' mateix dia. a Cassä, amb motiu de la testa major. jugaran len interessant encontre l'Aten eu Deportiu
la Unió Deportiva. de Girona.
batir:1 tren eSpecial d'anada i tornada.
REUS
Escola de Com-rc p ira retarlatre
Ob^rtura, de Glasees

Ha esta t
hon: a p ellida la
m'ya ,cle- record n W ManComunitat ;ceefint
Iteu's.-l'Eseela
.•
Cornere-..,
—Aviat quedará. instatlat a la
Placa de- la LPbertat un Clec
eqüestre .on-.actuara. una nombrose companyia que a mes deis
u/lineros d'aerübates, compto
amb una- magnifica. colecrió de
UrPS.

.•

- .

—Est vecant la placa de inc;tge titular de' Talmud, dotada
arch el sou de 300 pessetes
anya's.—EI.Cent re de Lectura obrirä
les 'seres elas,sos d'ensonyanea
dia primer del -vinent
en non-thre considerable PIS, aluninee ha
matriculats.
OCOT
ic'es d;vnrgcs

eelebtat sesL'Aluntarnent
sid ordiPärin de segonä, eonvo
eatüria. correspopent a la setmaea., riurovant-se d i rri'SOS as:
sultiot e s :pur träMit.
harri
Saot
ol
eolebrat la seva festa a c val. arel)
d'ireTSos aetes que s,'han vist.
concorreguts i anirnats.
SANT

P"711.. t U

DE GU1XOLS

D' Ir, "F^S nrrl.MS

Slet l'arrendarnent de - /a
báscula municipal al senyor E Carrera
Fons. sota ei tipus de . 2.100 pe.ssete,
anyak
—L'Ahritnnent acordat proveit
crinavermeables áls agützils i guarda
urbana.
—Han estat nomenate voca's de la
Junta pericial de contfhacions,• en • repr,semardó del Mnoirini, el s esru'e-5
12iZ e. 'B arba. Tdan Vid-1 RanNe•art.• Emni A'nó
ra. Met;e=
i Ende Padrosa, i suplent En
.
Bene . Canvis LIOT.
Sess'ó d e l climecres.
— S .aCürdä
din
doi Que som. une els senvors
j C111,4. innt
Jun'a
arc,0 i e u nis d'aleen/ de ta
ea. vn sl . la al. senyor ;g'orenwi nr. militar de Girona ner ta' .de beber solacid af. Plet titattlat en tre e i's usnaris

de
i
i germans.

Enipresa Oliverr5
PALMA

Homonatee a Jaume Rossinvol
Allit eelebrit al Tealre Lit-ir una t'unció de gala en honor
cl'En denme Rossinyol. hemeriatuo quo li dedica l'.njunta
mera.
El poda dona Aleover
Imee'quartillos t tina P oesta-0Pilicada a rhomenatjat. La enropanyia llorrits renresenth "El
Mislie".. Tnnou', t'oren Ilegides
nnesies d'En
Tiorräs
N'Ardavin. Rossinvol ,fen un
sentit diseurs de regraciament,
pesent ovneionat.
Ahans de la funrid fnu obserrniat amb 1111 beruniet, al cual
assistiren 130 Comensales. Pronuneiä el discute d'oferirhent En
Gabriel' Alomar:
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LA SITUACIO ACTUAL

Continuen les dimissions
de funcionans
Nous decrets del Directori El senyor Silvela reclama una investigació de la seva forma per tal de
destruir calumnies
COMISSARI SURT DE
MADRID
1 rápid 'cl'Andalusia
sud?:
atii,,t t'uní. a les deu, amb direcció
• Malaga,
Comissari d'Espan/a

al Marroc,. general Aizpuru.
K;acotniadar Llo han baixat a l'esteamb
6.6 erAtoeha el Directori
el general PriMS de Rivera al can.
el . caKta ,general de l‘ladrid,
goyer qadn
. .
. , el general Miians
dei Boseh,
d :. rector d'Orcln. páblic
i diverses comissions militare.
També exen ' retació els geacrale
Berengue . (Frederic), Daban i
paisa..

112.

"..EREsinzzsz, pEL Di g EcroANA'r
• . .
, 'Al PALA .El . president .del Directori ha marxat ; des . l'estadó Migdia al mi'Usted ele la • • Guer.ra, on . ha eranás
.
uns moments.
Des d'aquest , centre sla trasiladat
amb el . -seu . ajudant. al Palau, oa ha
arribat . a dos quarts d'onze.
.lia estat . e. la Cambra regia poe rads
d'una hora, i en . surtir ha. fet als periodistes: les' segiients manifestasions:
—Ja . saben (lile han estat captura:3
tres.. deis . autors do raitracammt
Bane de .Terrassa..Sels ha scinui2s a
eumarissine. a tenor - del han recentment publicat. i cima que ha mert
en la Iluita tni -dels sometenistcs 'nobilitzats. no ;sé .si
cändemna- scrä
la de l'Ultima pene. ,.

EL 13.AN DE LA CAPITANIA
NERAL DE MADRID
Al Negociat '1-1111forniacioas de ia
Presidencia han facilitat cdp.ra• del ban
que ,avoi ,.s'ha fixat als carrers de
.Mad:id, en el qual.- es dispesa el següem :
•
Artrele- primer.Seran jutjats.
jurisdieció de.-Guerra i pee atece-diment . sumariSsitn, els. delictes següents: rebellió i sedició..robatori en

quadrilla, segrestament -de persones,.
ineendi en despoblar, aixecameut
ferrocarrils, interceptaeió de le's vida
de comunicar:id, athe 'a arinaCa ais
treas, destruir . O deteriorar els
tes destinat. á l'explotacid o conmnicaeitins, robatori en armes, en quilsevol lloc o cfrcianstäneies, atemptat
contra, les autoritats, .qualsevol que sigui , e1
usat, les conseqüéheies

i els- indbils a 'qué
els 'culpables, agressi6 a • nia armada contra
els . particulans si es realitza mal) motia qüestions socials politiqueo.
Article segon.---Es • comal:rata anda
el • més gran . rigor • les practiques que
canté el Reial decret- del 48 del corred. en • la- M'al -es- (Esposa. que seran
jutjats pels tribunals militars, i s'assenyalen procedMents i penes per als
delictes • contra la • seguretat i inetat

de la patria tot el que tendeixi a
d'Sgregenda... restar-li fortalesa i n;baixar el seu cOncepte, ja sigui per
mitja- de' la - paraula o per escrit, ja
per impreinna o qualsevol mitja meanie graf : ü de publicitat i difusió.
o per qualseyol . c.lasse d'actes o nlan'fe's1iciotis.' •
Ei Signa ' el cápitä • general de la

regiú,

•

•

-

•

SE • SUSPEN EL JURAT A TOT
ESPANYA`
El Rei ha signat un Decret suspecent el Jurat per tot Espattya, i
d'altres aceeptant diversos dimissions
i fent alones cessanties. Entre alunes
quals figura l'acceptädO de la dimissie del presdrlent del Consell
d'Estat, ' colme de Sagasta.
AqUeet (titila es facilitarä integre
a la peensa al Negociat d'Informade 'de la- Presiddneia.
LA- CENSURA A MADRID
El- cap del NegoCiat d'Informacions ' -de la Presidencia ha (lit que
aluir la censura taba en algun periódic noticies que han aparcgut
altres , perquè aquells les donaren
cena a informaciO prdpia per atribuir-se un éxit periodistic, quan ha%den estat facilitarles oficiosament
perquè servissin a tots per igual.

LA "GACE'l'A''
Publica aqueetee .diepoeicione:
Reial Deeret del Direetori aduletent . la dimissió del cárrec de fiscal
del Tribunef Suprent de Justicia al
senyor Josep Lladó i Vallée.
Altre disposant qUe cessi èn rezerciei del cárrec de sots-seeretari
del ministeri de Gracia i Justicia el
senyor Carlea Testar i Pascual.
Altre admetent la dimissió del
carree de director general deis Registree i del Notariat al senyor EnHe Gavilán Ah-Muera.
Altre admetent la ditnissiú del digreueietoror odemPt4reids,7s, senyer Joan feAltre declaran que els oficials generals poden
i obtenir llur
pas a. la reserva ,amb el 'sou correäponent llur arree en aquezaa si¡vació, , sernpri que hi hagin romas
dos anyg,altuenys.
Altre -cemeedint la gran creu
i Militar'orde de Sant Hermenged . al general de divisiö Joan

O'Donnell i Vargas, clac de Tetuan,
comte de Lacee..
Altre diaposant que cessi . en el
comandament de la brigada d'arti-

la seca conducta:clavara ded'Alta Com ssaria, tambe demana que . sigui
oiohnj et acrtiea -dp'eurnsaonraelv. isió, mipucio. sà la -Seva

llena de la vaitezia"divisió i passi a

QUESTIO DE LES SVD:stS' TENCIES
El govertfader • eivil, due ;de
Tetuan,
dipesat qnè

la iiituadó de primera reserva, el general de .brigada Josep Carranza i

Garrido.. ,
Altre promeVent. carrec de .general de brigada el coronel d'arth
lleria Joari Arzadun i Zabala.
jubilara senyor Enric Fajarnés, cap d'Administració de primera classe del Cos de Correas, i
concedint-li /Maces. de cap superior
d'Administració civil.
Altre jubilant el senyor Guillem
Cara/evita i Fernández. cap d'Administració de segona classe del • Cds
de Correas concedintdi honore de
cap superior d'Admiiiiitradó
lliure de desposes.
Altre jubilont, per impossibilitat
física, el senyor Wenceslau Retana
i Gamboa, cap d'AdminiStració
de primera classe de la Direcció general d'Ordre públic.
Altre disposant que el senyor
Eduard Lastres Ramírez; cap d'Adininistració de . tercera classe, seeretari del Govern civil de la "provincia' . de Baleare, passi a continuar
els seus serveis, amb el matriz caz--

rec destinació, al de la "provincia"
d'Alacant.
Altre disposant ceSsi en el
cartee de sots 2secretari del ministeri de Fomein el senytar Anós Senra Fernández, i admetent-li, al inateix temps, la dimissiö del 'carrec de
director general de mines, metallnrgia i indt1U1tries
Mire adructent dimissiti del cit.rec de director general d'Obres pú-

gatzemletPs, de stiet'o, patato.,
oús. a presentar en el

1,,,ddoes

inent anib

iMpdshiáide se-

irclrireeeSss:hse cl i!einnerrai°. neS,_ 1 olS't)esiPi L
l äsr f
al sEenstehbali:Miseintatsd,OrinsePs'?vreinú
de bou; pa' sutwe,
ünposat
iW,Isop a '10 . pe s eches ale itstehlimenee -que 13.1
pree;TI.L;s' n I••
taxa•
•
L'A COMPANNAMENT
VALT .COMLSSAPI
fir
Com
.aiiter
p l räpid d'Andalusia
aqueet maf les tfeb..1:Áit.Gomissarj d'Espanya .;e1,111arrcic,
general Lluis-Atzpuru..- •
El general Atzpuru os_deturarh a CArdova, per asettruptes
partieulars.
•
Va acomnanyei 'deis Selle dps
judants,:el linera corral:O d'infuntieria.ElülS Mar'ilel.P10:11ns
i el teontandant• d'Estat- Mejor

Jesen Aiznurti..
L'en coMisseri . ha ' es ta ;-cm.a . 17e.stació pe,,i s general,
del Direereri.;
_
Migues al senyor Josep. Nicolau i
LES RESPONSABILITATS, AL
TU/MINA-T.; SUPREW
Un afire
id del cirreg de director
ä*tiii9primi'r1la
amb
general d'Agricultura i igon•ts.a.
.de
qx/
sidor Rixtrigaiíez.iSancliez.Gnerrá..
-'
'Un altre íd. id. del ,eärrec . de cernislea- los I' eli) -011 SAbilihn
riente-entalle per .-e.ongres
r: 7egi, preSident:e-:„Consel l. d'A4ini- re s
estave
Ylteritirant.'W.9isseg,ttra
aistrac .tí del Canal d'Isabel II, a.:Enla • s nialia :-tift '-ece';
Joan -Pérez Caballero i Ferrer.
'fa. säla de' jile'tg•iia
Un altre declarti... jaba .t Iza_
fel Souviron i Sánchez,. inspectbr ge- del Tribunal
neral del ens de Mine.s. president de
L'ANTICT P FERROVÍA1k.1:,DE
Seceiú del Ce.'nsell de Minería en si•SETEMBRE
tuacid de supernumerari.
El tninisteri•de Fornent ha süllicitat.
Re'al ordre disposant s.encarregui com tras els mesos,:del de Fitiinces,
nada caracter interi del despatx de s as- el Iliurament de 8 milicns de Petiet,&s.
cumples de la Direceie_ general del, Murieres redore. mie'importa
Registres i del ,Notariat Pn Sebastiä fertoViari cotrestiaent Setetiabre se,- •
Carrasco Sänchez, sots-director de l'es,
merbat centre.
.
Una altra íd.. íd. del ciespatx dele EN SILVELA ACUT .AL REL I
AL
PRESIIDENT
DEL assumptes corresponents a la Direcció
DIRECTORI.
general de preseas, En Josep Garcia
L'ex-Alt Comiscan,. siMyor SilveSan Wguel. marqués de Benluncle cap
següent
d'Adininistracid de prMera classe del - la, ha -dirigir -al Rei
crit
dit centie.
"Senyor:
Una a tra disposant que en el terEde/s monteras que la calfunitia
mini quitize dies. ami) els anteczinjfiria fan presa en els hOines cicien t s que posseeix la Direcció general
. zviren •Ileialmejt M..
d'0,wes rit*lieues 'cs
Une fa- vil; -que se
es fa indispensable que cada 'un. surti
ciltát les "jefaturas" provincials,
i redacti ida cle distribueiö•de en defensa del seu hanor de da secebals per a la conStrucció i repara- va honra; i jo, que no..tine res a teinca-, perneé la meva consciencia de.
ció de earreteree.'
De Gracia i Jost ,cia. — Reial or- res no iti'steueá. he formulat instandre declarant cáducats tete e ls per- cia, la . cdpia de la qual adjunto '. a
M.,
.al president del Dimisos, ll'eencies i agregacions atorgats
a s funcionaris une 'denetien de la Di- tr'ch•rt de generals, i acudeixe
recció generel delePegistres i (le' No- clavara les grades del Tron
tariat, i disPosant que en el tertnini• de ca que .V. M. interPosi la seva valuósa i decidida influe'ncia perobS net
quinze dies prenetriu parete&,3 'le qa,e.
reg'stres els registradersde la propietat ee'tn inda ele mitjans. per deifimrar
que es fi-0},Ni en eituació d'excedencia que el qt1 1 féu V.-11. tres .vegades
seu consellet i ha estat últimamern
com a dieutats a Corte'.
Una altra susnenent sablista Alt Comissari d'Espanya al Marr0c
d gne de ser-he,
anuneiada a la Gaceta de' 22 d'aget era i
Madrid, 21 de setembre de 4'23.—
passat per adquirir ..-6s acto supors, sup0sant une se . it'anuncii un altea re- Lluis. Silvela.
Excm. senyor Migad Primo de Rte
tittint dels dite supere a
lcs veritab es neceseitats del serve i cti vera., president dél'Directori de gene.,
rais.
l'exerciei acMal.
Exem. senyor
Voment Reial nrdre disposant
que en el terrnini de quin ce dies IraEn aquests' instants que la calúm7
ine t in al Ne g oeiat Centtal d'anuest dei i njüriá es desfan contra ele
partnment, els cape de totes les dep en- hornos sivils que ha exereit ..tárrece.
de-mies i setveis centrals immincia'e públies, jo, que no tine •reer que- terner,
d'anuest cle varsameht ministerial, els ni de res idaeusa la' 'nieva cenicienes t ats
inde.XN a qué es contrau
cia. essent el mes preciar del 'ten pa•
Reial ordre eirea'ar de 'a Presidencia
trimoni l'honra i l'honor, prego ..a
el Director; 'Militar, inser'da a la Vostra Excellencia:
Gacela del 18 del 1MS actual.
es designin. dos fuePritner.—Que
.
Una altra in u eressant dels cap, de denaris del . Tribtinal de 'Cúrenles: els
mes
ames, perqué. teas-.
e
vera
S1VSS
s'
i
totes les &prudencies
serveis
trals provincials rl'aquest denarta- liadant-se.iminediatátuenta Africa fa
lacra ministerial , el r'gnia3. cormilimert cin, cu aresencia d'un reptesentaue
de 'a diSriOsici6 sobre régim de's fun- mea, qtte els facilitara els ant'etisdenil.
,escriipah3» •
i jades qiie dernanin,
cionaris Públice. inserida- a' la çarrta
ele"! 18 del mes . actual. i itfoit 'especial- examen de la meya. geiti.5 . admini,emera els anides qaart tinqué, pa- trativa i especial/Itera del *m'alee e
(Ibais reservats a Partir del dia
ra g raf u rinter, de la cliel disposeió
Del Trelial.
Reial ordre resolent de iebrer del corrent'any, cri el qua!.
en
peendre po4essió del carrec.d'Alt
instänc'a7 de' N',A,rulrett -Serra i
Alberti, sollicIant rete dieti una dis- Comiseari, se'in van niurar 4.00934.2700
f
posictó que . eoneedeixi vafieszt.à les' peSsete.s. segone açta
de FaCtual, 'dia en el qual vaig
paperetes -d'examen, les quale matricu- dia
les tener) pagades- per examillanse •91 cesear.
Sregort.—Que
procedeixi
el present enes els alumnes de l'F,seola
riEnginyere industrials que no 1)1mi/in forma a l'exámen i «nutra de 'l'ad:.
efectuar-les . per haver estat cridats a ministracid del cerapte rabáls recomp'ir en files l'urs eleures mlitars. servats realitzada per tots els Inerte
predecesore
EN SILVELA DEhlANA DUE ES
Tercer.—Qtre es fad une - investiga,
REVISI LA SEVA OBRA
miterca de la Mesa fortuna perL'ex.Alt comissart senynr S iteela 'ha sonal des de qui, l'aik entrar a le
dirigir una carta al cap del EtWecturi maidria d'edát fins el momia!, eres
manifestant-li que desitja el nomenamera de dos magistrats perque jutgin
Espero mereieer de V. que aeordl

e
i-se no > es pe1 ñ s'ha
el qqe oIkit
,de nega r...me' es dematia en defensa
de l'honor i de l'honra.
Maclrict, 21 de setembre de 1921—
DISPOS'ICIONS DEL DIRECTOR!
La "Gaceta" d'avui publica aquesta

p¡ssatiio 22 dp sf i tembre 1923,

LA PUBLICITAT
D'eneä que es constituí Vergan'sme
del
governamental
, amb la presidencia
ha passat
nata honorat ; no
un minut que no el dediques • ai seriad

qual

públic, alai que no be pogias . ni he
vo'guts' assabentar-m e • de - quitt ion el

iiondieions tractent.amb
Itússiis igualment que amb ,altree.paisos.
Tino cotillas -a:a que c .:: farit
aixf."
LA CAMBRA OFICIAL
DE- LA INDUSTRIA

DARRERA HORA
DE TERRASSA

Gaseta
Sants

•Maurici, Víctor, III.

nocenci 1 coMpanys

local

sep M. Peris Díaz i Josep Joma Averia,
havent-se'ls ocupat dues maquines d'eseriure.
L'altre individu es Ilanea per una Si-

pensament ni l'actitud de cadasen ami)
La Cambra Oficial de la Indúst elació. - ale esdeveniments que preceA la Seeció permanent d'educació
." • ista- la convoratória de d'y en la mera exaltació al - Poder; tria de Madrid aprovä; entre altres
Instrucció de l'Institut de Cultura i rastra de l'escala, essent detingut pel
miSublusta anunciada a la "era,
ningii
fales
instàncies
elevades
al
que
si
que
si
vull
es
que
coses,
el
RIlioteca. Popular de la Dona, demà, sometenista. Es produí una lleu ferid,
ceta de:Madrid', de 22 d'agost ci retrete la passivitat, la resistència nisteri d'Estat sobre terminis de dudiurnenge, dia 23, a les onze del Mati, a la ma dreta,- que li fou curada a la
üttim per adquirir 205,000 pals
rada dels tractats de comere i
.e.
davant el moviment, ni exalti la seva
mata 1110 de Lectura artís- casa de • socors del passeig de Colómb.
Ielegräfies i telefinites,
sa plana l'ambieut tràgic de les es &liará
vehement adhesiä • a el, perque - segu- relació- anth el qtte regula les nosA quarts de dotze (Fallir a la nit
Es din Jesús Josep Dearibe.
en compte que aquest nombre, rament tots proced'ren obediente a tusa- tres relacions cornercials ami, els Es- va comencer a Terrassa la vista de greus senil:odies que no triga- tica_
A les guatee de la tarda, c'assificaexcedeix en molt IPS neeessi- naments de la sera conciencia o de la-• tate Uuuits, donant-se compte de la 5 1 causa instruida icr les autoritats ran a promMeiar-se.
ció de graus de Fräneee i Anules. lats .que cal atendre
Reial ordre rcbuda del dit Ministeri militars contra tres dels .clesinguts
Podeu comprar calçat com- l
sera raó.
ELS MEMBRES DEL CONSELL
en eurs i que aixd implica una
El que no solament no vull, sind comunícala que es tindria eti compte. eonseqüencia de l'atracament a la CaiConsell.
el
comença
.
A les dotz e
Al Lawn-tennis Club d'Horta tindespesa que les mateixes ne- que he qualificaria d'execrab le és que
ELS POLITICS
1 pletament de franc. Espienxa d'Estalvis. Tota la ciutat estava
El formen els- senyors segnents:
drä Iloc, denla, diumenge. dia al a les
cessitat po justiquen;
did Bazar. 71, Salmerón, 71
NO ' ES RETIREN
d'aquest esdevenimen t , del qual potrasbalsada Pele esdevenimeins. Ale
Joan
Díaz
i
Sotas,
tinent
coronel
de
la
tarda,
la
testa
de
cotniat
dc
cine
1
S. M. el Rei (q. g.), ha tin- dem, devem i voleas irent. e'n la Inés
voltants de l'Eseola Industrial on haRecrutament
de
TerEl senyor Sanehez Guerra, el qual
la
Caixa
de
un
ball
de
du
la
temporada
d'istiu
ami:Y
gut a bi disposar la suspensió gran unió militar, fundició de stati- tus passat el dia a Biarritz, ha estat rta de celebrar-se cl ;ludid su/u/misrusa, presídela,
Ahir. a les guatee de la tarda, feas
gala.
de la referri4a subbasla ronvo- ments pues de eompan vonia a' Ves- visitat pelo males politice i particu- s/in, s'apretara una multitud expectant
Link Cases i Codina, capita; Joan
Iii prendra part el Jazz-Band-Doble, trobat al cementiri de- Can Tunis I
cada i nianuneif en el sen
can del loe patribtie i ciutada, neixi,' taro, desinentint els rumors que es
encuriosida. La Sala cm tenia lloc
Rabaneda, capita; Vicens Ballestee,
de Vorquestrina Planes.
cadàver d'un horno que, segous sembla.
dia altra reddint l'adquisleió de per motiu tan petit com fou el pen- retires de la vida política.
la vista -va ornplir-se aviat de grill.
capita-, Francesc Gonzalez, capita;
es produí la mort a causa d'una ca1Finalitzarà la leste amb un magnípals telegràfics i teletimies a sar o procedir de cadascú en presenAmb orou trines les culates de la guarmanifestació ha fet el marlgsmal
Masveri Sarrumba, capita.
fic castell de loes d'artifici.
guda.
les veritables neeessitats del
cia d'un arte que ni tan sols exigí
qués d'Allincemas, que es troba a dia civil la coatenia.
Defensa els processats el capita,
es
El jutge ordenis l'aixecament del cada
Durant la temporada d'hivern
servei di jere 'de l'exerciei tic- gratis Anims perqué vivia latent en
:Manuel de Vega i Gonzalez.
Hendaya.
Els primers rei.12/ i n ocupats pels
preparen importants partits de tennis
ver la sera conducció al dipòsit
el noble, origen de tot dret i força LA QUESTIO FERROVIARIA representants de la Premsa i pels cans
tual.
ele
fiscal
el
comandara
JoAMtut
Mvitats
d'altres
entre els socis i cls
- De ceial ordre ho die a V . S. que, d'haver-nos indneat en apuesta
del Someteut de Terrass.a. A l'estada.
sep M. Sagnier.
"El Debate" recorda que amb es• No va ésser identificas.
clubs que practiquen aquest esport.
per al sf.ii coneicmefl i efee-_ ecasid, ens hernits portat irremissidavant
del
Tribunal,
seuen
els
acusats.
Es
ponen'.
N'Ignasi
Grau,
tieändol de molts defensa, fa temps,
tes cons.tgüents.
blement al fraas.
Han aparegut una mica emocionats,
de Primera classe.
aüditor
'
nent
Per
comple
d'una
important
que
la
soluciä
del
problema
ferroS'inmersa, dones, ara per discreDéu guardi a V. S. molts
,
sembla. L'un d'ella, Jesús Pasoual
••Scin vorals suplents 'le ofi- casa de París es liquida un stock P
"Madrid. 20 de Aeternbre de ció i patriotisme, oblidar el passat viari estava sols en el projecte de Aguirre. de 23 anys, prim, pallid. beis
cials
senyors
ltafel
Robert
i
Jodel
mes
dellei
del
senyor
Manea,
que
arroya
salons
daurats,
del
de
davant la magnitud del preseas,
1'023. --e- El cap encarregat
,vestit, és el mes emocionat dels tres.
sep Fernändez.
purat ietil.—Corts. 521, xamfrä
el Senat i el Congrés - diseutí en la
i s'imposa mes fortament conservar
desnatx. M. Millän de Priego."
Joaqu'm Marco Martinez, tramvioire,
r
Urgebli magatzem de mobles.
sera
totalitat.
ELS PROCESATS
el
"Diario
Oficial"
pula
unid
i
el
prestigi
i
el
respecte
a
Tan-lbe
ample,
alt,
fort,
seu
indiferent.
Josep
Aquest projecte té força de Ilei, Saleta &n'u lamericana esparraeada. A
bine aquesta Ii. O. de la Presi- les jerarquies, encara que es reciaImmediata ment.són introPer a denla, diumenge, ,la Joventut
i 110 Cc vulnera cap precepte constissin rehemència jovenivola o rió
&mera del Directori:
duits els proce sat ' s. „pis (piale detots tres se'ls acusa d'haver estat protitucional, iMplantant-lo per decret.
Cu l tural Popular ha organitzat una
"La suspensi6 decretada el 17 es contagies de les mateixes. Vull
sitgen„
asistir
a
la
vista.
Són
lasse a la Caixa dEstaltagonistes
de
Encarregui's a l'autor del projectc,
!C,,1227222:
del Corren1-. de les subhastes de dir i dic amb rudesa militar que se-. el
Josep Paleta Pla (a) "Nano". excursó-esmorza r al turó de Monteavss de Terrassa.
senyor Flores de Lemos, de la deen el tren de les sis. per
eari. eteres que s'havien de ce- ria reprobable i censurable donar finitiva redacció dcl decret, cerregit
A la una. ten just s'estava
fill de Barcelona. B3 anys, Itte- da. Se sortira Nord.
a
Barcetornant
indiscipliFestació del
lebrar ei dia 29. no s•inspiria vida i coratge a divisió o
l'apuntament deis -fets. El judici no
talbírgic. , resident al carree
amb les desviacions tecniques hunolona en -el &les dotze.
el propòsit de deixdr abatido- nes, finulant-se en el dubte, criteri sades per la discussió parlamenta- den haver acabat. (le segur. fins ben
Carretes- . 27, tercer. segona.
de
caelaseft
en
el
monat tan importan( rara -de l'evo- o resoluci ó
Joaquim Mareo Martínez, tramentrada la matinada. Quina haura es,efirereceeelje. er ;
• e esr. ! -.741
seguida
a
la
"Gaceta",
en
i
dc
tueste
de
conèixer
l'actitud
de
les
meEl (tia primer d'octubre quedaran $
-noma% nacional, . sino que, al
tat la sentencia?
Viaire. 27 anys, resident a la
la
seguretat
que
amb
això
es
resol
les
classes
gratuitos
de
solfeig.
i
fidele
i
moblulables
vehement
de.sig
exaltade
atenues
CeS
contrari, obrif
La gentada que omplia la Sala -,Granvin . 518, tercer. segona,
e '..:-...sámee..7,4—"-er',"!7.—
un veritable problema militar.
teoria i vocalització per a senyoretes i
que anima el Directori militar guarnicione de Catalunya.
Jesús Pasqual Aguirre. de Tide l'Escola Industrial, la que s'apreMentrestant seria pertorbt«lor en
de Catalunya'
rltor+nt
dones,
categäricaMent,
l
plr
L'Eco
l'orfe6
1
P
Condemno.
a
de,Sr..1
nois
.
el
de fomentar
linte, 23 anys, cense domicili
lava al voltant de l'edifici. la que s'agran modificar el regia/ vigent.
(Sant Andreu, 146). Seran . admesos tots
i el s interessos Patri cii 1 ° I.L' s en 'primer terme com a rompan:, i alt
Pleg,ava en grups pels CarrerS de Terconegut•
:7 Fe
els avençaments la maels nois de 7 a 10 anys i les senyoretes
les Sectja manifestamons, pero en segon coas a cap, els que no sä- En suprimir les
rassa, semblava atreta i colpida per
venden
empreses
es
jor
part
de
COXIENCA.
EI,
CONSELL
fades
de
13,
que
demostrin
tenir
les
proeurant SernPre no Posiv,sa " piguen reprimir els seus impulsos i en situació de fallida.
la imminència d'unes penes de mort.
94-mr,,e,„•-•;,,erett
Acte seguit els processats cultats indispensables per al cant.
en les decisions que adopti els atendre's a la Inés patriótica discre-s '*
La disjuntiva per a l'Estat és la
són desamanillats i comenea el
coope•
Eis dies de lliçó seran els dillutsa
interessos generala- de la nach) ció en això. Precisament
.1,5r.”ciel-_,-s..
següent: o rontandre indiferent daEn assabenl r llos -que es'ha- Consell de guerra:
ració que de Veséreit esperan és
dijous de sis a. nou del-vespre, a as.- F.7Yrref
als d'indole local o particular,
vant del colapsc ferroviari, o en
vla de celebrar un Consell de
Abans rl pfiblie ha envait
isnió i confianea, la sera mes severa
M.
rec dels mestres senyor Comella i seAmb aúnes,. desi gni,
fer-se càrrec de l'explotació banda
- guerra pe(' Pitjar tre dels dedisciplina que rolern que es manifesti
sala, no SellS e produir-se al- nyoreta Rottlant.
D. g.'. a proposha
Rei
de pagar la mateixa quantitat que
tinguts per l'assalt a la Caixa gnus iiicident e. puix en (teclac419.: del Govern, president do! fins en detalls extrems; uniforrnitat,
-.7.777-1.nres_ee-,e-^',11 1"?-1'.7 r'e
!es r"(..e
rar-se l'adliZtneia pública el
Dime:inri militar. i (Ear.ord amb rigor en les salutacions, marcialitat, ara.Altrament, els temps no estan per d'Estalvis de Terra.ssa (1015 dels
Els mine del carrer de Tarnarit (ent
nostres reclactors es trastlada- pUblie s'aglomera per entrar 1 tre Rocafort i Entenca , han organitzat
aquest, s'ha Servil.- disposar eme formulisme i practica militar, i act
desvalotrizar importants partides de
^-itr-2"=7. K-1, .7,
rell immediatament a la vemna 1:t guärdia civil ha de contenir- gran diversions, cale tantean lloc durant
ep el termini de quinze dies. tivitat. aplicació i zel en cls serveis. l'actiu nacional..
lo a eops de culata.
Població,
Procuri. mon general, que aquesles festes de la Merce. *
erre ele antreedents q ue nosse5 7-iejize-7.1 '29.17.¡.
En resurn: sostinguis l'actual redoctrines i Vainpliació de les
Et Consell de guerra eslava
Tanthó a les finestres 'de la
Els dieS 22, 23 i 24, a la 5511, taran
eixt Te Direcció general d'Obres tes
Inés, els precisos peri;-47:--7
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i
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gratis
halls
d'orquesten
per
la
batuda
pribliques 111/P a 'reque el Directori militar esitulii el
sala CIP modelat i fusteria de al nivell de torra, hi ha aglo- jazz-band Marina. El dia 23, a la
efeete facilitin les "Jefaturas - ii suggereixim s'inculquin a tots
projectc, i degudament redactas pel
5-Jesorter,c,c;.0
1•Escola
merat un nornbrós pablic.
tarda. II: haura una audició de sardaprovincials, s'esta-di1 i redacti qué, deixant de pensar en un passat
seu autor, en el cas que mereixi FaEl julge instruido'', coman- nes per la cota. Els Montgrins.
poca ,durada, posera tot el nostre
per amtest centre un pla de dis- de
a
la
GAR'
portVe
A
LA
PRECAUCIONS
provació del Directori,
dant Francesc Pórez, Ilegeix
nosaltres, sords
Per l'entusiasme que regna entre ei
lrenciú de cabals per a la cons- afany a construir maledicències,
• RETERA•
'Gaceta".
un
UNSIIHVOIE,d,t1,
conuninacions i
l'aiestat.
trnealó jreparaeiií de carreterelata aquestes festes pi -meten veure's
EsTABLIBA UN
;oboe recelen Infalibles
EL
DIRECI-011I
d'arribar a Rubí
Poc
abans
D'en
se'n
deriva
la
culpabipresent
gloriós
per
a
la
patria
i
el
para el tratamiento de
res*, Illebere en traear-lo les
niolt concorregudes.
NOU
•
REGIM
MUNICIPAL
1
per
ha
processats
una parella /la-guardia civil
be Diste-tes. A Pmlitat dels
Tia& grabS necessitäts de la xar- Rei.
mi uds., niPROVINCIAL I CONVOCARA A detd l'auto que teils condueix, mort del sometenista Joan Ca s.
Us repeteix la sera unes alta conRESTAURANT ROYAL
nones. Cera:va nacional, cense tenir en
CORTS
DE
BEPRESENTACIO
per
l'atracaa
un
minueids
sincer
afecsolmetent-nos
/en. Binado,
lellä i Espany6 i
Saló
de
Te
remete- altres estimult ni in- sider a ció, i el seu més
asemia, obe..ulea,
PROPORCIONAL
armada
de
la
Cal'
te,
el
vostre
amic
i
company,
q.
mä
interrogatori.
•
ment a
itrnnquitin. Extiimate.
de
5
a
2/4
ilueia que la preferimcia d'adansant
rada dia Le
El Directori ha eridat a l'extirerne., Estreñimiento.
xa d'Estalvis le Terrasse.
Establerta 1a *no,31,ra
crueles Prävincies que coi-opten v. un., , Miguel Primo de Rivera."
de 3, 1 dinar a l'americana, de
,Ienorromax, etr.
diputat Pradera, •que figaniä
repórters se'ris deixa pasSón Ilegides les declaracio ns dels
ente
Mi nio -enea :: !Jaime /eantms
amly mes petits i pit,jors mitin,
9 a 11.
LA NOTA DE I.A REUNIÓ
el partit jaumf, per assessorar sar Itiurament.
Labor. Botanicos, Ral a, Sea
processats. els quals neguen Jurel
'
jaritS de comunieacid i transPedro, 11 Teißt.1350 5.-Betael”a
en restabliment riel nou rdgiin
tervingui en Vatracamen t , explicant el
.
DEL
DIRECTORI
port."
La societat aorta El Pensament de
EXPECTACIO
municipal, provincial i faeilitar
per que de llar presencia tI Terrassa
De la reunió celebrada aquesta
Clavé ha organitzat una festa en ho- ..ii.Teele).1ü--•.1"•----F='7-;-. •
UNA ESTAFADA
dades referents a una- convocaEn arribar a Terrasii. tot se- el dia dele fets.
A la Direcció , g,eneral de Cor- tarda pel Directori sta -facilita a
També sán llegides les declaracione nor d'En Jaume Clarós. ata motiu ele
birla de Corte en tisi regim de cenit es fa notar que la població
nombrar-lo soci honorari. Tindrà ?loe
reas han negat aquest matt que la Premsa la següent nota:
representació proporcional.
esta con-anegada.
dels testMuonis, entre els qa'als
distribuit les ponències enen les oficines de Sevilla s'haArrea es fornten compactes nombrosos els que ball -regonegut als al teatre Asiatc (cauce del Fosen).
EL
COMUNICAT
OFICIAL
Hi prendrà part, ultra el quadro esgi comes un- desfale.El fet, ha comanant-se cadascuna a dos ,Meals
grups i als voltants de l'Escota tres processals en roda de presos.
bateria de Tayudain alrir fa ter
tingut lloc en l'anouienat . ser-- del Directori, respecte als assump- unsLadi.spars contra concentracions ene- Indaslrial una gentada enorme
Prop de . la 'una dura encara -la lee- chic que dirigeen els senyors
vei de gin telegräfie, que no va tes segiients: Africa, Finances, Abaque nombrases l'orees de la tuca de les declaracions dele processats tic Bosch i Joan Carbonen, la seeciä
migues.
ratiment de la vida, Unificació dele
orieänica que sera. presentada Miciala eärree je Glreul .€1(...;S:,fie
i testimonis. Com que hem de sotmeguärdia civil poden ami) prou
terca
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bateries
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També
bo
C011sardana de
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cadastrals,
Unificació
i
l'any elarrer.
vaga
reines t'ola sud, la gairebé inae- tre les galerades a la censura ces es ment. la qua" cantarä "La
posició principal i Buafora.
centració deis serveis d'uniticació."
de Morera.
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ues",
2110.
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1/ostra
informal'entrarla
•
a
I
local.
eeSsible
rENCARREdIT DE
;
Del campament de Dar Quebdard
A les vuit ha acabas la rennió del
També s'assabenta a tots els que deDaniunt la multitud sileneioFINANCES•
ahir va surtir Una columna composta
Directori.
- •
ingressar -a l'escola de música.
-ft5in
Guipúzcoa
i
serveis,
Tl senyor Illana. enedr•r•e•gat.
del batallO de
!fe..leUP7-11T:Cle-t,1101que podran fer-ho fine al dia 15 del
Els generals que el formo/. seguint
del
minieteri-de,
Fiefectuant una marxa tactica. Aprofi41e.l despatx
vMent Octubre, a l'estatge social ., Amael seu costura, no s'llan detingut
itffliZZEEZEMICIEMZ
nances, ha rebut et -periodis- conversar amb els periodistes.
tant cilla t5 autrxa es dugué un coaslia, núm. I T. pral., tots els dies, de iltra
tes aquesta tarda. dient 'que
boi dc 1)ex...da-tenis i municions 'a la
onze de la nit.
Acabada la reunió, el general Priles
{orFhara.
tornant
totes
venia de despa Peal . tunb el pre!
de
posició
;—
sident del Direciuri, el qual ti- mo' de Rivera Ira despatxat amb el ees a . nur campament, sense cap altea
del tnati, el
set
a
un
quart
de
Ahir,
sot-secretari
(l'Estas
i
amb
l'oficial
lluvia manifestat que faeilitanovetät que haver-se produit lesions
Gran flotei d uspanya
guardia tala Gil Lucero veje g la
Tia la signatura d'aquell donar- major dc la Presidéncia. i despees ha greus i lleus, respectivament, els sol1
benestar que la legió de
plaça de Meclitraceli tres subjectes sosrebut els ministres del Brasil i SitieDE MIQUEL MARTÍ
de pare mobil Gabriel Giménez
tarneAlt
dais
en
el
troben
pitosos,
un
deis
quals
portara
un
gros
famílies
ea,
i
el
president
de
la
Cambra
de
referia
Al preguntar-ti si es
i Emeteri Martínez, e us espantar-se
COMOrt modera. cammes sie bany.
antriquell embolicat. En veure que el
Comen; de Madrid.
seu estiueig al camp,
eessanties. ha vontestat n e
les besties que muntaven.
Nombroses 1 espaloses habltarions.
guàrdia sois acostara. els tres subjecnt.
Encara
no
se
m'ha
A
le,:
nou,
en
sortir
el
general
Pri[un tIo Santa Rosa
Al/ir va morir a la infermeria de
bereei aeuraclissim. Culto. Ele suri e
poden gaudir-lo a ciu-gativm
tes Corregueren cap a la casa núm. 40
la theta deis emplents mo de Rivera, despeé; de donar comp- Druts, a conseqfiéneia • de febres tiMo n Orare.
BRUCH, 74
tat proveint-se al
dcl correr Nou de Sant Francesc
ineursos en l'article segon—di- te de les visites rebudes, ha dit que foidees el soldat del batalló de Paexquisita. Pasles
l'ajut
del
sots-caporal
del
SoDolços
al limpiedetalls
Ami)
enearrers
per
gue--perb suposii que dolerds'havien ocupat ara do la qfiestió de
vi.a. Miguel de l'Arco Giménez.
l'Hotel. a la "Spleinlide
tala
seques per al te. Vine., li"ECIMATO DE DARCEIANIC
metent. senyor Francesc Orfila que
no
es
va
me molt, alguns d'hl batirá..
les subsisténcies i que denla amb ViS.
estant
ahir
ile
Pelayo,
carter
Pension",
D'Allmeemas
ocre, rajes i sacre.
pescara per ella. foren capturats.
BARCELONA
Rambla de Catalunya,
llana parlarien de les de Finances.
veure Cap nuiviMen t en el cama eneLES' REVNIONS DEL
Casa de confiança
l'escala de l'esmentada casa, dos dels
totes les pones/mes, enS'han
nomenat
SO,
on
trobarant
els
DIRECTOR(
dits subjectes que resultaren dir-sé jo- owleitionto•o
Ire elles la de reducció de plautilles.
tarda,
després
de
redepartaments
de
carns,
7 n111n11a.
e
Aquesla
collir la informació de la Pre_
porc, avIram, peix fresc i
- L'ARRENDATARIA
alguns perioilistes es
salat, verdures, fruites,
El cap del Directori ha celebras una
tx.
c'hi,sn17411
EA/ O N IlhAarCit Sarla D
Dr.
quedaren a saludar el general
l ea fii ii2a/r.iredge%r-e st.e Bru ch,
ASSASSINAT DE DOS
Ilarga conferencia amb En Bastos,
colmado, xarcuteria 1
CA
NT
INERS
Primo de Rivera.
director
de
la
Cornpanyia
Arrendataperfumeria ben proCorn que abans•Itavimi arribat
Larraix. -- A dos quilämetres
Calma i a Pacte
algun-s inembres riel Direetori, ria de Tabacs.
veïts 1 amb condicione
distancia de Vaistiga posició d'Abareola
IttiSSIA anava stus cotaboi acompanyat de re,
cura tota mena de
li preguntaren si es reunien LES RELACIONS
avantatjoses
tots, a la (piel- cosa contestä
IVIETGE DENTISTA
"La Opinión" publica les se- gulars.
medicina i cirurgia de la bucaltonda Sant Pere, 15, primer.
que el Directori es reunia diä- gó entS /1-I 1111 f est Bel s del reEn una part del 'cami dos cantiners
1..42:fflgrEEZZEMEEMI
a
La
round)
(Vaques'
riaraent.
Dentals sense paladar, ete.De 4 a 6.
presentant a Espariya del Co- es quedaren emera, i aleshores es prelarda serä dedicada a lace-id al rnil?! i 11,111 Ojal de Beil ín Por a sentaren rebels que els agredire n a
extern
Marroc i a alguno anees iis- la represa de les relae i on e
Itedicament
trets i robant-lm, tot el que portareis.
sumptlis. El de de-nä Vabsovbieconòmiques amb
En senir, els trets tornaren les torLaboutori MORATtl
211 l'estudi de les - Finunees. as-No tino cap dret, con] es- ees, trobant ele cadavers dele des cansist•int-hi l'Illanu, a l'objecte 1 mugía. respertuds pel país que tiners.
PALAU
TORDERA
(lU el Direetori pugui -estudiar can dóiiit hospitalibil, a emelre
L'Il • lustre Senyor
Els registres feren un escorcoll pe2s
el balara:. les disponibilitals, la'
18139311111113111fflIMIK
\ahusas i solatnent trobaren un indijudicis sobre la nova situaddö.
itiiajó del Tresor, en fi. en el No ofistant, oree neeessari ex- vidu al qual tingueren d'alliberar promoment en quó -aquel l se n•ha
rada la sera in/loanda.
posar públreament el que penco
Pro dad;
fiutual113011
fet.
de la p u y a si- tino:leí sobre
Digné després que el seMajudant e's ¡fine
1
1.,
4.
la pOssibilitat d'una represa
DUS DETINGUTS
hi facilitarla alguno decrets.
a l'extraeoló de letrinea.
tic relaciona comercials amb
Saragossa.—Es rehrn noticies per
Dirigir-vos per a avisos, PasUNA CARTA-CTRCULAR
i Cirurgia
• .
Rússia.
do Carificna dient que hE h a . seig de San!, Joan, número 30,
El presidcnt del - Directori lib dunat
Un liovera que s'inspiri
detinguts a la nresÓ Marli Capral.,
i
leiefons
números
1378
earnent en ]'interès nacional i brera i Gregori Garoée, tl qaal
als peden:listes aquesta carta-circular:
Regidor d'aquest Excel • lentíssim ?ijuntament
P. i 5211 R.
que vulgui la reeonstruceió ecoI'Exem. Sr. T'Itera general En
ha dit óssee de professió comp- S.
nómien, no pot tenir-,prejudiiiis
Capitä general de la Regló.
aman,
table i que vivia a Bareelona
ha mort als 39 anys d'edad
absoluts contra Id .edmore
en eompanyia d'uo emic anomePiSting i t amic i company La cega
confiaska que tinc en la disciplina i
Terrenys per uendre
nat Torrent.
__ ( e.
patrielsme de l'oficialitat mxlia eviPreguntat perquii residía al
• :No età de mós ut aquest
tareme aquesta carta, que .justifica, perespecte recordar n'actitud de noble d'Aguarn, digué que es
L'Exora. Ajuntandul de Barcelona, la sera desconsolada esposa. N'Angets Faro,
. ró, el enea desig de saludar 1 Orientar Mussolini . ett quant al mateix dedicava a treballs geografies.
Des de 2,000 paras a 90
a tots en aquestshistór i es moments.
filia Teresa, pare En Ilicard, mare política Na Angela Ferró: germanes Na Teresa, Na
Molle creurien que
-E1 día que mataren el Cardepans
argurnent.
cdntims
ele
pesseta
el
A la nieva experiencia de vell solMussolini en el -..Preler Murria nal Soldevila estigue a Sara_
Ben situats i al peu
Euriqucta i En Ricard; gerniä polític En Reunan Villar. tia Na .Xmälia Benito. neboda
dat no pot amagar-se que, darrera una
En Ramon Tesis änntainagosa, metal jant -se al carrer
treneat
Iota
relació
.amb
Ras,
•
del
tramvia.
Ilerminia :Villar, mieles, cosins i parents Iota i el jove.
Na
auitau'et com la que le injciat i !a sia. Conträrianient, eIs canvis d'Urrea.
d'e
seas amics i 'conegats que se
Vi$ibles
els
tliMeeres,
als
ria,
en
participar
tan
sensible
pèrdua,
iieguen
qual apila rara unanimitat ha estat
comercials s'intensificariert.
Els dos detingutsaliaren a
4 a II. i eta diumenges, de 10
serveixin assistir a la casa mortadela, Anbaus, 57, a dos q uaes de ryuatie d'aquesta
ço-- que deixa demostrat el fopeu fina aprop d'Osen, trasIlaa 1. Carrer de 'Pero IV, núsitugeid
a
la
Tornant
tarda, per 'acompanyar el eadäver al Cementad Civil del 5. 0.
a'
conducta,
queda
namlat 4e la me y
dant-se
clesprós
a
Lleyda
i
Barmero
156,
tocant
a
la
Riera
, uncallu d'apassionarnent que cal subs- panya. , en nostres re/acions-amb celona.
«Borla. (No els confonNO ES CONVIDA PARTICULARMENT
tituir de seguida per la mis reposada el móts comercial espanyol. herir
Per 1 si esteasin eomplioats
gueu amb altres terrenys
serertitat, i a acenseguír-ho tendeixen paga demostrar que per alguna
en
l'aiesassinat
del
Cardenal.
la
erren
al
mateix
cany
que
iis
ron] Peels metas actes í les següents paraules produetPs
els ha posal a elis,
rer.)
1 euelariment que Sotmeto a la reflesió troli, fusta. Wat, et merca!
panyol ea podría -reformar en polig - "del Jutjat in.struutur.
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CAM P

Aquest Barid ä la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzaat les
.. operacions de Compra i Venda de Valors,

PLANA

I

SECCIÓ B
Rambla de Catalunya, 41

BARCELONA

Telèfon .1588 A.
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Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cuponsi Revisió dellis, tes d'amortitzacions.
dipòsits i tota mena de valors
I Admeten

No n'hi ha cap que doni major satisfacciti
Tuis els de la seva renulació li doblen el preu
1

PER QUE?

4•8.1

IMPOTENCIA
'(DEBILIDAD-SEXUAL)

Salut i Vigor

Perquè STUDEBAKER es con.struit per les Ibriques Inés
importants del mán en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotniesos a alés.
de 9.500 inspeccions

PER NIITJA DE

Of1:7%.

poluciones nocturnas, espermatorrea (pérdidas seminales), cansancio mental, pérdida de
mcnioria, dolor de cabeza, rertiyos, fatiga
corporal, tüsterismo y trastornos 11Crl.10$0$

LA

ELECTRICITAT

Clii ‚',‚'lv'' II: 'Ii Daree/ölla acaba de publicar
un
trarrat d'Electromt apta per ira/n.11 . cl de fra.; a Uds
dentalitn; adtmsta Ara.: Obra tuctlota, escrita
e l s matad , due
lii11113 parla clara se/imita, explica la eran popularitat del
traelainent clectrie 1 de la manera que ta electrlettat galvánica ‚lila ami, els ...Mas del sistema nervids I muscular. t
torna la salut als debilltais, anemics 1 clefaMts.
La C,111:S3 dolo 21m/domes de cada al'e celo, tutuuclosament deserits t'er tal d'IIlustrar el ruafalL sobr e . le naluralesa 1 m'e aretal del seo eStat. Indica cOM la e/eefrie i 151 denn ‚in
cl
aproplat O er a cada areccIÓ "apLeadd del corrent
atarvaute
fa, ami) puurc. • taitla durant leS uros de eoftlplut repn.,, , 1 el matan
rol nrIluI el tjuw
moto ira dolt:atuttnt I s'acumula (1111S del sistema inriS ins,
lotS el,
extuntut 1 arumulaut l'energla nerviosa, aquesta
fo rl :a In t.. ” 1 .1 de la insemina uuottana.
cada IllIni 1 ia rld111 . 1a
anide Sta obra I.er aSsabentar-se de Cosos 1'11115
el la ,altit, a II de tenir sempl'e a rotr l'explicattló do la
1
mataltia, d 'cuscints que ul roan, cerl. t CarantItzut, amb res Oc) p ostre cientine
CINTUlio ELECTIll t i ti.XLVANI.
1, 5 utamesa a Ion, de citarte.. Malalts MambrItis sexes, eserrviu una sennlla
tarjeta posta. itrr •Nutire a corr o .. e u ell II acinesia precio:a 1,111. 11 trElectroterapia.
Leduatteu-la al tuructor de 1 Institut Electro-Tecnic, A. P ALA'', Ratnbla del
Centre, 12, principal. 1.311111.ELO:,lA,

de las mojare, y todas las manifestaciones de
la Seuraatenia o agotamiento nervioso, por
crdnicas y rebeldes que sean., se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivrä
Indicadas especialmente a JOS MZOtadPs en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
ahos), y para conservar hasta la extrema vejez,
ein violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 5 ptao. fron, SeaI, Ranibla d a las
Flores. 14, Farstaci4 Oriao, Princesa, 7 y principales
farmacias de Espaes, Portugal y Amenes,

MOBLES
a termini, isenee fiador. Carrer
de Santa Anna, 18

PERA

La Hura del dia
a la

No s'havia pensat, fino ara, en
presentar un producte capil-lar donant-li la forma de comprima, que
evita el cost d'un flascó, avui car,
i que és de practica preparació.
El comprinnit Sanibel al "bayrhum", disolt en un :tic d'aigua calenta,
•
produeix una loció concentradissima, es
prepari instantaniament i no está expo•
Sal a que s'estravi. El comprimit Sanibel al "bay-thum"
te la propietat de dilatar suaument els portas i de penetrar
en cl cuico cabellut, que rabsorveix ävidament. Si '1 bulb
capg-lar está ja atrofiat i produeix no mis cabells grisos
í pel-licoles, el nodreix amb excelent sa y a natural í determina la sortida dc cabells vigorosos i flexibles. Fa desapareixer les pel-licoles que son les destructores deis cabes, aixi com les pican tan desagradables i que obliguen
a gasta poc urbans. Demés, higienitza i saneja '1s cabells
massa grasosos o o li osos. El Sanibel, empleat a temps,
evita la sortida dc cabe/1s grisos.

València, 295

ii i [1111dli2i

má

Gel 111. GIUIISJ . Han-1bl n Ihm Hoguerta,
11t1131. e Ser (malle tlotspdat 1 nunt
Pan). — Venera duputeu Lta, al ftlif.
Etpeciats tractaMents uer el guarl.metal !apta de les malalues secretes:
Matrlu pell tutela 1) 1051510. Lon•
aune: de 0 a 12 t de 3 a a , ecou0ralea per a empleaba a ubre,.
del Sol, O.

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
B,SPARTLRIA. 6-VIDItIERIA, 12
Telèfon 1378 A.

SELIToRA

renlilesmomitiesde5e
e”.6
CHrepeetea,49AP
Re te ; Z.L5 SEVS Vt5ritslaicotoR,DE
GLAHA,SIDA f cOTO Acaba 0.5 (OreURVARÁ
PertTe./.1P,INDLTINIT.

Ltven n lotes les drosiverikr

PRODUCTES HORLINE:

pto.

I

—Clínica: Sant Pau,
MeelMe1.11.~1.1MIlee

lk II II

4 II II II II II

MI fi II II II II II II

:CALCAT
Ingienicarnb SOLA DE GOMA marca

FORD,

Box-

calf, tall anglés, doble planti la de cuiro

ni

l

• 14'50

U
11;

I tes. parn

jll)
Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Fid31 da le; Ralli
(Abans narrar Dormitori Sant Francesu),
• • Eil III
11•6111•111

flualsevnlaionient, d'inlenba Ilum.
indispensable n • 11 les excursions i viatgrei;Oil la 111111 CII
la. fitlirina;'per imz,ear • quelcolo en la foseor; (In pujar
l'escala; en la Imilela de mi;
nInIeli n ii'

Unica casa per a

:p,

i

a GRAN

;II

Les trobaren a les cuece
Suprema; Pel ayo,
56; Lorés, Codina • i Itoig,
Trafalgar, 3; E. Schilling,
Ferrar ' , 23; Berietain i
Forran. I : 1,aplana i C..; Ferrar), 15; ViC01/8 ' , error, plaga
nitinivii
12; A. Valverde,
Comtal,

1111

•

SECCIÓ DE 11(10BbES

a

E
PROPERA EXPOSICIO
exhibit-se els ÚltiM3 models en

a

Vegeu

les

DE

MODES

vestits i capells arribat 3 de Paris

nostres

escaparates

u

inannaannannannannanannanananananannaarinanannannanannamal
19IMMIN

DOLOR D'ESTOMAC

AUTOMOBILS

0[1111111H

.

PREUS SENSE COMPETENCIA

GRANS REBBIXES

GARATGE neeessIta, pur a p nMle de rarr.parara, watts'd meeliele,
rOrd,
e,pecIallsta
x.rder per a taxis. •MIllor
/VIII) 015 1
que nt,p(Isi (Ir p alatal per entrar vote a
socl. 1111.111 bellm • presentar Pons Informes. Eseriure Indwant edat 1 runtliCions
á Rambla d'Estuths, ti, Anuncis.

- -CAM1ONS

••.

VARIETAT

resli -

aut sempro d'une Milita!. incomparable, el nrateix a la

:

I IMATGES1 ARTICLES RELIGIOSOS I

w

Sucursal, 13

DAMIANS I

Actualment exposició d'objectes d'art per a ornaments

Calçat bo i barat. Tapineria, 29.

i;egtiente :

III •

111

ra i pila el?..eirica do la marea
L.0%, c'isposant, en tot Roe i

so-u\

VENDES AL DETALL:

I.

lämpa-

51F...vr SON AUTENTIQUES LES I.AmpAREs 1
PILES EL ECTIL Ir)11ES AMB
LA MARCA -LOT".

1 ='51)

ti

alllb una

en el

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyer› amb so•
fa de goma, des de 2'50 pessetes parell.

•

TAPISSOS Matute. La rasa mea trnpor.
tau.. d'Espanya. Especialttat en taPtssus relladosos ExposteM Permanent de
quadros a l'oil granulo oleOgraftes etc.
Fabricad(' inarcs 1 mottlures. .2— No
rompren omiso visitar anuesta casa.
F. MontfalcOn Botero, 4 (final Portaferrtssa).

VoiieasterumriinaäriResa,mbplaell,deRaciagtsaluX,

1D

11811 BU:

;

Tiana,

P 5550 1 0 DE L'INDUSTRIA. 14 BARCELONA

S.

54

MAGATZEMS

01,645 genero! a Pepena:

nya, 31, 1.er, 2. 4 . De 2 a 5 i dc 7 a
número 44. De 7 a 10 de la nil.,

Passeig de Grócia t

II • 11 I III

31 •

!GRANS

41 DE TIARA, a 0'60 pts. 1ltre, poset a
doinicilii colilla própla. J. A. Jordana.

4

Estabilments DALMAU OLIVERES, 5. A.

R. BOADA

Isidor Pons

•

111GIJA d'HM-le:E:

.

BARCELONA

Salón Studebaker

g

eatio Ac ui censprIm114 SANIBEL, per preparar 54 lechan., pta. 350
Dipòsit general:
littliblins•nts DALMAU OLIVERES , 5. A. — Barcelona
Morera urogrest,iva per ate cabells blanca): 6. 0EPILATORI (actlu I inolensiu): 6. - POLVOS (111011 artherents)- 750. CREMA (evito les arrugues): 2 . 50. - AIGUA DE.N I i FICÀ (en comprimila
efervescente): 5.- DATHOL MON't liC (sals minerals per als banys de peued:
5e. - SANIBEL (comprimas .Si bey-rhum por a regenerar ol cabell).

STEVENSON, ROMAGOSA 1 CIA

APRENENT per a merecida
novetals.
. d
P resentarr
-sittuns,
de 10 a 12. Carrer
""S•
"U"'' " f' " Wr °

EVITAR

Espanyola

Agencia

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

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

AGENTS:

CALÇA

propaganda. Per a senyors.
Sarlditljos j salut
C.410glIelit
gos solos i
›erlyOrl i si
lalons de goma. Veniu al VA BE. Rambla del Centre, 35. Tambd
fera bona cara si no compren Oval. Val per poes dios.
CUITEU 1 TROBAREU GANGUES
Gran 1 iquilació le Sabidos. San

"Unió] Comercial lipania, S. A.
Rambla santa Mónica 7_
6arat0e - Bruc, s6 5 .

Llegiu la Publicitat, propagueu-la
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Vid LI a d E. Be

11

Exposició

)

a1.

del

IVIoble ::

rtran
Stand

122

Papera

pintats

Decoració

: :

Pintura decorativa

de vidres amb paper GLACIER

BARCELONA - Cardenal Casaftas, 11, botiga - Telef. 4998- A
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