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'COTITZACIONS DEL
SORSI MATI
Obra Att
M'ora.
6250 6213
AIerant.
. . 6 43 132132
F. C MetrOp.
. 163'
Andalusos. • . . 54'53
Oreases.
14'73 1470

dala Tane
6261 5683
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14-56
1450 14'30

BORSI NIT
obra All Bata Taro,
6, 10 5 210 fi1'30 12'35
6, • 1 ,
6611)
5633 54'
53'25 34'
14'.0
1450
161'

161'

DIVISES ESTRAPICERES
Suri. s5 ..
Belenes. .
..
bnures
1 n OlarS
Mares
.
Lorulle2. .

NOrd.
O11. - 111/
Andalusos.
Orense.. ,.
Lmoomi
F
Mrtrop
G. Metrop.
Aurolianbus
Fe15, eres.
Pla - es
.
C. Docks.

oni. TARDA
0,01/. 1 Alt
6? I 6241
5199 16 .22
5 • 73,1 7374
15$) 14 60
6.
162' 16 3
146 149'
91
1121
52
46'10

BORSA DE LONDRES
Rala Tafle
618i 5193 C.edutes argentines
61.75 617
5 75 53' 0 Exterior
i450 Franca
7505
ir:,
67'
454;0
1811 161150 Nova York
14350 148'33 Espanya
32205
SI'
3150 51-50 Sitiase
2545
4.3`51
, 11562
Holanda
Itälia
10066
Suecia
171 35
Portugal
9.1

.%rgen tina

Montevideo
Xile
Berlín
Ccpenhague
Yokohama
Itelgiea
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og , MADRID

CAPIV/ Dl L'OH

Eonsa DE PARIS-

doln. ames proP
. • 71' 5
Iri lerisra .
Ainornrzable 4,31,
501
1,110r 1 itzahle 5 91, . 9,2
Exiernir 4% . . 6625
Erpanya
¡talle
293'
Esp i le Crettlt
•
Palio Eso tilo Plata
..
243'
Sucres pref.
,"111`,,,,
leCstinles. . .
all 25
floree
323'
.
bgb.
Artean ts
Franes
43 35
. •
4000 LltureS. • •
33'_4
4000

601

p

S ORSA

4663
131'13
37'
5510
7' 9 112
60.031
ti 0112

Frailes

Monerlea or
"
" Isabel .
" petite3.

77.35 .77'0
14 30
223 60
6,, 50
3'0 73'39
16 93 1998
1.3113
1)
31.12 39350

Lond reS .
11Pltriea
Espanya .
llortni•
.

:aova York.
Pie in g al .
Mema
.31i14sa
10 . 5,11. .
brema
.

"

Berlin

tosa.

riE1112 YORK
I a t oni anterior .
Ullertilra
.

eumn
J.9:c

73 0.000,00 0
25'2 5
21 0/16
8925
2 3325

CAPES
Tanca g e setbre.
Nova York
Octubre .
nw - einDre
Mitre . .
5131g
Juilol
äetembre

.

•

8 5'
1313'
709*
743'
7 8'

oc

11.

.
.
M'aun telegrama. .

29170
1905
2333

neron telegraina.

1691
1639
1643

SUCRES
Tasca 35 setbre.
Nova York
540'
setembre
476
Itrsentb,
LIVERPOOL
Macti
393'
332'
ältug
t'enea anterior .
. .
oto cura

unnaniarca
Vierta
Praga

Cotitzacions del dia 22 de setembre de 1923

134'10
153'
34'
7'10

e dotara.

1923

MERCAT DE COTONS

1P5'
1ST
13s'

"
" Mares.

DE

3300

Noruega

de srtembre 192ä

Diumenge, 23

LA PUBLICITAT

Ltnre.
1631
20'11
1893

Sta"

Gener
2389
2618
19 33

3837

1684
1671
15173

1669
1947
1648

301101

2678

1650

1517
15'23
1524

lee
10-84

New Orleans

Liara anterior .
. . .
(nao tura
supon telegrama. .
..

d

2925

2696

2856
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LA

BEIfin, WRIM mi

La Borra dia per dia, podriem haver

iter tal- rolo l'enrenou bursätil
1 l'atendí) del llegidor ens ha mogut
a escriure, duna dies eneä, artiele
dlari.
Perísi el tnú). davui. issabte, no es
sols per uonsuetud que l'emprem, sintn porqué no traben,. gens inoportú donar una mirada general a la setmana.
Aquesta setmana es recordarit a Borsa. Il75 passat en la seca conva de
sorpresa a protesta, a crisi interior del
mercal, a reacciti'sence &ser prou eleparada ì crisi, a desbancluda, e a peral
greu, a víctima del perill, a serenitat,
a normalitat de convalescéncia, i a
triomf, per consegüent, de la noca organitzaciú que donaren al Mereat Lijare une esperita practies I vidents.•
Tot aixö ha passat a la Borsa d'especulació. especialment cu carrils. Els
altres valors nous, portats com transfusil", de sang a l'exhauste rotllo dc caerus a fi de mes, cara és natural, han
mofen molt.
Es la Borsa com la mar.
Cal no refiar-se massa de la ealmä.
-•
aparent.
De masea refiar-se'n lis passat el
que ha passat.
Els-rotllos al comptat, retardats oem.
pie de mojiment, rom fine la sir...facie;
no va resoldre's de seguida simí e;ue
va tenir aspectos de criMica, yan sufrir aixf maten la repercussiú.
DirctM una paradoxa.
Es aquesta: Di ha bagut valors que
de presentr-se comprador laturiJ u balan: molt. preaentant se en es-scr
eeleiars per a liar venda, la sea:In:líe de
la inntilitat de baixar tipas els 15r10
teca, enganyosament com a eorrents,
a canvia- anteriors.
De tots ela 'valore al c6motat, els
que més valentament han resietit els
seas tipos, tuautenint gairebé 1,5 sornialitat de lloro operaeions. slía ,Is de
les grano. Conareanyies del Nord i 1Alacear en les séries (arreste no geus
afectats, o quasi no gens afectats, s'han
vist per la davallada de les acciosS oreeisament de les comentarles Companyies
Hl ha liagut excepcions en alguna
sèrie, com la F del 5 per 100. ele YA lacant, que aembarie de desproporelonar-se en ,puj a fine . a 8X85. La lfloxa
maxima d'aquesta eèrie, 1 encara nit: •
tirada pel; una venda forta, va registrar 8775, perii ahir era solileieada
a 8's.
La hiena que ha commogut la
ea d'espe r ulaeiú va partir de Madrid,
com si es volgués cotitzar quelcom n pro
testar d'alguna cosa que contra?inva.
En carrito oh podia fer sang 1 ele
carrils Sanen escollits.
En 1/entes de l'Estat—ou dintre la
injusticia. o mala intenció de 1a.3Wrade
feta com a innoble campanya pelaba
hauria estat mes just—hauria pasear
de molt ultra manera.
S'hauria bagar de ter amb dinms i
donant mes la cara. A nido a tole,
hauria sortit la muralla 'dele interesaos ereats. I en . tot temps ele iee•S805 ereats a base de comptat sOG rosa
indo stdida que nO ele interesso3 ermes
cii especulaei6.
Els Notda, que en la sessi6 de dissubte passat doten a (3810, aved Minaren de, primera estrebada raoguda
Madrid i extremada p e r la sinmeiä
Interior del nostre mercar fine a 0210,
reaccionant seguidament fine a 115 entera i tornant a 64.
Amb aquest eauvi de Barcelona, Ma3d l'endemä insisten i etnia 6180.
Aquí és desprecia el canvi i es mamé
una taima a 6385.
A partir d'acial, es descompon en
les sessioas segilents el nostre es4reat,
per pertiongur-se -mas. die* . la situa(16 i per una suma de posicions mal
calculades' o mal acostumades del Irateüt, iea va•a parar,ab'ants d'alar fine
a 5985.
No ressenyem altres • canela ele valen. Per 'donar el te, harem pros els
Nords per gula.
— Aquest matt, ceguin, ei to de franca coavalese'ancia de aprrnalitat d'ahir,
es elou - Mercat Lijare : Nords, a
6285; Alacants, a 6250; Andalasos,.
a 54'50; Orejees, a 1450, i Tracacereal, a Be.
En el comptat, durant la setmana,
la Mancomunitat pasea de 7425 ä 73.
Sis Mu5Ict1a, prenent élh de 1900
dit,

SET

erial a tipus, ehe Si a 80. Les Exposicions es veuen ofertes a 0875. No
Os cap balice (le raltre mart.
En rientes di l'Estar bi ha petites
baixes durtmt lii setmana en alguneS
aèries.
•
Eu altres fine Id ha alguna 'antera,
insignifieant pertb
Damunt (le les Obligacions del Tresor hi pesa Can] usa mena de penediment, que indubtablement es traduiria
e nona balsa si no fessin els venciments de pr3rrogues, voluntärits o M'IIgadcs, segons cara vagiu les cosco.
J'As Banco Hipotecarle del 0, ele
guate pel mult que han pujat apeues
es eotitzen, baixaren flag maten, i les
Caixes d'Etaissions
De mig enter a un m'acr i mig tu-asen, segons séries 1 hipoteques, els
ferrocarrils del 3 per 100.
Les mitigues SeViv i es dii Nord
• mea fort: de 7255 a 7125. No és
estrany. SGn valoro d'abres amtrues,
fora de tu d'interés, 1 se soatenen alta
pel pie que a-inquieten.
Els alacasts 4 per 100 de la D nomée per1en dt 71 a 7050. Preeisament
daquest valor aval la ha bagut mili.
basta a la Compituyia. Les ;eroposiMona que ha adqUirit lit Companyia cocinen entre 345'32 a 250 pessetes mula
511110 primer d'abril de 1024.
. Per ton, el eup6 de primer d'actuhm de '3'18 pessetes a profit 'Jr l'ofertor, resulta que la Companyia l'ha pagar' entre 7090 i 7180.
Les U ele l'Alarent (lel
por 100
Passen, de setmana a setmana,
10'2 a 101 25 , i b es Oblignelons del
riel Nord, ele 102.75 a 10225.
Totes dues ben resistents, donados
les cireumetitneies.
En les difer'éncies d'uquests valore
similars sla de tenir en comide (pie
l'Alacant té 'eup6 trimestral de W88
pessetes a primer (l'octubre, 1 el Nord
cup6 semestral de 1418 pe.ssetes de 15
de novembre.
Els Andalusos 4 i aug, dits Bobeenha, passen ele 7550 a 71. Els ferrocarrils Catalans, de 0985 a C1875.
De les obligacions industrials unes
no es toquen per por, nitres sostenes
tipus per ésser facil dominar : les, i
nitres es tracten despietadament.
Tot plegat no es Cap desastre i
la Bona es normalitza, cota estii en
vies franquee de fer-he, s'haur'a salven aquest st,,tor vidrit5s.
Ja en unid-arma, si ho creiem oportú, en una altra °casi& No valern ims
desemparardes de comentari. Altrament si en bon nombre Welles s'ha
Prescindir de la claredat bursittil i popular en crear-les o emetre-les, collaeant-se . CilMotternelat o egoistament
entre clienteles partleulara. aquestes
Clienteles ja saben de rnoment on trobar la font d'informaei6.
Eu valore industrials, en general, estimem un deure, sempre que siguin
seriosos i portats a Borsa amb noblesa 1 elaredat, que siguin aubstrits o adquirits en quantitats /Miden Mis, (Pm
una gesta de companyonia erafers i
arnb to de conteruperanitat o en lligam ele eolidaritat per bornes d'afeas.
Subscrits o adquirits per rendistes o
frontiles cense cap altra Saat d'ingiessos que la renda, sin)) l'allocarnent del
cdpitel tinic damunt l'esquer d'un petit
sobrepuig d'inter (:43 wat,. absolutament
El perill dr frachs o de desempar
(le la popularitat Minen no Os comPensät de cap manera pol 025 6 050
P e r cent mes une (detener' damunt 'de
valore de fono pablies -o Witirlignelobs
de can-lis 1 , en dir de camita pensara
en Nardo i Atacante gairebé exelusivameut.
,
Po? •eepai resta en' aquest artiele
mimen estés per tractor de moneda estrangera.'
Anotem, per.), les darreres transaccierne d'aquest matt 1
Frailes franceses, 4365.
Neta belguee, 37. ,
Idem suissom, 130'10.
Dólars, 723.
Lijares eaterlines, 113'15.
Lires, 3285.
Mares, 0'08 peasetes el milla.
Carones austrfaquee, a 150 el milla.
R. Eurinyac Sentles.
22 de setembre de 1323.

VMSE1321..!MN 10 [911111:1[217111413n mmandasouiR 6113EMM

logre3es t:o l Coganyia dels Fer p ocerril3 de l'e. S. 1

BANC BE CATALUNYA

Del dia 21 al 31 nagtet passat
aquesta Companyia porta un augment
en la reeaptaciG (le 1.158,0112 pessetes
sobre la inateian ele l'auy 1122.
Del primer de cenen al 31 d'agost
Patent rcsmeidada Companyia porta
un total d'augiuent de 8.807,641'85 pesseres sobre la reenritaciA en les matei. aes dates cd . l'any 1022.

BARCELONA

Agent

de 500 pessetes cada una, al 6 per 100 d'interès anual,
amb cupons trimestrals, LLIURES D'IMPOSTOS
PRESENTS I FUTURS, amortitzables a la par en 33
anys, a partir de 1923.

COMPTES CORRENTS — COMPTES DE VALORS
CAIXA D'ESTALVIS — BANCA — BORSA — CUPONS — GIRS — CANVI DE MONEDES — DELEGACH) DEL BANC HIPOTECAR! D'ESPANYA
DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA — SUBSCRIP•
CIONS A EMPRESTITS

1

Apartat 330

itzri

CAMERA CUIRASSADA

E

núm. *1 Carrer Creu Coluda, 8 - Te!efer, U. 667
ALENCIA nüm.. 2: „ sant Andreu, 146 - „ S. le. 671
111 - „
G. 184
A.LUILik [lúa 3: „

Toleren 5522 A

Sucursals a Girona i Lleyda

l im LEE

memommumourumgmmummEnsmommunlinannemumm.
–—
Cura radical garantida censo operaria.

rEIX

HEMORROIDES (NrEns)

AGENT DE CAtIV1 1 BORSA
PASSEIG DE GttAC.1A, 17
Complimentació d'ordres
de Boros en va.ors al som- !
tat i en intimides 2stratige
res. lrilen'enció de c.ntrac- tes comermals i präStees
sobre raereaderies o va- ,s
lorS; subscripaluns a !
prestits, no., etc.

Dr. Car3cner, especiaBsta, ha teaultatiat
el cänsultoci de 13 Rambla de les Flo3s,
54, e le tienda de San: Pera, 30, pral., 1
Le 9 a 10 del matl i de 3 a 6 de la tarda

ePls Ilostillals de Paris. Pell i
Sant Pau. -33, pral., 2.'

Doctor Montana
veneri.

ACADEMIA FARGA
RAT:ELA DE C1TALUNYA, 114
Solfeig, Piano, Viali, Can:, u uitarra, Arpa, Composició

;Jrä. c ampafi ä c acQ ; •

Ex-interna dels Hospitals de
" 4 " Paris.•Enfermetats de la dona:

Direcció talOgräfirn

lmArrJTE
Terefonz: 443 A. i 023 A.

Parts . — Consell de Cent, 322, entresol.

Preparació per ESCO-

_a

LES. ARQUITECTURA,

(bes ICO 3 S. en Cta.

12.AMAS

V3IL0715
Bs4t..CA,
Rambla del Centre, tutti. 6

2M-SIT,P.ANZA

e

Mg@

EnG/NYIERS, Al 11.1 TARS,

ant.I.Es ARTS,

etc., PINTURA DE TAP15303 a Poli, aqua-

NOWELL DERMANS l

1

CREADES PER
7

AGENCIA

de Canvi i ßorsa

p laca de Santa Anua, 15. 2.on, 1.4

JterIENir snegllMg
u= PU re 1° 1?

.„,„:, : VALORS : CUPO.ttS
R a mbla del Centre, 16 ..._...—

AR) ti

retla, tremp, i teta mena de dibuixos.

SUCUSSON d'Evarist Arnü
FUNDADA EN 1846

APARTAT DE
CORREUS
Númeró e:25

CASA MATRIU
Passatge de: Rellotge
Tolèfons: A. 1012, 1913

CASA CENTRAL
Placa de Catalunya
Telèfons: A. 631, 4320 i 4621

Su ursals a Balaguer, Berga, Cervera, Iguilada, Lleyb,
cerdä, SoSona, Tärrega

Mara-esa,

i Vich

CUPONS VENCIMNT 1 L'O:-

N E.GUCIEM TOTS

TUBRE VINENT,
l'import líquid deis quals ens sigui conegut

DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES 1..1.MPOST DM I...ESTAT)
Dimenslone en centimetree

Alcitrie

•
o
•

12
18
18
25

E

40

•

59

A

Fondäria

Artapläria
20
20
4
41

14,762

56

21,800
44,173
60,075
96,163
139,272

56
56
56
56

11
41

CAPACITAT UN TITULAR DOS TITULARS
decIrnetres
quadrats

56

22 pft. any
36 "
"
"
90
120

g

e Mälaga

amb la garantia especial del producte de la dècima sobre les
contribucions urbana i industrial i la de diferents arbitris
municipals.
La Banca Marsans, S. A., adjudicatària de l'esmentat
emprèstit, amb el Sindicat de Banquers de Barcelona, S. A.,
asseguradors ambdós d'aquesta operació, ofereixen aquestes
13,000 obligacions en subscripció pública, al canvi de

97 CEO, o sigui 435

pesset e s per Obligacie
el dia 26 de sete.nbre de 1923, a Mol
irrediseiLle
havent-se de satisfer a l'acte de l a subscripció el total import
dels títols, subscrits.
La subscripció s'obrirà als principals flanes i banquers
de 1VIalaga, a la sucursal de la Banca Marsans, S. A., a Madrid, i a les segilents entitats bancàries:
Banca Marsans, S. A.
Societat Anònima Arnús-Garí
Garriga Nogués Nebots, S. en C.
Banc de Catalunya
Banc Urquijo Català
Soler i Torra Germane
Fills de F. Mas Sara.
Jover i Companyia
Banca Tusquets, S. A.
Fills de Magí Valls
Banc de Préstecs i Descomptes
Nebots de Parasols i Companyia
Nonell Gsrmans
Banca Mir, S. A. Rosés i Companyia
CASSA DE LA SELVA: Bosch i Codolä, Jubert i Presas
GRANOLLERS: Banc de Granollers
REUS: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs
RIPOLL: P. Sufter Ferrer
SABADELL: Banc de Sabadell
TARRAGONA: Banc Comercial de Tarragona
TERRASSA: Banc de Terrassa
TORTOSA: Banc de Tortosa
VALLS: Banc de Valls
VILANOVA I GELTRU: Banc de Vilanova
IIIInMn11n

areametaßtesszae2e.a.

dataeykydit,Sgiliag..Irteter'

CAMISERIA

ALCOHOIS PURS
reell fieats de 56/97°. Especials
per a Chniques, laboratoris, faxmartes, per f umerice

ANSATS

F, VEHI L S
2, Portal de l'Angel, 2

Ca m i l es raclam

de totes classes
DETALL

A. ANTIICH'

7'

EietiES Guyal

251

Milons Mur.di Rl

159

Upa-carnes, pell seda

?les.

1'5

Gorkles pul

Ronda de Sani Pau, 32.

MUGES

Telefon 810 A.
imm•ewstev...weemormatom

G ÂS 11 81,1XF,

dllffleeileßleMegramIRIBINEr-IM11

. AS 1 FALCrU ERAS
Dr. FALGU ER
METGE DENTISTA

CAMERA CUIRASSADA

Modele

L'Ajtintament

VENDA A L'ENCROS 1 AL.

eafilM11n=1•1n1•11MMNI.

TARIFA

DE

gn

13.300 Obligacions Mullicipais

Cru 3

I

SUE3SCRIPCIO PUBLACA

561 i 562 Aparlal de Correos 568

EEntla ieIs Esidis, 10 Telefons

Iniore3P rnerol

rcaI

e
a

Direcció telegräfica i telefónica: CATALON1ABANK

S'espera l'arribada del vaixell "Guadalquivir" ni/lb un carregament de 500
tones de inoresc.
Demii, (Piltras; el mercat restarä tan-.
eat.

Pau

4 E 1185

51 ptes. any
79 "
138 "
195 "
282 "
398 "

medicina i eirurgia de la b,,ca ItilIlilIl Sarit Pere, 15,
Dentals sense paladar. ete.De 4 a 6.

primer.

a TUS li [S lila D'in UPEN
EL CONSTITU/RA SENS DUBTE LA CONFECCIO DE

1000 GABANVQ
I

u

de ls darrers mod e ls noidamericans qu3
Mili' 'tenor e uouar a ta nada

GABANY IANKI. . . .

70 Ptes.

NOVA YOBK. . 110 "
" NVAHINGTON . 130 "
EXIT INDISCUTIBLE del vestit xeviot angles garantit
a 100 pessetes, a mida

Direcció telegràfica
Erraminswe

i telefònica: BANCARNUS

-ers.

VRIESICEIMMEMEMMUMMIENZErela

Ferran, 42 SASTRERIA NEW-Y03( Ferran, 42
nurnanmmueenewswe

enge, 23 de setembre 1923 ).

LA PUBLICITAT

aseta local
La Sacietat "Barcelona Esperanta
tete" ha obert matricula per a les
ents classes: Esperanto, dilluas i
erres; Ortografia Catalana, dicendissables; Francas, dimarta i didiiea dasses, que es donaran
les dits
des quarts de S a dos quarts de non
vespre, comenearan el dia primer
octubre, anant la primera a carroe
res-professor d'Esperanto d'aquesta
aireraitat. Les persones que desitgin
riure -ali poden pasear per les °fies de l'entitat, Bala de Saat L'ere,
principal, de dos Cuarta de ama a
quarts de non del vespre els dies
reos, i de dotze a una de la tarda
de fasta.

AB RIO U ETS

IX.--Objecte d'art. ofert pel mayor
Xavier Gambas. S'atorga al traban
"Plugim-plujot"." Lema: "Effets
pluie".
X.— Cinquanta pessetes ofertes per
la Lliga Regionalista de Gracia. S'atorguen al traban. "El jurament de
Joana Enriquez". Lema: "Full sie la
Història".
Formen el Jurat Literariaels senyors
E. Moliné i Brasas, president; vos
cals : Angel Sallent, Miguel Capdevilo, Alfons Damians i liante; secretari, A. Molina Gendran.

Central: Portaferrissa, 16;
Sucursal: Consell de Cent,
339, (entre R. Catalunya i
P. de Grecia).

Tenim tot l'assortit d'adornants per vestits de senyora per
3 tardor i hivern. NOVETATS
le les millors cases creadores
de la MODA.—Panadés i Carbó,
'arme, 10. Tel . 5396 A,
VANOS CAROUS

rcrtaferrissa, 10

CASA CLAPES
PARAVENTs

Galeries layelanes
CORTS CATA LA N ES, 6(3a
LAMPARES decorac:ä, pro-.
jeetes per eminente artístes

CAPES

Dal(etosament sean. cara LA GARZA.

Copes i lecciones

1[111111Z113EU

PLAÇA REIAL, 15
meta11 1)1(1) paCOB
•-• ea n t:ts —Preus
soase competencia. liorens
mane. Itanbla de les Etors, 30.

Ronda de Sant Pero, 7
Plaga de Cta. Anna, 9

Tapineria, 33

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.
lat RCEL_C>NA

ANUA IMPERIAL

tossurnaelormaramorimerassaimesaurainalusfflanuall

La bona confecció
d'un vestit
depM, en gran part, de la bona

qualitat del genere.
Per vestir bé i berat sita de
comprar DIBECTANILIsT AL FABRICA:XL suprIntInt clä Intermediario que enearcIsen ei peco.
Desoyes, la osnfecció és intlls•
pensabte enearregar-ta a la modista o castro que mas bou gost
bones ataos Dogal i ines ecOnianIc
vestelxI.
Estem en salastó amO excellents
professtonals, els servets dels caíais
Meran 1 mis agracia la nostra Ilse
ea I instutgata clientela.
Una revolució s'apropt Un l'art
ce vestir-se, Nens, eienyores 2 Senyors, elegantntent 1 A INSITAT DE
PREU.

resol, primera.
QUIMERA DE ORO" — Saba de
moda "MARYCEL"

(—
g

El Centre Excursionista de Catalunya assabenta cls seus senyors' erais
que dimarts ;atleta, a les den de la
nit, visitaran el sen estatal:. social tls
congressistes del Club Ataja Franeais
que _prenen part al Congrés dels Pireneus, i amb tal motiu de celebrara una
recepció en honor dele visitaras i una
sessió de projeccions dele nace mas
notables dels Pirenetts. A aquest arte
es amar a l'assistència de tots els as s ociats del Centre.

Central de

tall

del ende parisien Martí
SISTEMA UNIVERSAL
Les aspirants a "profesora
de corte" i altres ahí/mies en
general que desitgin nottrieular-se en resmentat ral15 rl'ensenyarica salicitio el nou programa i fulla condiciuns a
la Central de Corto Martí. Prinier Institut especial de la costura professional por a la dona. , MorliSterla, sastreria, Llen-

ceria, Cotilles i Capells. Passeig de 'Grecia, 12.

Per a menjar be
La Pensió Tafancr
Llegiu l'anunci, plana 8
En la sessió celebrada alar pea Club
Escocés va acordar-se donar per finides les laicalices i reprendre els treball; de propaganda en favor de l'Hospital ClInic. Amb tal motiu es començarà rima aviat el repartitnent de cartells anunciadora de la dita campanya
entre establiments palias i cotnereos

LLISTA DE NOVETATEI

La junta de Protecció a la Insria s'ha fet càrrec d'un nen d'uns
rus, trobat a Hospitalet.
El nen diu anomenar-se Josep
lechen, cense que de les altres (Mes confoses que denla pugui posar- res en clar sobre la seva procealela i familia.
La Junta agrairà totes les dades
c se Ii facilitin respecte l'esrnentat
n, podent dirigir-se a les seves
[Mas, passeig de la Duana, e bis,

Per a Senyora: Crepe Alarocaln,
Popeline, Prasselt,, Tricotine, Coral,
Ottornanes, Crepe Parasen°, Caamosco. Odalisca seda, Pell de be,
aaniusses obradas, Freinthis (51
retal americana), Articleä especials
per a %estilo de Piqueta.
Par a g uayen Darreres nocrtais
en helases. -.Melinita, »viola', Viso/oyes, Gabardinas, citasteis. v141,1,555, Gabanye esport, Artieles ChisStall, necees 1 Masa*, PantalOneria
S eil eta.

d'aquesta ciutat.

Ne., t ossiu mes. u h
Prenet. pestillos II
TR5.1 RALS CAPSA
taa , d mal da
coll ateo

8i

Veniu a vosee I comparar
Freud i qualitatsI

J.

LA TEXTIL CATALANA
(N ( M ItEDISTRAT)
Vendes exclusivament al detall
Preu

rii

FARINGOL

•• FLORICULTOR
Batlie
• P. de Gracia, 105

Guitart

3. Portal de l'Angel, 3

e•••nnn•••nWar.r.r.e.

Tei el gust de posar . a noneixement de la seva dis•ingida parròquia i andes,
d'haver rebut les darreres
:iryetats en generes i monacionals i estrangers
er la próxima temporada
tardor 1 hivern, que ex:;osark a les seves escapa• •ttes del 23 al 30 d'aquest
toeS;
•
Ilat's aquí el veredicte de la ter
a festa de la Poesie i de la Mú
a, organitzada per l'Associació Ca
asista de Gracia i l'Orfeó Gracienc

posició

Natural: S'adjudica a la
"Elegia". Lema: "En l'al-

grisa".
II.--No s'adjudica.
al,--No s'adjudica.
IV —Objecte d'art, ofert pel senyor
Ar tí Matons: Es coneedeix a la comaia "Mercat". Lema: "Anar per
a..."

V. — Cinquanta pessetes, ofertes pel

Sa II KI

Tel 1475 A.
Palas 11

Glosses de comiat".
V 1--Objecte d'art ofert pel senyor
klard Cots. Es concedeix al treball
-a mell mantserrati". Lema: "Flors
Ve, de Patria i d'Amor".
V11. — Objecte d'art ofert pel senyor
aint Esteva: s'atorga al treball en
'a a "Compare 'loa i comare guiLema ; "Fiolatgo".
VIII.—Cinquanta pessetes. ofertes
senyot Miguel Casals. Es coceeal treball "La joia que fineix".
"Capvespre

treballs ja realitzats podem assogui•ar que la importancia artística d'aquest Curs, quo a0ir.ençarit el propvinent octubre,
superara la del passat, de tan
agratiosa I'llcardança.
-- A la carreteen ele Sula
a Simia Colonia do Farnes, iloo
conogu• per "Bosc aloragas",
del termo de Rindai•enas, va
esser alracat Ea Josep Cornellit Bienes, quo guiara una tartan • do la "Ilispano-Farnense"
per tres subjectes ernmasearats, dos deis quals van agafar
el cavall per la brida i rnentre

ramenacaven amb revòlvers,
l'allí. ° va pujar al carruatgo i
li va robar 11'30 pessetes que
portova.
— Âl mas "Jep de les Menlides", de Begude, alta comes
un i•obatori de 600 possoles en
bitllets do Balo), havent estat
detinguts, con) suposats autora
del fet., Joan Basaganyas Font,
Nards Payols Bonaventura
Josep Sola. Band, velas do Sant
Juan les Eonts, d'aquoll termo
municipal.

Dilluns vinent, dia 21,
se celebrare a l'esghisia del I Sa,grat Cor, d'aquesttt cititat, les
/luces de la gentil • senyoreta
Maria Audouard amb el joya
farmacèutic senyor Lluís López
-

Pomar.
Ha estat ordenada pel presidont de la Diputad)), Sr. Hiero,
la formació de la nómina per
al paganient de rescalafó de
mostrus i mestresses d'aqUesta
corresponent
"provincia",
rany 1916, última tramesa per
la Secció Administrativa do Primera Ensenyanca a dita Cornoraci ó. pagament do les pessetas 7,91950 a quä puja la susdita autialitat, comentara el dia
primer del proper octubre.
La quantitat do 25,3 175 pescotes que correspon a les anualitats de 1920-2,f, 21-22 i 22-23, o
sigui trence, del (raspes daquest servei a /a Mancomunitat
de Catalunya, obra a la Calan do
la Diputació per a eSser salistela tan bon punt per la Secció
Administrativa es remetia els

esettlafons respectius, .pnix
Mancomunitat, ha lliurat ja fa
clics l'esmentada quantitat a la
Diput avió.

EL COVERN -DEL REICH ESTA
DECIDIT A ACABAR LA RESISTENCIA PASSIVA •
Berlín, 22.—Sc g
s ons diverses inforIlladan9 de carácter oficiós, el Gavera adoptara a principis de la setmana entrant importants i definitives
decisions resat.s
qüestió de la
Ruhr.
La Premsa publica diversos com u nicats de carácter que manifestament
• II llar origen oficias, preparant
pública per a l'acabament
la resistancia passiva.—Havas.
NOTICIA DESMENTIDA

' Berlín, 22.—Es desment la noticia,
scg,ons la qual co deia que l'ambaixador d'Alemanya als Estats Unas retornava a Berlín en complimcnt derSres que li liarla trasmas el canceller
Stresemann.-1 lavas.

LES IlECLAMACIONS DELS ESTATS UNTS A ALEMANYA
Londres, 21.—L'import de les
reclamacions fetes a Alernanya
per simples particulars amencamas, cii concepte do pèrdues i
danys ocasionats a llurs propiotats durand la guerra, ascencleix
a la xifra de mir cinc rento milions de ditlars.—Ilavas.
STANLEY BALDWIN
A LONDRES
Londres, 21. — litt tornat a
aquesta capital el primer mlnistre senyor Beldwin. — Idavas,
MISTER BALDWIN PARLA A
LORD CURZON DEL RESULTAT DE LA SEVA ENTREVISTA AME MONSIEUR POINCARE
LOndres, 21.—Aquesta nit el
primer ministre britanie ha Ungut la so y a primera conversa
rimb el ministre d'Afers Estrangene,- lord Curzon, sobre els resultats de la sera entrevista
arnb M. Poincare, a Paris.
El primer ministre no pensa
afegir noves dados l comunicat
oficial facilitat a la premsa
acatar des converses de París.-Radio.
BAT.WIN. CONVOCA EL CONSELL DE GABINET
oLndres, 22.—E 1 primer ministre sug la' , Mr. Bahlwin, en arribar a Londres ha convocat el Consell de Gabi!Jet, el (peal es reunirit per estudiar la
qüestió de les reparaeions, el programa de la pròxima mi/dorara-Mi imperial
i filtres 'assiunptes trinteras.
Mr. Baldwin, un om acabada la retira:ció del programa de la conferancia
imperial i presos aceras sobre la (lijestia de les reparacions es proposa rearuna campera, de discursos. —
tazaio.
ilitd
LA PREMSA ANGLESA I LA COM-

I03.B11AELDIVINaCIN
PENETIpLo
Londres, 22. — La Premsa anglesa
creu une Valer une aval tila ros-esteta

1

Eanyeras

L'Associació Intima de Concerts, en
la junta general que tingué •lloc el
dia 16 del que som, nomena, perquè
la regeixi durant el cura 1923-24, el

Consell directiu segilent:
Joan Sangenís, president; Josep Rigol, vite-president; Agusti Grau, secretari ; Alexandre Cardunets, viccsecretari; Ratnoll Martínez Gras, tresorer ; Caries Maestro, comptadur;
Jo s ep Biosca, arxiver Andreu Aymar, Alexandre Rita& Andreu
Rosa, Joan Narbona, vocals; Enric
Ainaud, director artístic.
.......Mee*/••n•nnn
n

RESTRENTIMENT
as mira amb Femalstda Jalea

EL MitDREINO
reinfmmlni.
rentel ettealí; postre

De venda a tolo els eoltnadoii I droguerles. »Masa: Malfabialll I. FonoIleda tierra. Comerst, ati. Barcelona.

CAMBRES
BANY

1 LLURS ACCESORIS

Per menjar be
La Penaiö Tafaner
Lleglu l'anunci, plana 8

pitt 'de/ earrer del Conde de l'Assalto.
Sabaatlana Educa, mestressa tlel pls,
di g na que ragressor os din Miguel terstill.

mas importancia ds la demostrada que
la confiança entre els caps deis Goverus francas i brhänle es ¡toba restablerta, i que no exlsteix cap apostata
ni cap diverganda 02 els fisco q ue Persegueixeu tots dos Goterna—liares.
LA REOBERTURA DEL

ItEICLISTAG

I4 CO? D'Hita MILITill

Beata], 22.—El Reichstag reprendrà
les seres oessiono el dia 26 de l'actual,
pera coutra el que salaria Itt. el centellee no pronta/elite& cap shacar.; assie poltriea exterior, sitió sitie leo
davant la Goilliestil d'Afara catrangcra
de la Canana, pera lit data de la reunid
e " 5- ra
alía

LA SOCIETAT DE NACIONS FA
ESFORÇOS PER RECOBRAR EL
PEESTIGI

Ginebra, 22,—L'Assemblea de la Societat de Nacions ha continuat el debut sobre el conflicte italo-grec i sobre cl prublema de les reparacions.
El representant de l'Italia i després
el representara de l'Africa del Sud
han exposat llar punt de vista.
Aquest dama en parlar del problema de les reparacions. lm ha fet
en nona de la lania sudafricana reiterant la crida d'aqueas ataisos i a tots
els Governs europeas i particulannent
als GoVerilS de la Gran Bretauya i de
França, per tal que arribin o regular
la qüestia de les reparacions i si no
poden fer-ho, sotmeten l'assumpte a
la

Societat.

Manifesta tamba que el paises neutrals i la federació internacional de
sindicats obrera esta d'acord arnb aoahijó que sigui la Societat de Nacions
la que resolgui l'assumpte, en cas de
no poder fer-ho els Governs de Fraseea i d'Anglaterra.
Per Carilla manifesta que, la Societat dc Nacions ha de fer, una crida
als paises interessats, per tal que
aquest vital i interessantissim problema
sigui resolt ben aviat o sotinès a la
Societat.

Aplaudiren amb entusiasme els neu
trab, i aixi acaba l'assemblea, passant-se a un altre assuinptea—Havas.
VAGUES I LOCK-OUTS
Dusseldorf, 22.—Continua la vaga
a les mines de Diegardt, on els treballadors han ahissat la bandera vermella.
A Recklinghausen, la direcció de
les mines de Shausvrech ha declarat
el lock-out. Els ministres han demanat l'apoi de les autoritats d'ocapació.—Havas.

TAMBE A ITALIA EXPORTEN
OBRES D'ART -:- LA "VENUS
GENITHIX". VENUDA
Roma, 22.—Fa alguns /ilesos
la premsa proteste energicament contra el fet quo es permetes que l'estatua
"Venus
Genitrix" fos comprada per una
personalitat francesa i tramoSa h. Franca. La •irecció do Belles Arts acab à amb aquesta
efervescenoia publicant un comunicat en el qual es deia quo
es tractava soIrtment, d'una habit imitad/1 de tan important
escultura. •
El "Mattino", de Napols, acaba de publicar una informad()
demostrant quo la Venus velluda a 'alitpols era autentica. Afegeix el "Mattino" quo una en
questa portada a cap per les
autoritats judicials ha, demos-

DUTXES
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de totes les exIstüncias, indos rt els gimeras de metal de la actual Temporala en
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EN MACIA A PERPINYA
Perpinya, g e .—Ha arriliat ('ex-diputat catalanista senyer Macla.—
Hayas.

QUE VOL FER
EL VIU

UN DIARI

París, 22 —" Domine Libre", en

ocupar-se de la qüestió espanyola
diu que és fàcil de comprendre l'equivocació que han sofert alguna
periòdics francesos de publicar et
retrat de ronde del general Primo
de Rivera en lloc del del nebot, que
és el cap del Directora Manca ara

saber — afegeix Pesmentat periadie.—

si l'oncle del cap del Luy era cspanyol és partidari o no de les idees
del seu nebot.—Radio.

Efectivament. Els diaris estrangers donen mostres d'estar ben informats. El general Primo de Rivera, primer marquès d'Estella, oncle
del cap del Directora morí a Madrid
el 23 de maig de 192 1 , a l'edat de
noranta anys. (N. de la R.)

Darrera hora

DEL 8E9 VALOR

i 8 Portal del Angel
BARCELONA

CRll
DE

MIREU QUE ES
FIJAMOS!
asa •• trine. el a rANtel..
qua Arenen it.e con d•A
'Ala raarc•

I

LECHERA

[loes Sedes
EN L..0BlQt
PULI DO

ris pablics i els ,serveis conflats a
l'Estar, de resoldre problernes d'ordre exterior infinitament complicats
i delicats, tot aixb es concilia d'una
manera mediocre atril) el verbalisme a l'as, la lentitud dels cristiane
parlamentaris, la cae a i la compra
de vots per aqüells que senten mania electoral. Totes aquestes són masajes ele aorganistne anexes al sistema parlamentara
Seguint l'exemple de Mussolini—
continua dient rex - cap del Govern
belga,—el general Primo de Rivera
no ha vacillat en atacar els parlamentaris, declarant que era precia
acabar d'un cop amb el regnat deis
politics professionalsai dels partits.
El senyor Cartcoltde Wiart opina
que l'autoritarisme presenta més parias que la llibertat quan es pretengui substreure's al sentiment i raeció de l'opinió pública.
Es de temer sempre—acaba dient
el senyor de Wiart—que els mala
&nucas que pullulen i es desenrotllen Inés impunement en la dictadura que a la plena Ilum dels debes
parlamentaris.—Havas.
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BIDETS

UN ARTICLE DE L'EX-PRESIDENT BELGA TITULAT
"VENTS DE DICTADURA
BUFEN SOBRE EUROPA"
Prís, 22.—"Fígaro" publica un arríele titulat "Vent5 de dictadura bufen sobre Europa, en el qual, el sets
autor, l'ex-president del Consell de
ministres de Bèlgica, del. Canten de
Wiart, dita entre altres coses:
La necessitat dels pobles d'adoptar decisions enèrgiques, de reduir

DE BARCELONA

BANIERES ILAVA BOS
WATERS

tu

engega un tret a Adela
Pitee°, cle 20 anya, praduintai tala tetada greu a la regla frontal esquerra.
L'agaessor fue. El fet ororregua en un

t.‘o'

HA ESTAT DESCOBERT UN
COMPLOT CONTRA LA SEGC-.
RETAT DELS SOVIETS
Londres, 22.--El diari rus
"Pravda" diu que la policia ha
descobert l'existència d'un cqinplot dirigit contra la seguretat
del Soviet I en el qual estan
compuesto nombrosos agents
proVonadors, tollo eis quals han
estat tfetinguts.-- Radio.

e

Par Josep Ninell. S'atorguen a la

posició "El poema dels adeus".

La Junta Directiva de

PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

Tapineria, 2 I 4-Pl. Angel, 1
NOTA: Cada divendres, ',roda
ne lictalls.

fer.

Parla 21.—Comunistuen de Berlín
a "Le Journal" que el representant de
França E la dita poblada ha rebut
ordres del sets Govcra perquè no accepti cap conversa amb cl Govern
del Reich, ni prengui comunicada de
cap nota qtal pugui dirigir-li el ein
Stresernann abans que sigui re--edlr
conciruda oficialment la cessació completa de la resistancia passiva a la
Ruhr.— Hacas.

AQUEST NUMERO HA

Gran-Vía Layetana, 21

asa

rara a la sala (Pactes del "VicIty Catala", de Caldos do Malavella, una exposieirl do cofrots i arquetes dol notable al'lista gironí senyor t,tbolf Fargnon..
Tambú avul, el -violinista senyor Xavier Cugat, donara un concert al 'Mundial, do
La Bisbal, a benefici deis inenjndors i alberg nocturn per a
pobres do la localitat, acompanyant-lo al piano En Schaef-

paruciú del segun cure. Pela

CASA ROSIGH

TOPADA D'UN AUTOilliNIBUS
TOTS ELS PASSATOERS
BITS, 4 MOHTALMENT
51115, 22,—Un autömnibua
que conduïa a 27 turietes va topar contra una paret a la carretera de Vinasco. Tots els vialgers resultaran ferits, 4 d'ella
mortalment.—Radio.

La premsa alemanya prepara l'opinió pública per a la nova política : Els EE. UU.
recorden !es seves reclarnacions El renaixement de l'Entesa

l'Associació de Música d'agriesla dula!, • ha comencat
gran activitat, la tosca de N'e-

ras:e 1•; i

laboració amb altres professors.
La matrícula Ca limitada.
Per detalle, adreçar-se a la Diposit'aria de l'Iroepital.

Podeu comprar calçat completament de franc. Esplèndid Bazar. 71, &limarán, 71

NO VBL ENTABLAR CAP CHI
SIC QE CESSI LA CIEN

L'AssociaAtraoament
Altres notícies
robatorl
L'Ateneu de Girona s'ita acibera a rhúmenatge organitzat
per l'Ajuntament de Bague' a
la memòria de l'il•lustre historiador i jurisconsult senyor Josep Pella i Forgas.
— Avui,•diumenge, s'inaugu-

—

PEll li CONCURSOS trE5PORT

SUPERIORS

A l'Hospital de la Santa Creu començarà el dia 5 d'octubre el curs sobre enfermetats de l'aparen digestiu,
organitzat pel doctor Gallart, en col-

vontamm

1

MOBLES, JOIES, TAPISSOS

!COULF•GIALS!

L'Associació de la Dependència Mersal obriria lea seres classes noeturaes el vinent octubre.

aectar sense rival: cara LA GARZA.

GIRONA

El Grama de Professors Particular@
de Catalunya ha renovat In seva Jun.
ta Es presideut En Joaquim Planes i
secretan i En Josep Maria Arandez.

trat lambe que E lavien exper4
tat algunes obres d'art antia,
pretenent que es; tractava de
simples cbpies,--illavas.

REPARACIONS

FRANÇ

D'un homenatge
ció de Música

Gran assortil en carlistas

JOIES VLANOVAUNIQ,6

AtaliAMIAMIRAMAN....

Latteneu Obrer del Estricta IV, cerara demà, diada de Nostra Dona
la Merca, una festa.
A lee onze del wat t hi haura una anmi de sentases per la renomenada
la "Bis Montgrins", amb la cospei3 del Foment de la Sardana, dant l'estatge social. A la nit, a les
en, hi retira un ball de societat.

De Catalunya

Borderia, 32

^Besenemsereerseerelmmn

Exposiciú ile les darreres notats rebudes.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
da dia te dansant do 5 a 2/4
8, i dinar a l'americana, de
a i 1.

CAMISERIA
SANS

aussommassanallan

Extens i variat assortit, a
preus econòmics

CâSÅ IIEXIC118

LES

L'única quo subst itucix avantaljosament la Illet fresca en
ISs dombstIc i en l'alimentad()
dols infants. Fascicles lo frano
qui en domani a la socawria
NESTLE A. E. P. A., Geo.Pvkt
Layetana, 41,—/3arcel0110.,

Hotel RabAssalet
Partlelpa a tots ola sena
oliente que des d'aquesta data
!Ole eis enchrrees poden fer-se
directamont a l'Hotel pot
fon, nilm, 0244 CL

OOLOMA
GRAMANET

A SANTA

Anit, a dos quarts de deu, al
vet poble de Santa Colma de
Clramanet, Tomes Paredes va
inferir diverses ganivetades a
Antoni Zemori, iii ventre, del.;
xant-lo en estat gravíssim.
Fon portat el ferit pels Mos-,
sos d'Esquadra a l'Hospital de
la Santa Creu.
L'agressor fou detingut,
so fer rosistbreta; les gelosies
semblen haver estat la causa
d'aquest intent
UNA ARTISTA MORTA
L'artista Adela Puerto, que a la tar-

da havia estat fétida d'un tret per
Miguel Cervelló', a un pis del carrer
del Cenote de l'Asalto, mor i a l'Hasnital de la Santa Crea.
AUDICIO DE TELEPONtAk

SENSE PILS SUSPESA
Ila estat suapeaa, per avaria
a l'antena, l'audició de telegras
fia sonsa Ibis pela alItoradid,
que basis cHi ionir Une al

lan de la Música Catalana.

P i-

Ha ostat collneat isii banal'
en dit Real adarertint la mimen
de la auspensió 1 que Paudittd
tindria Hm) deinä, Silicua.
Pols voltants del Palau Id
halda una gran gentada, àvids
dliestrborir lee delíeies da tal

meravellew

,

Dinineuge, 23 de setembre

LA PUBLICITAT

4

Els Teatres
BARCELONA. - Companyia
Alba-Bonafe. Las vueltas que
da el mundo. comèdia en tres
dels germans Quintero.
Els germana Quintero són uns senyors que un dia-ja fa molts anystzobaren una recepta per fer pesselesn
aquesta recepta la fan servir cada
cegada que tenen ganes o necessitat
descriure una comedia. De vegades no
els surt bé la barreja, i la comèdia
queda una mica prima. Han intentat
ültimainent fer alguna cosa més se noca. sortir-se del motllo i de la recepta, com per exemple • Cristalina, i
ab:6 Ola de confessar que no nés per
a ells ni és el seu fort.
Les primeres obres d'aquests
nyers tenien una gracia de cosa sincera i fresca: s'aguantaven. i s'aguanten.
sempre que no sortien del terreny del
-sainet de la comèdia de costums, del
car:caturesc i del pintoresc. Ara, quan
valen fer poesia o alta comedia, els
desgraciats germana Quintero ensenyen ?arena; són d'un cursi pujat i
espantós. Recordem, per exemple, La
rima eterna, que va tenir un gran
èxit, pera feia apretar a córrer.
L' última comedia que han estrenat
a .Barcelona. Las mellas que da el
miviclo. ve a ésser un rescalfat i una
antologia de tot el bo i el dolent d'aquests senyors. Hi ha un poeta dramàtic i urs diplomàtic, que són de
caramel de goma i menta; senzillament deplorables. Hi ha, però, un senyor noble. poca-solta 1 Iteren escampa. que està ben vist. I tres figures,
la de la Hanrata, la del senyor Salt'atierre i el Juan Felipe, que són de
debó i d'aquella qualitat apreciable deis
encerts dels Quintero. L'argument és
senzinet. un argument de comedia molt
gastat. El títol mateix ja ?explica. Altes i baixes de fortuna i combinacions
de personatges completament de "comedia". massa estirades pels cabello i
fora de la realitat.
La: companyia Alba-Bonafè va treure la comedia admirablement. L'Alba
és una actriu formidable, que fa com
el vi ranci: com més anns té, mes
guanya. No cal dir que En Bonafe i
En Romea demostraren la gran ciència i la pasta d'actors que posseeixen.
s.
LA "REVUE" DEL PALACE
Els famosos Skitxos del Principal
continuen omplenant la platea del coliseu de la Plaça del Teatre.
Els nous quadros "La gallina cepa",
"Old Dances Record" "i "L'Agènda del Magret", són molt aplaudits
celebrats per la selecta concurrència que acut cada nit al Principal Pa•lace. Avui. en matinée, tindrà noc la
75 reprosentació.

L'ilmor Esimer
EL Wat,
Abans d'altir va fer un vent
molt fort. Abans d'aliir el meu
capen fou arrabassat del meu
cap, al qual, segons conveni fet
amb ei meu capeller, pertany.
Em trobava al carrer Karla i
esperava un tramvia entre dotze i set hores quan suec-ei l'esdeveniment. El capell se'm desprengué i enfilà la placa Karla.- Jo vaig romandre tranquil;
somrient interiorment, vaig
pensar:
"M'agrada! Ja te feina, el
bannt, ara! Ara passarà el que
passa sempre en -aquests casos.
Tot el carrer en pes es posarà
a- córrer darrera el capen. Tothom es disputarà el Mèrit d'agafar-lo i, a la fi, em serà liurat
per un jovencell roig i extenuat,
el qual. abans de donar-mel,
em farä una reveré/lela i encana me'l netejarà curosament.
Un-liba els d'Estocolm. Paci e n c ia. nomesi Quiet, i el capen vindrä tot sol. No ens hi

posem."
PERO NINGU NO ES PREOCUPA DEL MEU CAPELL. Tots els
enteren i tots el deixaren córrer
tranquillament. per min.
aclimata fums? Es que no era
un capen bo, per ventura? Un
capell de palla. No fa- de boli
arreplegar un capell de patilla?
Ha dit potser algú que no era
escei e nt de collir un capen de
palla?
Vaig començar de. córrer jo
mateix darrera el eapell. No cal
di r que en posseeixct . molts
capeas; però e poca-solta,
ianmateix, de deixer fugir un
capell sense mes ni mes. I, des pres, no es pot pas anar tes-.

ta-nua pel carrer sense esser
pres per un excèntrie. I jo no
ho ano d'excentrie. Vaig córner
darrera el capen. Vaig destriarJo ja bastant lluny i . vaig conminar de guanyar-li terreny.
Mentre que corria anava pensant: Tanmateix es ben ridícul
que un horlie de • I'a, teVa edat
corri darrera un cap'ell! Hm
ptlauria de saber quina cara hi
faig. El capen seguis rodolant.
Jo anava penSant: Foil una fot.
nia de comprar aquest - capen.
Perfectament superflu pel denles-Tenia ja un 'Stetso•n" i un
' Lincoln". Aquests capelis no
ho fan això. Aixt) no es cap capen; As una roda; Vaig cordarme Tabrie i vaig maleir el meu
coll planxat. T.' les Higa-carnes, que s'esmunyien carnes
avall, i els botons dele eläs,
tici. que saltaven silenciosa-,
ment. Fil capell seguia corrent
j vaig endiosar-me pell correr

SERVE1 METEUROLOGIC DE (ATALUN YA
Ola 22 de s e t a mbre de 1923

Les sardanes
El Foment de la Sardana, de Barcelona, ha volgut solemnitzar les
festes de la Merca amb unes extraordinàries balladesn per a avui i demä, js càrrec de la prestigiosa cobla Impordanesa "Els Montgrinsn,
de Torrecita de Montgrí.
Tant el nom de la cobla com els
programes de les ballades, curosament triats, fan preveure un èxit
més a favor d'aquella benemérita
entitat.
-L'Agrupació Sardanista d'Esplagues de Llobregat ha organitzat,
per al dia de la Meren, a les cinc
de la tarda, una 'selecta hallada per
la cobla "Catalemia".
-Aquest vespre. a la plaea de
l'Angel., comenta la seca actuació el
novell Crup Sardanista "Nostres
Amors". La cobla "Els Montgrins"
interpretara un ben conjuminat programa.
BALLADES PER A AVUI
Matí
Carrera Cabanyes i Blai, cobla
"Barcino".
Plaza de la Mercè, cobla "Els
Montgrins".
Placa de l'Església (Sans), "La
Principal de Terrassa".
Tarda
Carrer Tamarit (entre Rocafort i
Entenea), cobla "Els Montgrins".
• Turó Park, cobla "Barcino".
Nit
Plaça de l'Angel, cobla "Els Montgrins".
BALLADES PER A DEMA

Matí
Carrer Mercaders (davant l'Ateneu Obrer del districte II), cobla
"Els Montgrinsn.
Marques del Duero, 125, coblä
" Barcelona".
Tarda
Placa Reial, cobla "Els Montgrins".
'Juró Park, cobla "Barcino".
Nit
Placa Sant Jaume, cobla "Els
Montgrinsn.
Bar Amigó (Homenatge Garreta),
cobla "Barcelona".

Sibylle. Pensava: Si li passo
davant podre col-locar-me al mig
del carrer i podre agafar-lo
tranquil•ament quan arribi. Es
una bona idea. Vaig acritixer la
velocitat. Vaig girar-me a la
dreta. En -el mateix moment arribà un tramvia linda 2. El capen rodola vers el tramvia.
IDEA FELIQ: El capen serà
espellingat. Me'n planyeré a la
Companyia. Caldrà indemnitzar-me. Rebré un capell nou.
Va be.
De subte el •eapell canvia
rumb i s'ittllunya de les vies. El
tramvia pasad i vaig reprendre
la cursa.
IDEA FELIÇ: Si trobo un vailet Ii demanare d'arreplegarme el capell. Corren tant els

vailets!

•

IDEA ENCARA MES FELW:
Li don •ar é un ral pels seus es-

forços.
Precisament arriba un vailet
de l'escota Oesterman.
"Si 4-u-esbufee-agafes el
capell-esbufee-et donare un
rail"
"En

NI/11

dos!"

Es aixf la joventut. La Joventut d'avui en dia. Materizglista,
grollera. interessada. No puc
spfrirdoa aclimata vfflans. Ja hagaf ar é jo mateix el eapell. Pit
i foral
El capell d'endinsa pa!- correr
Artillerie.. Ha, ha! Gens de
vent, allí! Li . calldrä aturar-se
quan lit sigui...Li posaré el peu
a sobro, sí, els dos de peus,
rnmanclre cinc minuta al seu
damunt fins que es ca l lmi. El
cape!! comeneä de sanironejar
l'entorn d'un fanal. Incomprensible. Tenia un motor a
dins? Vaig escometre'l al moment el - anar a començar la segaría vo g ta a Pentprn del fanal
Se m'esquitllà per entremig de
les carnes i resté quiet all mig de
la. vorera. Vaig recolzar-me, extenuat, al fanal i, sotjant el eapahl vaig pensar:
Eros grisenc quan ha començat la feta. Ara ets negre. En
aquests carrera la relej a es
molt deficient. Escriure a 1Ajuntament... 5 an l'Institut - municipal Vaig alear el
capell. ."No era ei meu capen".
Era un . .capell desconegut., Un
caL
capen estrangerr del toUn
pen negre. Havia estat corrent
quinze minuta: seguits darrera
el capen d'iin .altre. Déu sap el
temps que l'AM eme gallofejava
pela carrera, aquest capen,
d'eneh • • que eta d'Estocolin
havien rleeirlit de no collir mes
capells Polse,r ha anat
rodant sense ¡esta tot l'hivern.
Pobre ancib eapell, sense testa
ni penjador . Vaig gibar -ho de
mal al- carnee i vaig veure'l
lornbar, - eorn d'Asma, pel carear
Kommandeur. Vaig prendre un
auto i vaig aitar-me'n a casa.
-Si per ventura algun ciu.tadä
d'Esioenlm traha algun coy) el
meu vell capen de palla, ii pro.
go de saludar-lo i de dir-li que
he reprès el meo voll "Stetson",
que tarnhe emportat pali Vent,
cOrn Iota . els. capells, perä que
roman pla i quiet í tranqUirl.
damunt les llambordes i m'espera quehiVagi i el 'mili. I que
0 O : ii Ya d'Un mninent..Els barrees de palla vénen d'Itälia:
sdh niassa fpcs. per . m

Hasse ZoLterstrom'.(Snäcia)

1.-SITUACIO ATMOSEERIGA GENERAL A LES
7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord d'Afrien.i
PAtlantic, rebudes per telegrafie sean fila):
Porta ileprrssiö al Nord d'Europa, comprenent les Illes
Britaniques, França, Alemanya Escandinavia, amb ternporals i pluges al Sud d'Anglaterra i Noroest d'Espanya.
A Espanya el termas en general as bo, mes amb eel nen
vol a la regia septentrional.
Les altes. pressions san a l'Atlàntic, entre les Mores 1
,
la Penfnsula Ibèrica.

9

Ç.

2.-ESTAT DEL TEMPS A CATALUNf..1 A LES S
DEL MATI. (Oaservaciois da la Xarxa meteorològica catalana, eomunicadea per teldfon)
itt ha navols a la regia costera i serè a l'interior. mes
amb &ganes bolees a la vall del Segre i a les goles de
l'Ebro.
La temperatura maxima ha estat de 29 graus a Fila
i Boquetes i la mínima de 6 graus al llac Estangento i a
Puigeerda.
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Del Municipi
En HONOR
DE PERIODISTES IL.LUSTRES
.La Comissió d'F.ixampla ha acordat proposar a l'Ajaintament:
Primer.-Designar la placa de
Teivan perque l'Associació de la
Premsa diaria de Barcelona Pugui
collocar diversos bustos de petsonalitats . del periodisme catalä, el primer dels quals seré el del senyor
Joan Manué i Flaquee, que s'inaugurarà el dia 16 del pròxim octubre,. data del centenari del seu naixement;
Segon.-Que assisteixi a Fuete una
comissió sie l'Ajuntament, i
Tercer-Pasear a informe de la
Secció Facultativa corresponent la
demanda que s'anomeni Jardí dels
Periodistes l'esmentada plata on seran collocats els bustos.
SUBIIASTA
S'ha celebrat la subhasta per a-la
construcció d'una tubería al passeig
de Sant Joan, entre els carrers
Valencia i Aragó, essent adjudicada
provisionalment al senyor Sala Gumara, per 12,440 pessetes.

La Música
üoxcEil r PER LA BANDA
• 11UNICIPAL
la- Banda municipal, di
rigida Del

mantee Lamote de fi/hartan, aval, di,.
nrenge, a un quart d'onze de la vetlla,
execntailt un cuneen! a la plan),
Sant j aume, on n'ha basii t un calle
fal.
'
l'eu's ad el programa que laterninn
t ara:
Primera purt.-"Guillem Teil"
turnt, Rossini; "Choral " (car ia!), j,
S. Bach; Miauet d'Ifigènia",
"Seguid fúnebre a In mort de Sizfriii:
Wagner; "L'aprenent de huila,'
(scherze), P. Dukas (primera audied.
Sego»a part. - "Tristany i Isolde
(preludi-mort
Wagner:
mento Musical", Schubert; "Pastee
enamorada" (sardana), Garrota ;
ta de la Dolores", Breton; "Tan na
ser" (obertura), Wagner (primera a

Exposi ció Internacio-

Moble i De.
coració d'Interiors

nal del

eedfflt dei regidur

SUPERICILS A BARCELONA. (8onaatg e de Uttnósfera Usura a les 7 del mar()
Altitud, metres:
250. 500
ENE, E.
Direeció:
'Velocitat metres per sesea:
5,
Piafé de núvols a 5S9 metres. Stntts.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Horco d'observació: 7. 13 i 18 Corea
Barömetre a zero i al nivell de la mar : 7646. 7636, 761'O, - Termömetre sec: 201, 222, 215. - Termametre
humit : 18'3. 203, 19. - Humitat (eenressimes de satura eiö) : SI. S3, 77. - Direeciö del vent : NE. ,SE., SW. Velocitat del vent en metres per segon: 2, 5. 0. - Classe de núvols: fracto-eamuls, camilla-nimbas; ti rrias, cdnuds
quasi tapat, nuvolös, quasi serè.
-nimbos;cru.Etadel:
Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 246. - Mínima; 17'8, - Oscillaciö termométrica: 41 , 8. - Temperatura mitin: 212. - Precipitacié sigilosa, des ele les 7 hores del dia anterior a les 7 bar es del din de la data: 00 milfmetres. - Recorregut del
vent en igual temps: 114 quilömetres.

IFESPORTS
FUTBOL
EL FÜRTH A BARCELONA
A les quatre d'aquesta tarda jugaran
al camp de Les Corts els primers
equips del S. V. Fürth i del F. C. Barcelona.
La importància excepcional d'aquest
primar enea/rete estä ben justificada.
El Fürth ve a Barcelona disposat
a triomfar sobre ela jugadors barcelost in u.

Inemoció indescriptible dels partits
que es jugaren Fan' passat haurà de
repetir-se ara. en veme la composició
dels dos equips que han d'intervenir
en la Huila.
El Fürth arrengleraré nonze Següent: Wolff, Mueller, Wellhoefer,
Hagen, Lang, Kleinlein, Hoeger,
Franz, Seidener, Ascheri 1 Aüer.
El Barcelona a Plattko, Coma, Sur.
roca, Torralba, Sauna, Carulia, Piera, Martí, Samitier, Alcantara i Sagi
Barba.
D'àrbitre actuar à el senyor Vela.
A un quart de tres jugaran el primer equip de l'Iluro de Mataró i un
reserva del Barcelona. Els matiners
podran entretenir l'espera assistint a
un encontre d'interès beis manifest.
UNID ESPORTIVA DE SANS
F. C. BADALONA
Densa a la tarda jugarais al camp
de la Unió Esportiva de Sans aquests
dos primera teams.
Sabem que un i altre han constituit
eis seus millors equips en vistes a
aquest partit, que esperem seré interessantíssim.
RUGBY
Havent-se assabentat la Federació
Catalana de Futbol Rugby que algunes entitats es preparen per presentar-se al primer Campionat de Catalunya dc ftitbol rugby, cl Consell
d'aquesta Federació es plan de manifestar que per concórrer-hi és indispensable estar federat i inscriure's. A
tal cfeete i a fi de donar tota mena
de facilitats, ha asscnyalat la data del
dia to d'octubre vinent per tancar la
inscripci6.

AUTONIOBILISNIE
DE L'AUTODROM
A la ja coneguda Ilista de primees marques i reis del volant inscrits
<132151•MIIIM1114113.1•Mr•

EL

FAMOS ONZE DEL

SI V I FURTH
jugarà els dies 23

i 24, al

Camp de Les Corts
contra el

F1 Cg Barcelona
a les 4 de la tarda

per als propers esdeveniments de
l'Autódrom, podem afegir-hi ovni
dos cotxes Sumbeam i tres Talbot.
Els cotxes Sumbeara, que s'han
inscrit a la categoria de dos litros,
tenen un historial de victòries ja conegut arreo perquè hàgim de recordarlos; n'Id ha prou amb dir que
fon el guanyador del Gran Premi de
França, d'aquest any, i venen tan
preparats per a la lluita en pista.
que no temen cap contrincant. Pel
qué toca els conductors, sabem que
vénen Lee Guinnes i Darius Resta.
Lec Guinnes, de renorn mundial, fou
el primer conductor que marcé els'
cent quilòmetres per hora. Darius
Resta ve expressament per la Sum braut. per correr en la nostra pista,
per ésser considerat el més gran coneixedor dels autPdroms. El fan-1(3s
"driver" italo-americä, que va cenyir diverses vegades el campionat
d'Amèrica, ve a continuar el seu
brillant ninmb, ben segur que ha
de vencer.
Les inscripcion a dos litres, fins
avui, són:
L-Miller Special, comte Zborowski.
IL-Iclem ídem, Martí d'Alzaga.
III.-Idern ídem, Jimmy Murphy.
IV.-Sumbeam, Darius Resta.
V.-Idem ídem, In Lee Guinnees.
Els Talbot, inscrits a, la categoria
de 1,50 0 C. c., sön edambe estels n le
primera magnitud en chitón de l'autombbil. A la mernòria de tots esta
la seca darrera victòria en la cursa
Penya Rin, de l'any passat. Els tres
cotxes que porten són d'un tipus
encara desconegut a Espanya, que
supera en perfecció i rendiment, segons ens dicen els que llur fama
ens feu familiars. Ens consta que
vénen disposats a mantenir a tota
costa la seva divisa d'ésser els cotxes mäs ràpids de la seva categoria.
Els conduirä el propi Lee Guinnees
i Darius Resta, encarregantse del
tercer cotxe Divo, nandacia temeraria del qua! és proa concguda.
Amb els Talbot, dones, la hiscripcien fino avui, és la següent:
Primen-Elizalde, X. X.
II.-Elizalde, X. X.
III.-Elizalde, X. X.
IV.-Talbot, Darius Resta.
V.-Talbot, Lee Galanes.
VI.-Talbot, Divo.

El lector diu...
LES CONVERSES FILOLOGIQUES
Sr. Director:
El senyor Lluís G. llover, en agitesta mateixa secció, després de demostrar el sen amor vera les interessants
"Converses filolägiques" del mestre •
Pompeu Fabra, demana que s'editin
de quant en quant en forma de llibre
permté poguessin resultar de mes gran
utilitat.
Puix jo, trobant-me en la mateixa
situació del senyor anuda (és a din,
que estimo amb tot el cor aquestes
Converses), crec que seria millar i
mes • eficae que LA PUBLICITAT
publiques equestes normes lingüístiques
en una -norma que fos fäcil de col-leedonar-lea.
Antoni Jordana i Baró

el F1 C, Barcelona
REBUT,-4.° TRIMESTRE
Des del dimarts vinent, dia
25, podran esaer retirats de les
oficines del Club els rebuts corrresporrents al quart .trirfiestre
1923, essent condieid indispensable lä presentació del •rebut..
anterior.

Dr.

Noguer Moré

Especialista en malalties de
la pell i caben. Diree,tor per
oposició del Servei de l'espeeittlitat de !l'Hospital de la Santa Crees.
ConsulfIN-do 3 a 15.-Valénola; 200, pral,

CRONICA de
• CULTURA
ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS
Els Estudis Universitaris Catalans
donaran, ldurant el vinent curs, els
següents ensenyaments:
Literatura Catalana. Professor,
N'Antoni Rubió i Lluch. Dimarts, dijous i dissabtes, de set a vuit del vesprc.
Dret Civil Catalä. Professor N'Antoni Borren. Dimarts, dijous i dissabtes. de sis a set.
Història de Catalunya. Professor,
En Ferran Valls. Dilluns, dimecres
i divendres, de set a vuit.
Les lliçons es donaran en una sala
del vestibul del Palau de la Generalitat. El curs comeneara el dia 8 d'octubre. Les inscripcions poden fer-se
a la secretaria dels Estudis, Bisbe, 5,
o sollicitar-se directament del prolessor.

Mercats
Mer c al de Y A
Ous, de 3 a 3'25 pessetes dotzena,
(;:tilines, de 14 a 23 pessetes parell.
Pollastres, de 12 a 18 ídem ídem.
Conills. de 8 a 12 litem Mena.
Mamellons. de 50 a 75 un.
Nothr iecis, de SO a 250 un.
l'atetes, a 1850 els 100 quilos.
Xeixa. a 2250 pessetes la quartera
de 55 quilos.
Forment, a 21 ídem telera.
Civada, a 31 els 100 quilos.
Ordi, a 20.

Mec d e Yins
Preus per grau t hectölitre i merencierta posada al ceder del colliter; informada facilitada per l'Associaciö de
Magatzemistes i Exportadors de Vins
de Barcelona :
Penedès blanc, a 150 pessetes
negre, a 140.
Camp 'de Tarragona blanc, a 1'75.
Idem Mera negra, a 150.
Conca de Barbara Mane. a 7.411
litern Mere negre, a 125.
Priorat negre. a 175.
Vilanova i Geltra negre, a 140.
Igualada negra. a 130.
Martorell blaire, a 175.
alanxa tabule. a 135.
Alacant negre, a 2.
Mistela blanca, n 2.50.
Idem negra, a 210.
Moscatel', a 360.

Mercal d'Olis
OLIS D'OLIVA
Corrent be, a 200 pessetes els 100
quilos.
Idem superior, a 234.
Classe fina. a 239'13.
Ideal extra, a 27391.
La persistencia ele la puja en els
mercats d'origen fa que se sostinguin
nie prens, pral el que esta lluny la colina.
OLIS DE t'INSOLA
De color vord, de 10434 a 10660
pessetes el$ 100 quilos.
Oree primera, de 122 a 126..
Idom segona. de 108 a 11304.
Sense envas.
OLIS DE CAOAUET
Corrent, a 175 pessetes els 100 quilos.
Refinat, a 185.
Arribades per l'estaciö del Morro!:
Oli imítalas, 4 vaginas.
Idera país.' 9 . ídem.
En queden a l'estada 2 vagons.
Per la mar han arribat 51 vagons
d'oli enrielas.

UNA FESTA INFANTIL
Entre les festes projectades per tu.
1
n
nar Inés relleu al certamen que s'en
tä celebrant als Pa/aus de alontjuinn
tindrà un excepcional interès la de
Ahir a la tarda es va celebrar l'encaracter popular de cierna, diada
terrament del regidor seny-or Canales,
la Mera.
finat a Cabrils, després d'una malalEls organitzadors d'aquests fest.
tia rapidíssima.
vals han posat des del comer/emiten
El doctor Canales havia entrat a
especial interès per tal que al costa
exercir el càrrec de regidor l'abril
de les vetllades aristecratiques se en
del toza, elegit pel districte IV Mulebrin a lares actes importants propisarr
nicipal. Pertanyia a la minoria radiatraure a aquells espléndido jardine
cal i era dins d'ella un dels bornes
un gran ccutingent de p(sblic de tetes
més ben preparats per exercir un arles classes socials.
ree palie, per la seva cultura i pel
Les grans masses d'executants que
sen seny i equanimitat, i per l'afany
se situaran a l'espaiosa plaça de
que posava en la seva tasca.
Columnes i amples escalinates, prodtn
Tenia un sentit racial de catalanitat
rd un efecte magnífic d'animació i
que el feia coincidir en /malles coses
bella perpectiva.
amb els mateixos regidors d'Acció
La part principal d'aquesta granen/.
Catalana. Dins de la Comissió Central,
sa festa anirà a arree dels ncns de
a la qual pertanyia, mai s'havia opola Casa de Carnal, que en nombre de
sat a cap tasca catalanitzadora i a almil executaran exercicis de gimnisti.
guna d'elles hi havia conaborat persoea artística. Altres grups del manía
nalment.
establiment benèfic efectuaran diva.
Pertanyia lambe a la Comissió de
sos ballets, Iluínt vestits típica ma
Govern i a la de Beneficencia i era
feccicnats expressament per a aquel.
membre de la Junta de Museus i reta beata. Així mateix es formaran ni
presentant de l'Ajuntament en el papintoresques rondes dels balls de bu.
tronat de la Biblioteca de Catalunya.
ton i de les cintes.
Per totes aquestcs comandes d'ordre
Durant la resta. es dispararan fan
cultural, el finat mostrava un sincer
japonesos i sorprenents espectacles q ,
interés, eran per les d'ordre benèfic,
indubtablement seran molt celebran
que per raó de la seva professió tneper l'element infantil. Els gegants
reixien l'atenció especial del regidor
caps grossos de la Casa de Caritat cm.
que acaba de traspassar.
tribuiran també a donar més
El doctor Canales va assistir encació i color a la fasta. que ha de din
ra a la darrera sessió consistorial, dixar una gratíssima impressió al pfl.
mecres farà quinze dies. Una broncoblic.
peumemia, seguida de septicemia. li ha
En diferents flaco dels jardins
Renal la vida en pees dies. - D. E. P.
installaran teatres de putxinellís
L'acte de l'enterrament fou presibandes
militars de müsica amenita.
dit per l'alcalde accidental, senyor
ran la Insta amb el següent prograe
Maynés, per un delegat del capita geBanda de Vengara "Ecos de Andaneral, pel senyor Rocha, cap de la milucia": "L'Alsaciana", fantasia;
noria radical; per un germà i un cu.
Euterpense", fantasía siminanica; "El
nyat del difunt, i p, els regidors senyors
asombro de Damasco". fantasia; "MoEsteve. Massot. Duran Reynals, lilaros ' y Cristianos". fantasía"; "Valen.
tons. Quirós, Batlle, Palau, Benítez,
pas doble.
cía
Trius, Naves, Capdevila, Tusquets,
Banda de Jaén: "Versalles". mar.
Casajoana, Escala, Roure. Bremonn
xa;
"Granada"
i "Sevilla" Alberti::
Marial, Vilaseca i Viver, i el secretari
"La eiaiär. eterna", fantasía, Granasenyor Planas.
dos n "Entre flores", dansa andalusa
F. Y. Pacheco ; "Kukokama Estapon
Michiel; "Las majas de Talavera'',
Alonso.
HOMENATGE
AUDIENCIA PROVINCIAL
El Cemité organitzador de l'Estro
SALA DE VACANCES
sició oferí un banquet al president dé
A la secció primera ha, comparegut • Certamen i als comissaris de l'Ese>
acusat del delicte de lesiono, Pene
sició de Barcelona senyors Pida 1 llar
Manchan Bernal, condemnat ja antenés, amb motiu de l'èxit extraordinari
riorment el que trobant-se en estat
que l'Exposició del Moble ha assolit.
d'ubriaguesa va causar-les a l amo du Lacte se celebré al Restaurant llarna taverna del carrer de la Cadena.
tin.
El Fiscal va demanar per al processat la pena d'un any, vuit meses t
vint-i-un eles de presó correccional,
a més a més de la indemnització de
cinc centes pessetes.
Davant de la secció tercera ha comparegut Josep Fuentes Santoläria, el
qua/ conduint un camió pel carnee d'AES REBAIXEN ELS 'CREES Da
vinyó, d'aquesta ciutat, va atropellar
PA, DEL SUCRE I D'ALTRES
a Prudenci Serifone, al qual va cauQUEVIURES
sar una ferida que trigä vint-i-un dies
Ahir 'a la tarda va celebrar la sese
anunciad sessid in Junta Provincial de
a guarir-se.
El fiscal va demanar per al proProvoiments, prenent els saetean
pessetes
i
no
125
acorcha
ccssat la multa de
Taxar el aren del sacre "blazaaw
d'indemnització.
Ila" (el blanc fi) a 1'75 pessetes
ASSENYALAMENTS PER A
quilo per a la venda al detall.
DEMA
Adreear-se president del Dime*
AUDIENCIA TERRITORIAL
tori, a Madrid, recomanant-li la ne(e.
Sala primera.-Pabresa. Caries de
sitat qua per la Junta Central de ProMontaner contra advocat de l'Estat.
vea/unas es taxi tambe el sucre
Tarragona.-Major quantia. Joan
15" per tal d'evitar que les fabriques
alineé
contra
Roig
germano
i
burlin la taxa finada anula l'a/tra azia'
Batet i
Bertran.
litat, que as la de I7Ws gran conritun.
Dolors
Sala segona.-Concepció. Desahuci.
Fixnr preu de eoMpra de les nore
Antònia Montells, contra Pere Colopessetes, els 100 quilco, nao
peten o
a bord Bareelmut i no posades a Pr<"
mé.
eedancia.
Tot eonierdant que pagui un ara
superior a l'osmentat sera objede
sancions gevernatives.
Finar el eran del pa a 65 eèaziaal
PRESA DE POSSESSIO DEL NOU
per quilo.
CANONGE D'AQUESTA SEU,
Continuar l'estudi per tal de tHVII
DOCTOR BOADA
ks farines, a fi de poder regularitral
Ahir, a les deu del mati. se celebré el preu del pa.
Cota sigui que el vocal senyor C"'
a la nostra catedral la cerimintia de
ma Ferrer tinte seguretats Mora n 1
presa de possessió del nou canonge
materials que el vi del Penedès i ate
doctor Jaan Boada i Camps, secretatorell es . venut prl produetor a 1 ce'
ri de Cambra i Govern d'aquest bisUnto el litre, la ,Itint a aeordä taN ' T '11
bat. A la festa lii assistí nombrosa
preus del vi de la segilent manera:
concurrencia.
Negro , a 45 Matizas.
Li donaren possessió en nom del
- rentims P er a
Nano ,a o0
Capitol, els capitulars doctora Ribó i
al detall.
Vilaseca, actuara de secretari el docLa Junta insoria continuar l'ega'ti
tor Gassa. Foren testimonis el senyors
de les tatos del carian vegetal, llet, aa%
Josep Monegal i N'Eduard Sevilla.
I cara por a la pi:adula reunió que c`Acaba! l'acte els concurrents es
lebrarit dijous vinent.
traslladaren a la sala capitular per
Les lis ces aeordades ahir per la .10.
donar l'enhorabona al npu prebendat,
ta de Provetments entraran ea Ter
. i seguidament al Palau Episcopal per
ditneeees.
saludar el Bisbe.

ze...yor laeles
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DEL DARRER ATRACAMbNT

LA MITIN DICTADA PEL CONSELL DE GIERRÅ 80111183111 DE TEMINSi
JOSEP SALETA (A) "EL NANO" I JESUS PASCUAL AGUIRRE CONDEMJOAQUIM MARCO, ABSOLT -:- EL DIRECTORI APROVA
NATS A MORT
LA SENTENCIA I ES ORDENADA L'EXECUCIO

LA PITIIT.TCITAT

compareixen Miguel Collado i
Teresa Mar°, marit i mulles,
propiciarle de la taverna on
sembla ' que paseä la . nit Joaquim de Marco.
Són aquests dos testimonie els
futics que sön en deseärrec
•
questaprocessat.
Són també els Urdes als quals
sIma exigit jurament.
EINFORSIE DEL FISCAL.
Represa la vista •, 'després
d'una intereupció per' que
el fiscal pugui ordenarles; seres notes, el' senyor president
Ii concedeix la 'paraula. •
FM] que per esser, .i
regada que actna .en un Corlead
surnartssim -com equiest, eg
comprendrä que es trobLen un
estat-d'ànim du ajo especiál,"sohretOt.tenint en cornete les' etr
cumstancies -que..çoncorren
'
el cas present..
.
Abans d pasear endavant,
Sigui'mperms -exposar el convenciment que tino que res com
els que avui allem a jutjar ,no
es pul, permetre -que es_ repe.•
teixin.
He de confessar que resto
ridtnirat i satisfet cle le prosa
de civismo que ha donat Tersassa. Jo, des dels primers Moments que en compliment de la
missid que se m'havia encarnanat vaig ésser en aquesta ciutat; vaig poder-me donar pertecle comete que així per totes
les autoritats. com per les !orces de la guàrdia civil, soinetenis i ciutadans tots, existia
aquella assistència ciutadana
que tant ha mancat, per dissort;
aquests darrers temes i davant
aquesta assistencia ciutadana
que es manifestara en tot i
totarreu, vaig sentir-me animal
i encoratjat per començar 1

reixelor de la pena qu ese li
demena. Prega al president del
Comisen que, cionat el cas que
rhagin de matar, se li permeti
ingressar al Tere Estranger,
pulo prefereix morir Iluitant.
Arte seguit ei president mana desalhajar la sala, retirantse el tribunal a deliberar.
Es un quart de cinc del metí.
EL SALETA' PARLA
Mentre el núbil° desallotjara eh local, els processats eren

seise haver-hi restes de menjar.
El Mateo donara evidente senyals d'ababment; en cansa, els
anees dos, sino aparentaren una
absoluta tranquallat, tampoc
rnostray en una gran preocupació.
Fins semblava que el Saleta
digné els seus guardians que
tenia l'absoluta convicció de que
ell no sena executat.

ELS PREPARANUS

novament- 'ffmäríitlitts- per la
guardia ciVil; allarbre, el Sa-

leta expressà dosfgb' de parlar
amb el jutge, per fer-li, digne,
declaracions "sensapionals".
Acto seguit el jutgf, instructor. de 111.e:tusa i l'auditor fiscal es trincaren cmb l'esmentat
procesSat, les . deelaracions del
qual anaren allargant-se fins a
les cinc tocatteS.
Amb tot, i que els ónice testimonis es mantingueren
una absoluta reserva, sembla
que el Saleta va adosar -se ell
I el Jesús Pascual ,d'autors
l'assalt, ami) coMplicitat d'alguns al-tres- que fins ara no
han estet detingtlts.
En canvi, sembla que va
afirmar' que el Marco era del
tot innocent i que no hi havia
tingut res que vettre, puix ni
tan sois es . coneixien de vista.
Com és natural, la importancia d'aquestes declaracions feu
retardar les deliberacions del
Tribunal militar.
Fon cridat allavors per declarar el Pascual, el qual, si be
no tan explícit com el seu company, en el que tela referencia
a la seva intervenció en el .fet,
lambe afirtnä que el Mareo ti
era totalment' desconegut.
EL FISCAL RE-A L'ACUSA-dio CONTRA JOAQUIM MARCO
En vista d'això, el senyor
Sagnier modifieä les seres primeros conclusions en el sentit
que, per - manea de. •proves
contra el Joaquim Marco, retirava l'acusad& mantenint-la,
en enni'i, contra els altres dos.
jr CONSELL DEEIBERA I EL.
CAPITA GENERAL APROVA
- LA SENTENCIA •
Eren les sis 'quan ele_ tres
processats foren ronda -as a la
presó, on quedaren rigorosament incomunicats, establintse un servei extraordinari de

Tot T'errase& slavia con- liquidarä aquest delicte vulgar, mes que soati de casa senee sagri.at als volteas de l'Escota In- que, no fa gaire, algun , diari ber -ne res mes.
Es Ilegeix el han regulant l'esdustrie!: La multitud, ansiosa l'anea qualificat tendenciosatat de guerra.
d'assistir al. Consell -de guerra ment de "terrorisme català".
contra els pressumptes atracaL'INTERROGATORI
dors de la Caixa d'Estalvis, era FINAL DEL CONSELL
DELS PROCESSATS
DE GUERIaa
dificilment continguda p e r
Començà despees l'interroganombroses heces de la guarA la "Darrera hora" de la Postori dels processats.
dia civil.
tra edició d'ahir, donäsern el
Es interrogat en primer . lloc
Molts sometenistes hacomençament del Consell de en Joaquim Marco.
rien pogut entrar a l'espaiosa
Guerra de Terrassa.
Preguntat si ha de fer algusala mi harta de celebrar-se el
Es perllongà fins a les pri- na rectificaeó, contesta que no.
Consell, i seien darrera els
meres hores del metí.
A nitres preguntes del fiscal.
bancs de la premsa.
incorre en contradiccione.
A quarts de dotze un moviaquí
la
prora
docuHeus
El vocal assessor fa algtmes
ment d'expectació acompanyä mental que Ilegi el jutge inspreguntes al processat., fent-li
els membres del tribunal en en- tructor, comandant Pérez:
r y nlicar la seva qualitat de funtrar a la sala. El tinent coronel
cionari d'e Tramvies. Negä tota
president els anà cridant a l'esPROVA DOCUMENTAL
participació en els fets que se
trada. Tot seguit, amb ven soli imputen.
Se'n deriven càrrecs gravíslemnial, deelarä començat el
En Saleta, a preguntes del fissims contra els processats.
judici sumaeissim.
cal din que sorti de Barcelona
El funcionan i de la Caixa, seDeclarada pública l'audiènnyor Talló, din que l'obligaren cap' a Manresa, a peu.
cia, el públic envaí el local,
Explica la seva actuació en el
aixeear les mans i obrir
mentre el senyor Sala, darrera
S. U. de -Sant Andreu. Din que
nostre, dernanava, fortament caixa, client-li que no li pasearla
fon encarregat de cotitzar 'porres Si no cridava.
preocupat, una campaneta per
qué ningel ha tela, i un cop
Joan Martí dóna detalls de dos
tal que el president pogués aca-arranjat Fassumple de la cotadels processats.
l lar la rernor de la gent....
que
va
na/7f t'). deixii de cobrar el sou que
-Soledat Sasassús diu
El president, prescindint de
li donaren.
presenciar el fet, donant les seprosseguir la mera tasca.
la campanea que el senyor SaJesús Pasqual Aguirre es raoyes dels Iladres, reconeixen t Temia, perä, que aquella sela no arribà a trobar, sapigué los a la presó •
tifiea en la sera deelaració• Din guretat absoluta i aquella vaimposar silenci a la multiaun és ajustador meeänie i que lentia quasi inusitada amb que
Oleg,uer Oyoma din que va retud, i, en mig de l'enmeló ge- coneiver el processat Mareo c.orn
fon expulsat mio França.
declarare nols testimonie que
maneral, plena de curiositat,
- Explica que l'expulsió fou do- tanta Pum venien a portar al
un-dels que dispararen a la porguda a professar idees sindicanà que fossin introdults, els ta de la Caixa.
sumari, temia' repeleixo, que
listes.
En nada d'e presos. Jeroni Caprocessats.
s'alteres en el moment suprem
JoaVa anar a Terrassa en tram- que es reuniria aquest Consell
Entra davant En Joaquim sanovas reconegué també a
tornar
a
Savis, i allí es dricidl
Marco, alt, fornit, resta, am•b
que ha de jutjar i jutjarä els
quim de•Marco.
Josep Cf-orla. assenyala Joa- badell per la carretera, pesé ton processats Josep Saleta, Joaun vestit blau de mecänic i boia
Martodirecció
(letingut
en
de
Marco
con-1
un
dele
anquim
quim de Marco i Jesús Pascual
na; darrfera d'ell En Jesús Pasrell.
Aguirre.
cual, alt i eran. murena, ben tors. Els mateixos testimonie
donant •
l'interroga,
L'assessor
van
comparèixer
i
tornaren
a
Tenia, no que resultessin inarreglat, amb un vestit color
ei processat comete de les cases
el Mareo.
fructuosos els treballs de la
de xocolata i gorra, i finalment reconèixer
Despees, els mateixos reco- an va treballar.
guàrdia civil, sometent i denles
En Josep Saleta "el Nano", estambé a Pasqual
torces, sind que temía el fet
ELS TESTIMONIS
parracat, i decidit, que presidi- negueren
Aguirre i Joseri Saleta Pla.
terrible que harem popa prerà el trio amb la sera audàcia
Declaren els testimonis.
Elvira Martí declara que Marsenciar en judicis teil res caudesvergonvida, el que no dub- c:o va arribar el 19 a Terrassa,
En Joan Martí Palau es rati- ses; ço és, que els testimonie
ta, confiat en la imporläncia de
fica en les . declaracions que te- es convertissin .d'acusadors a
la sera minúscula persona, en dormita, a casa de la (estimoson
ida
retes, i din que reconeix a defensors;
71i, i sortí a les non del
asseure's resoltarnent entre els
de/ ingut i alliberat
Jesús Pascual, corn un 'deis
fon
Sortosament per a la causa
processats.
altres dos
atracadors, al qual veié dispa- de la Justicia ja veie-u que no
detingut novament.
En Joaquim Marco s'aseen,
lecrar,
reconeixent,
(Jemes,
les
,
durantala
e
Elsiprocessat
ha estat pes alai, i haaren pocongestionat. i indeefs, a la dregut constatar .vosaltres mateila del "Nano", amb un aire més tura de l'apuntame nt, es mos- gafes _que portara.
d'uns
15
Soledat
dasasayas,
traren
tranquils.
mirant
el
púxos aquella enguretat i valentía
aclaparat que espantat i a l'altre
anys, es ratifica en les decla- de que lis parlara.
costal, s'hi assen En Jesús Pas- lale amb cert desvergonyiment.
declaren,
i
tordia
abans
el
('acione
fetos
Altres
processats
cual, Ileugerament pällid, perú
Essent aixf, no és estrany que
acusant terminantme nt els del na a reconèixer a Joaquim de la tasca del fiscal signi ben detanmateix serè.
Marco, com un dels atracalors finida i limitada, eircurnseriAbans els processats han es- banqueta
El processat Marco declara que disparara.
tat: desarnanillats..
vMt - se a la classificacid deis
que quan fou detingut li digne- Mercè Ayona, companya de fets'i a demanar la pena corresDurant la vista no es desren
que
ho
era
per
-sospitar-se
l'anterior,
es
ratifica
en
iles
se_
mentirà l'aire consternat d'En
ponent.
que era un dels autors de l'a- ves declaracions anteriors, seMarco, ni el cinisme del "NaExamina els fets amb tots els
gons
les
miele
havia
vist
a
Joano", ni la freda calma d'En Je- traearnent de la Caixa.
detalls que elan aportat, areque
saillotjä
en
un
bar
quim
de
Marco
con)
disparara..
dir
sús Pascual, tant d'acord amb
Va
gint-hi totes les consideracions
Compareix a conlinuacid
el sett angulós perfil, tot ple del carrer de Pi i Margen, i
i dedueeions que cal treure'n.
de
la
,
Faca%
dependent,
dia
segiient,
quan
tornava
rolan
d'audircia.
Cita diferenls articles dels
Barcelona, fon detingut a Pes- Caixa d'Estalvis. Li llegeixen
Quan la nostra edicid veurà
preceptes que es contonea
denlaracid que fea el dia ante- Codi de Justicia Militar, fent
la llum. la sentencia serà a punt lactó:
de comelir-se. Nfi se'ns podrä
Vingué a Terrassa per a sa- rior, i din que su ratifica; re- observar que no ve a jutjar atetitilar, per.tant, d'acusadors si ludar els amos del bar, per As- coneix a Josep Saleta com
nent - se a l'actual situació que
diem que el Jesús Pascual ens
ee' coneguts.
dele a 1 raeadors que penetraren travessa Espanya, sinó atenentque
entra
a
.1a
Cornha semblat singularment peria tloiii fici, obligant-flo a ense- se estrictament al COili penal
, 'Va dir
Uds. L'aplom eral) que respon
panyia fle Tramvies, per roca- nyar-los la caixa de cabete, i conatí, de 1 870 i al! Codi de Jusles preguntes del fiscal eón mauer-id del tinent coronel Es- reconeix el mocador amb qué ticia Mili t mir de 1890.
prova de la 'sera calma sere- pia ra i que prestara serrei de es tapava la cara el Josep SaExamina les cireumstäncies
leta, mocador que es trabé en queparlicularment concorren en
nitat:
tarda.
—Per que, si anava a SabaJosep Pasqual din que fou ex- una de les butxaques del yeatit cada processat, examinant-los
dell, ton detingut a la carrete-- pulsat de Franya per sindicalis- que portara aquest processat.
de'sprés en el seu aspecto genera de, Martorell?
ta. Que ron detin gut, Tale del
A continuació són cridats
ral, qualificant el fot do "robo
—Perque etn vaig equivocar Sometent.. qüe es va perdre
declarar els metges forenses En como resultado del cual resulta
'de cami. •
la carretera de Sabada t " ••
Josep Co.dafalch i En Luis Cis- homicidio con la agravante de
_Per que, Si no té cap dellores foil del ingut.. Afegeix que tare, els-quals, a preguntes del ataque en cuadrilla y a mano
tecte físic, usara, en Asees de- va sortir de Barcelona el dia 9,
diuen haver reconegut el
tingut, unes gafes nenes?
al metí, que vingaié a cercar fPi- cadàver del senyor Castellà, fe- armada, buscando la impunidad
—Perque em molestara el na i com que-va retire poc nos- rit estant d'esquena a l'agressor en la huida".
En uns aclariments respecte
virnent a Terrässa, es dirigia
sol.
agressors. Diuen hayer-li
El cinisme d'En Saleta és, en
Sabadell. Alfegeix que, malgrat apreciat dues recites mortals de l'abast que podran tenir les responsabllitats civils que per macanvi, pie de desvergonyiment; portar tres pessetes. a Barcelo- necessitat.
nament de. la llei sisan lambe
té força interés en fer-se no- na no. tenia dornicilt i QUO alA preguntes del fiscal, declatar. Aixi el veurem, demanar
ma vegada dormia a la plaça ren que l'infortunat senyor Cas- de demanar, i continuació,
ambo] hitual de costum, demana
per ingressar al Teret d'esde CatallinaSa.
tellii decirla viure, despees de
als procesats la pena de
trangers, on diu que sabrà moJosep Saleta din que fon (le- t'era, tant solls uns cinc mi- per
mart., una indemnizació le 1.000
rir, i mes tard anuncia que fa- tingut en el moment de saltar
nut
s.
pessetes a la fan-1RM de la vícrà importants revelacions.
una paret.
Es cridat tembe e declarar tima, i pagament de 3 a 4.000
En Marco no trigarà en de, Sortí a les cinc del metí (Pe Olegamr Ayuna, pare d'una de pesstes en eoneepte de l'import
mostrar un profund abati- Barcelone a nen,- en. busca de
les nai p e que han declarat robe, a la Caixa d'Estalvis.
ment, que culminar ä en haver
reina, pro te r cinc setmanes que almas.
fet, el fiscal la peleó de la pe- no Irchallava.
Repeteix In narrend que deis L'INFORME DEL DEFENSOR
na de mort per als tres procesDin ctue•el • Sindicat Unic Fa(wat
El defensor Ilegeix et1 sen insets. No en sortir ä sin6 es per bril de Barcelona lt passava 50 tele If fea la seva rifle,les
de- forme.
afirmar angoixosament la sera pessetes, i qtte darrerament les narració roincideix amb
clarecions fetos per ella.
Comença reconeixent que els
innocencia.
hi rot iteren.
aTeroni Casanovas, deperulent càrrecs que es formulen contra
Els altres- dos acusats han
que no Coneix cap dels
Afegeix
del difunt Castellä, declara 'que els seus defensats són greus,
escoltat la petició fiscal,- sense -processats.
•
irritan-darse el "Nano", i . En PasEs (Mima comete de l'acta (le en el processat Marco reconeix n'ion greus, però que crea, no
cual sois ha empallidit una mi- judici sumaríesim. Ilegint-se les un des etracadors, únicament obstant, que són innocent s.
ca mes.
Addueix a favor dels acusats
declaracions dels oficials de 'la per l'estal•ura i per l'espallta.
Pare quan el president de- guärdia civil. Tots declaren quo pu:x no ii fon possible acure'l algunos proves que qualifira de
manera
que
d'esquela.
si
tener':
res
d'altra
acusats
manarà als
Suficients per a demostrar llar
'Contribuiren a la detened* deis
a (lira solament En Jesús Pasautors Allí acudí el director de Declara amb decisió i vaienlia. ineulpabilitat, i araba l'informe
A
.Insep
Cardas,
que
'declara
•
cual rostarà quiet en el seu
la •Caixe, reconeixent en prin- a coma innecid, quasi no se sent demanant ll'absolinció.
banc, callat i impassible.
L'informe do -la defensa ha
cipi el Saleta. Es- ten la prora de
el que diu. Com si dignes que durat escasean -wat tres minuts.
Els lestmonis, toree; ernociofer - lo parlar arnh un morador
nats, han assenyalat concretaa la- boca, trobant-se-li un mo- reconeixia a .Joaquim de Mareo
PARLEN ELS' PROCESSATS
ment com autors de l'atracacador a la butxaca arnb .els ex- com un dele que disparare.
ment els processats Josep Sa- tremis arnb senyals d'haver esJeroni • Prat refereix erial va
El president requereix ale
pils
pistolers
a
la
leta I Jesús Pascual. Algú
retire eritrer
processats per . si tonen alguna
tat Bigats.
ésria
que
En
Marco
be
p(2d
Caixa
-d'Estalvis,
com
va
avisar
dit
manifestació a fer. Joaquim
Jeroni,Prat din que entrà a la
al senyor Castellä i corn va teser un dels que disparaven,
Marco din que els testimeCaixa i ' veld quatre individüs Mollar a Casa la Ciutat i _la {le
l'assenyalament deL qual coinnis
que l'han etnparat, i s'llan
amb mocadors a la cara i avisa
eideix amb el del processat: El
guàrdia civil.
la
a demostrar no llavín'
caserna
dé
esforçat
el
senyor
dastellla
testimont,de la germana d'una
Caen a detall interessaaf,
estat possible que vengues
Es
•
Ilegiren•
els
antecedente
ex-promesa sera li • es torea dele processats, existents a la que va observar que els pisto- part en l'assalt a la Caixa d'Esfavorable: Evidentment, la' se"Jefatura" i que ja eón. cene- lero oren tots de baixa esta- talvis, •eón verfrlies i que no
ra culpabilitat no està tan deobeeixen a cap relació amh ell.
tura.
mostrada com la dels altres gute.
Drelara tambe Miguel Cual, Afirma tarnbó que és innocent
Ei el registre fet a la caea
dos. Poteer es innocent.
del fet 'del qual se l'acusa.
ratificant -Se en les deellaracions
El 'fiaca' ha Ilegit un infor- del Salete, rs trohà uo . carnet tetes i no aportant cap nou
dosep-Saleta din que no hi ha
del-Sindicat Unia, • amb nora sume implacable. 'El del defensor
provee sufielente„ per condemLa
germana
del
proCesposat.ha durat eseassos minuts.
Corn a clareen testimonie, nar-lo i nienyS ' par eser me• Terrassa, avui, • el,- butxf sat digné que el Saleta tela un

vigilància, Iota regada que la
presó de - Terrassa ha esdevingut famosa per la sera manca

de seguretat.
L'APROVACIO DEL DIRECTORI A MADRID
Si be el fet de trobar-se
plaçaen estat de guerra, releva la primera autoritat militar de solmetre le g sentöncies
a pena capital al ministeri de la
Cuerea, serubla que el Directori militar volgué compartir la
sera responsabilitat„
Els lelegrames d'aquella cit.tat ja ens diuen que' aquesta
meresqué l'aprovació íntegra,

havent-se rebut la conformitat
a Barcelona a les cinc do la
tarda.
EL TEX DE LA SENTENCIA
Slia-rebut telegràficament al
Mintsteri de la Guerra, la
sentencia íntegra dictarla pe
Consell de Guerra celebrat
Terrasse, que ha jutjat ele de!Anglas .amb molla de l'assalt
a la Caixa d'Estalvis de . 1a dita
ciutat.
Consta de sis "resultandos" i
els seg,üerds "considerandos":
• Consideran', que aquests :metes constitueixen per igual Itn
delicte (le robatori i homicidi,
segons l'evítele 515 en redactó
amb el 510. número 1 del Codi Penal °latinee, amb l'agravant d'haver estat executa-amb
l'auxili de gent armada i de persones que asseguraven la unpu p ila, insulan • la torea armada , havent-li causal la mort,
previst, i penal. per . Vertiele
003 número 20 del Codi de J173lícia Militar.
Considerant que per a aquests
(-Hiere apareixen com a responsables els processats Josep
Saleta (a) "Nana" i Jesús Pasqual Aguirre.
Consideran' que no exisleixen
peores sufieients por a 2071 .9iilrrar com a autor. com a &ay. pllce, ni com a erenbridor l'alnrocessat Joäquirn ' Mareo
Martfnen•
flansiderant l'agrava/a, ja ci.•

batejaren amb ci seu nom, Bernard, la
casa; la mantanya i el pas;FOrzle, per
demés recluida; contInua subsistent i
complint la trafficional comanda; als

baixos de la casa eón mostrats uns
neassims estables on, en campenments individuals bi viren els gossos
de , pura raça, i unes fotografies que
els monjos tenee la discreció di no
exhibir cridanerament, ensenyen que la
morgue del convent no está- pa% sempre buida, ni faolt menys.
Emm dies norma/s, paré, el cárni d'arribar-hl no pot ésser de més gran comoditat; tänt itälia com Suissa han
construït una ,carretera, que . arriba al
pca de rllosnici; la italiana, amb
quilòmetres de baixacta vertiginosa,
arriba a Aosta, i raltra„ mil 46, fa
cap a Martigry • , una de les estacione
del .ferrocarril que,' vorejant el llac
Leman, des de Lausana, trave.ssa el

MACABRES
A mitja tarda hom obserrä un
inusitat moviment pels voltants
de la Presó, els guate eren delators› d'e que s'apropava
cució de la sentencia.
El hulxi d'aqtiestä Audiència
arribé eit ami tartana, Ife la (pral
es riesearregaren algunes de les Simplen.
•
seves tat fdiques enes•
De Maxtigny, petita poldació anda
Hom notä, igualment, la pre- petits hotels camperols, un,.
tren ellesencia d'uns frares jesultes
tele . porta a Oiticres, paradis deis afielg
ta
lang,
i
ultra
germans dc
cionats a patinar, luges i altxes esnombrosos individus de la mitra
ports d'hivern; i d'Osticres surt &tes
dia civil. els voltants de-la Presó vegades al (Fa un auto-car que porta
eren vigilats per un eseamot de el correa i empalma a l'Hose:el amb
infanteria, arribat per aquest fi. litalifs
L'execució tindrà Itoc a'trere
El camí de Martigny a Osticres, i
d'auba en el pati de la Presä, fies el Frabourg St. Pierra recorda
no per. rnetent-se l'entrada a molt -el de Setcases cap a Ull de '
estrany al servei de la mateixa. Ter; en sortir del Frabourg, on una
hastalera us fa el reclam de lä cambra
NOVES DECL.AI1ACIONS DEL
de Napoleon, es troba 111-1 reciaz
SALETA? - - •
Sens diu cine a les gte . de la Mun t anya del qual la Universitat
Lausana n'ha fet un jarali hatan:c
tarda, et sentendat Saleta,' ha
insistit en parlar norainent etrib la flora ,alpieb, més enliä de la Das.:
el jutge instructor, el qual va na suïssa, i ja res rrile que una cantraslladar -se bel aviat a la Pi -a- tina, en, el lima de la zona de vegetac i ó; • d'allí en amena noines hi ha
só . Les troves declarefecirs , origiraren im gran inoviment, puix herbeis arrapats a terra, estimballs
taren dictados Melles omires, clapisses i congestes; als sis o set qui- com si s'aneS a la recerca.d'al- Iótnetres, s'al/ira enturonada una de
gil. Perú, degut a la greil re- les ,creus que orienten per arribar a
serva en que es tancaren les au- l'Hospici. Del que es aquest carní en
toritats. fou impossitde saber el pót donar idea el detall que a cada
valor real o la transcendencia parell de qüilämetres, els automòbils
que puguin tenir aquestes de- han de. can y 'ar l'aigua del radiador,
que bull a tot estrep.
clarations..
L'Hosp ici consisteix en dos grane
ELS REUS EN CAPELLA
costos d'edificació setizillissima. d'emA les 1035 de la na hit estel pl e e corredora amb sostres de volta
Ilegida la sentencia ate reas. eta de pedra i finestres antb dob l e vidriemutis noe (testares han entrat en ra; malgrat la seva situació, no té
. •
capella.
cap d'aquests sastres de fusta que fan
Sembla 'que el, Paqeuel ha fea ressonär els passos, tan molestases noves protestes de innocencia, per als que descansen. A rextrem del
dient: "'Voten caen, dones ,pre- ros principal hi ha resglés i a, amb el
chor al volt del presbiteri—els monneu-la."
Den-melis a molt d'ahatiment.
jos van vida -conventual—. la planta
• El Saleta que s'havia -passet baixa estä ocupada pels menjadors dels
quasi tot el dia Regia!, filas rev- vianants, i ml primer Pis, que bong
iren d'haver començat una no- part &upa la eläasura—assenyalada al
vel-la, a (terrera hora tambA
m'a- del corredor etintral per una reídonat visibles senyals de decaíhi ha la dependébeiä principal
ment.
de rhostatgeria, que és un saló de
A aquella mateixa hora el grans dimensions, enfustat—la fusta
Consell es retire a deliberar, aplacada sobre el sostre de pedra per
durant la sessió fins prop de matar el soroll--. on el passatger hi
les vuit.
traba rescalf 'd'un seml orivol allotjaHom sabia que la,:contlemna mera. No s'Id re y cap htxosa superberie resultat. (record emb les
perö lii ha un parell dé dotpeticione del fisealas-i be el cae cenes de cornodissims seicats
del Mareó, acusat d'una manera nats. tapissats du rapa verd: una gran
tan categericm per les nenes i taula central de masSissa fusta, caciila intervenció del qual, en can- rcs , escriptoris uns gravats a I2.5
-vi, baria estat energtrament rets i un piano que en el llcus que el
negada pels altres dos, fou ob- cebricela porta brodada la divisa dc la
;tedie preferent (le la llarga •de
cesa
liberacid que va tenle el ConFort mer
sell de guerra.
Fie.diter
Una vegete formulada la
Feliciter
sentencia, bou portada a Barbreó. areb amer i amb goig. Stt
celona, per tal que fos apro- amb
aquest saló hi ha el regist e e peivada per l'auditor • i él capitä satgers, que el signa qui vol: aquel'
general.
dia signaren "L'as catalans".
Sagons les nostres noticies,
A la porta del saló hi penja una
meresque l'aprovació d'acplests grossa
campana, i al sea tac compadarrers; essents tramesa per
um Mamujo, posant-se a disposició
tclögraf a Madrid.

adearweIMIYM.I.••nn•••n•

I'lloikici
Sollt lleraull

Ell dia a

Qui no té esment de les proeses,
gairebé legendäries, dels monjos del
Mont Sant Dernard i de Ibas fan/osos gosses, els que durant els tetaporals- de neu i les *cedes nits d'hlvera, es llencen per la muntanya a socórrer els que s'han arriscat a passar
eis Alps?
A Catalunya no tenim cap institució semblant —les eircumstäneirs tde
lloc no la fan precisa—, però hi ha
duce cases que, salvant diferéticies
essencials, tenue els seas punts de ccmtrete amb aquest anomenat Hospici,
que no és saló Ulm pctit convela, coastitnit servei d'una immensa hostatgeria; les ducs cases són el Monestir de Montserrat i el Santuari de
Naria.
Aquest sol motiu el feria interessant als catalans, fins prescindint, si
fas possible. del moltíssim d'interés
que te en si mateix.
Com és sabut, aquest Hospici, iramens i comcxlissim refugi, precursor
d'alguns cents anys als que avui s'aafta.
fanyen a construir les entitats excurFalla: Que ha de condenarmesionistes, estä situat en el punt culmi.
t
i
eondernna
a
la
perm
de
mar
se
nant de ranic pas que en moltes baamb- accesoris d'inhabilitaem
res permeten els Alps entre les terperinttna en ras indem- ne del Nord, Stfissa i les del Mignilzació civil de quinze mil pes- dia i encara no s'acaba el pla del
setes a la fan-tina de la riel ima con, ocupat gairebe completament per
i dele oitantitat robada fine re- mmmi estanyol que es glaça tot l'ama hi
sull i ftP Paraneix nue s'estä fent, In imms pal que assenyala la frontera
a la Cabra els pro- trItälia, per allà on han \passat totes
remate Josep Saleta Pla i Jesús les invasions, totes les civilitzacions
Pasmitil Aguirre, i que ha d'ab- i totes les gnerres, i com a recen! mes
soldre coro absol, • per manea de
manejable i més explotable, asen enprovee, al Joaquim Marco i Mar- cara és mostrat al vianant el cadí que
,
inen,
féu Napoleon quan envai les terrea
, Ei COJ)Se l l aixf ho ralla.
italianes, i a rültitn poblet que es troTambd, s'hi ha rebut el dic.- ba escalant ja la nnintanya, el Fra.
lamias de l'auditor de la Cenite- bnurg St. Pierre, un hostal. amb la
nia General de la Onarta "RfICi(S, macabra d el moblatge que va ocupar.
i l'ap rovació d'el Canitä general
Fa segles. un cavaller eränima geinterf senvcr Barrera.
nerosa, en 11nc de seguir la vida de
ELS REUS TENEN GANA
la noblesa del seu tempe, es va enterPoc després de les den del rar en aquelles solituds, va fundar
sels serví un abundant es- una cede religiosa que té per missii6
enarcar, per l'Hotel d'Espanya.,, especial socórrer els vianants en els
g emida Que devien lente gamma, moments de tau (mili, 1 va , comenporqué els plats fdren retires çar de bastir l'Hospici ,que ha anat
•

reix
del que Iba tocada; mis enlifs, i en
el bastimcnt denfront, una amb ell
per sims passatge col/cc a l'altura del
primer pis, Id ha los en les
quals la senzillesa está agermanada
zumo una austeu a dignitat: a l'entrada
du les celles 1.i Ita la cambra de bany.
La casa riu al ritme de l'Església,
però sense altra llei de coerció que la
confiar- ea en els que lmi acallen; una
petita legencla adverteix que en cas
d'exces de concurrencia, seran preferits els pobres i els pelegrins, i això
és tot; arrea la correcció. i el muta
lespecte supleixen els reglaments.
COM a Nfiria, a mig dia en punt
s'obren els menjadors; és d'institució
que el convent aculli . tothom que
s'hi presenti, i un monjo va collocant
els vianants. Cada menjador té dues
Purgues taules, i en elles s'apkga germanivolament la concurrencia tnés barrejada que imaginar-se pugui: elegante
de Chamounix, gendartnes, noies ene. /eses amb catea curta i bandes, menestrals que fan la forada de l'any,
<lames de Moutreux i d'Ecrian que a
cada momeht s'unten el rostre i l'escot amb vaselina perquè el sol no les
crerni; contrabandistes, excursionistes
d'alta muntanya, etc. L'italiä, el francés, l'alemany suis, l'anales i el ianqui, s'hi senten gairebé per igual.
El servei de taula es fa remarcar
per la netedat i per la qualitat del condiment i les viandes; la cuina està disposada per rebre la prora de come
en públic; serveixen criats; al que es
porta provisiOns, Ii ofereixen els sttpiel/wats que li facie falta; al que no
en té, Ii serveixen el dinar de l'Hospici ; d'unes graos soperes de metal/
se n'escudella cadascu • el que vol; segueixen desptis unes platerades de
petates cond i mentades al vapor, i altres de tendrissima carn desossada,
finalment, áltres .d'arrós segons la lotma clàssica,; arròs sec, cuit amb brea
i maatega: el pa i el vi a doll.
Tot és gratiat; havent dinat, • o sopat, o dormit—la regla de la casa només permet acollimbnt miii dia—, tothom es dispersa; una part alejxa una
caritat en im troce dissimulat en la
paret d'un, corredor, que engoleix el
que s'hi tira, sense que nilla ti se n'is
alees. si donen lea gräcies, deu-sabenti;
eSiift nom gs de pensament.
La eentinrrencia, a restia, is immensa: ultra el träfee eorrent, hi f ama

asee-asió diaria un scguit d'auto-ears

▪
Diurnenge, 23 de setembre 1923

LA PERLIEITAT
ereiseez. amb e/s anys; rE3glésia Cl
va c...msoitear. i les gents agraides
lee cantrades dei Lernen i de
terie: de SaVoia; automòbils partic t.ltrs i excursionistes a peu, que són
e.,; quz solen quedar-s'hi a la nit.
casa, demés, és noviciat de la
da Orde: els novicis, que es
r
veo
cii caes tornant deis prats,
avall, o passejant, porten un
ea:u _3 de panyo torrat, cales, curta i
lt de gresot sense cinta; quan
.• ....0 al %my, amb el seu alpeuohok
, 1, minúscul botijol al muscle. de
e •.:- polit, donen una nota de distine.tiracle de sostenir l'Hospici no-

Inés es compren per un régim—fantastle en país espanyol—de tostes subvencione; això, ni Montserrat •ni
Mida no .poden copiar-ne la generositat; poden, sí, mirar-se'n a tothora'
la etst-a senyorívola distinció i el seu
agermanament de l'austeritat anb. la
satisfacció de les exigencies de la moderna vida ciutadana, però no la gratuitat, ni potser tampoc rabandó a una
concurrencia que, com la t'ostra, es
hocireix d'un Doble que ha sofert dos
segles _de deseducacit5.
No pasearà molt temps sense que es
Pací la prova: el senyor hisbe
sollieit cuidador de la sena diäcessi, ha fet un tracte amb l'Ajunta-

mont de QueraIns per engrandir les
terres del Santuari de Núria, i aquest
estiu ha corneneat ja g. , bastir una noi gran hostatgeria, sota la direccid d'un arquitecte que mereix un ample marge de confiança; a més a mes,
una Companyia de capitalistes catalans es prepara a construir un funicular que salvi vis grans espadats del
Torreneules.
Si a Inés a més el Centre Excursionista es decidís' dlengrandir Ull de
Ter, tindriem un sojorn d'alta muntanya tasi. atractiu com pugui ésserho el Sagt Bernard.

Joan Bastes,

EL NOU ESTAT DE COSES

El, GENERAL MUTE UN HA ESTAT NOMEHT
SOWSECHETÁ111 DE MEHNHIO
7)11S PROJECTES DE DECRETS DEL DIRECTORI -:- LA POLITICA DE
_BSISTENCIES -:- ES PREPARA UNA CONCE.NTRACi0 LIBERAL AL
VOLTANT DE IVIELQUIADES ALVAREZ
DE LA itiERCE
Ti general Losada va manifestar
I al rnigdia que s'havia entes mal. .nt la qüestió de la coHocació
.ze banderes. Afegí que pel que
o la Merce havia dit ale
.dors de les festes que esperaoneixer el decret, i que si no
aquest, aleshores resoldria el].
.ró el decret ha estas- publicat,
.nent-s'hi, el governador ha aut .zat que es posin totes les banc, -es .que es vulguin de l'escut de
la \lerce, que són les quatre barres
iIi t creu blanca, per entendre que
bandera tradicional.
ELS EMPLEATS
DE L'AJUNTAMENT
e capitania general ha dirigit un
a l'Alcaldia demanant-li que
e dirigeixi als cape dele negociats
riunicipals per tal que li donin una
relazió dels empleats que no vagin
al treball, a fi de deixar-los cessants.
cual comunicació seré feta a les
o corporacions.
LN HOME DE RECURSOS
Va manifestar el governador que
sabut l'arribada a Barcelona
francés amb l'encàrrec d'imsionar una pellicula sobre el can.
s :le regim.
-La casa que l'ha fet venir—ha
el governador—devia pensar que
e Barcelona hi hacia batalles pels
ez.rers, trobant-se que no passa res.
com que no voleo perdre el
aquests francés compra ne- us de l'any 1909, i compagina
ella un film per tal de fer veure
zetranger que són escenes del cop
Letat actual.
Acabé dient general Losada que
1., estava disposat a què es tergi, rGés la veritat i que es procuraré
l'esmentat subjecte.
•

DE MADRID
DESPATX DE MARINA
A les deu del metí ha estat al Parencarregat del ministeri de Ma'
general Anton, el qual ha desat arab S. M. assumptcs de trä-

....'..NIFESTAEIONS D'EN PRIMO DE RIVERA
El president del Directori ha anat
• Palau a les 10.20 per despatxar
b el monarca .
efa portit del Palau a les dotze
vint minuts i ha fet als penoe es les següents manifestacions.
—Aval ha signat el Rei una munió
decrets de tràmit, parqué decrets
..isacionals cree que ja no n'hi hau• almenys per ara.
e:1s periòdics del mati publiquen la
noticia d'un atemptat contra un advoc-tt de Valladolid; dones bé; han estat
. teipturats per la guärdia civil els tres
2.fiors de l'atemptat, autb les armes
e la mà i estan convictes i confessos.
ele% sotmetrà a judici sumaríssitn.
--Quines noticies hi ha de Terras so
han preguntat els periodistes.
—A le set—ha contestat cl gene- he preguntat i Mhan dit que
os les nou es reunirla el Consell
• jarra. Suposo que a aquestes hores
i•' hatirà ja sentencia.
Tice citat el Directori—ha afegit, iz dos quarts de dotze a dotze, per
:aminar el veredicte, que no sé si
eä de pena capital, i contestar tele:olficament. Ho examinaren .' tense
rancúnia, parqué no en tenim, pub
amb tota serenitat. En el supòsit que
la sentAncia sigui de raori, tindretn
mps suficient per examinar-la, peroué el termini minim parqué els reus
entrin en capella es de quatre hores.
REUNID DEL DIRECTORI
A un quart d'una de la tarda ?han
reunit a Guerra els generals que for- men el Directori militar, per tractar
de la sentencia recaiguda contra els
atracadora de Terrassa.
A un quart de cinc continuava reunit el Direetori militar.
A dos quarts de tine ha quedat remad el Directori militar a la Presidencia
En arribar d cap del Direetori ha
• manifestat ala periodistas que en la
d'aquesta tarda s'oeuparicn, on
erimer lloc, de l'examen de la sens
;falda des reus da Terrassa, i co se si Bbc das aesumpte4 pendents.

Respecte a la senténeia, ha maní.íestat el marqués d'Esteila une era
de pena de mort, per a dos dels suManiato, i que s'absolvia el tercer.
EN MARTINEZ ANIDO. SOTSSECRETARI DE GOVERNACIO
El general Primo de Rivera ha
acabat dient que el Rei havia signat
un decret restablint t scits-ecretaría de Governació, designant per ocapar-la cl general Martínez Anido.
LA "GACETA”"
La "Gaceta" publica:
Reial dccret del Directori, suspenent els judicis per Turnt a totes les
provincies del regne.
Disposant que cessi en el càrrec de
president del Consell d'Estat, el senyor Ferran Merino Vallarino, comte de Sagasta.
Idem que els capa i oficials supernumeraria no tindran corn a comptat
el temps que han d'estar en aquesta
situaci
ó, per als efectes de la creu de
Sant liermenegil, ni gaudiran de carnet militar.
Deelarant cessants o. Albert
Fernündez de Salamanca i
tillo i a Antoni Ldpez Monis,
cap d'administració civil de sugana classe del ministeri de la

Governació..

ordre disposant

que
s'encarregui interinament del
despatx de la secció de Finances, Foment, Instrucció pública i Treball, el seéretari general del Consell d'Estat, senyor
Caries Gonzhlez Ftothvims.
Circular disposant que no el
termini de vuit dies trametin a
aquesta presidencia lote els
departaments ministerial relucid detallada ele tots els unos
i vehicles que hi ha en elles, i
en les dependències i altres organismes afectes.
Una altra idern ídem ídem relactó detallada comprensiva de
totes les comissions i pensione
a l'estranger que liagin
conferides al personal dependent dels dits departamento.
flojel ordne de Finances disposant que continuï encarrcgat
del despatx i signatura dels assumples de, la sola-secretaria
d'aquest departament, l'oficial
mejor.
Reial ordre de Governació
disposant que la taxa deis telegrames expesos a la península
per a la zona. espanyola • del
protectorat del Marroc, - 1 la deis
expesos en aquesta per a la
península, se satisfacin en
pessete s . per una i alto) part,
sempre que es mirsin per líales exclusivainent espanyoles.
Una alisa declarant cessant
al senyor Floread F ,ortesa i
Morantc, cap de negociat de
primera classe, cap tècnic de
serveis medies d'aquest deparRetal

tament.
L'AVANÇAMENT EERROMIARI
Ahir fels aprovat la desposa
de vuit, millons de pessetes que
sollicith el ministeri de Foment
per al pagament de hestrota al
personal ferroviari corresponent al mes de sotcmbre actual.

PROXIMS DECRETS DEL DIRECTOR!
S'anuncia que el Dir e ct o r ' 1,(t
en estudi, i que aviat tindran
torea de Bel, els següents de-

crets:
Regim municipal, regim provincial, a Ifise de les mancomunitats o regions. reforma de
la Hei electoral amb la reorganització de les Juntes (lel Cens
i de 4 es (le Reformes Socials,
establint la representadó proporcional, Implantachl del servei militar obligatori; reducció
a dos anys de la permanencia a
files; reorganitzacid de Padmlnistració de justicia; restabliment 1 normalitat deis transports 1 resolució, per consegrieta, del problema ferroviari
i sever regirlo an la recaptació
dels tributs, prinelpalment en
el que es reforeiX a la politice
duanera.

EL PROBT...ENTA DE LES 'SUJIL.

SISTENCIES
S'ha facilitat la seg,tiont. nota:
"La directiva de la societat
"La Unica", composta deis aremis de comestibles, ultramarins
i fiambres, reunida avni, 21 del
correal., .en virtut de la sitidacid. aubrmal dr Passumpte del
suave., ha acordat per unanimitat recomanar als associats que
tinguin existències de l'anomenat blanquet, que es la subjecla a la laxa. que S'abstinguin
vendre-la al públie a Inés de
'1'75 pessetes el quilo, encara
que l'hagin pagat a preus superiors a 4'60 que és el fixat als
detallistes."
OPTIMISMES D'EN PRADERA
"El Debate" publica nn extens
signat per Víctor Pradera, ea el
qual es fa l'apologla de l'actual estut
de coses que ha vingut a enderroear
tot el que ropinló demanava que desaparegues.
No es limeta eanni ,rua
radia polftie per un altre de la mateixa naturalesa. Es tracta, segons s'ha
vist, d'alguna cosa nacional i que wr
aixO afectad a tote, als de la anta ema
als de l'esquerra, ale dinitsties cara
als antidinZistles; als republicans com
als monarquies. Fino els nacionalistes
—signe dels tempsl—ban trobat en el
moviment militar el ami per a la dignificaeiö de YEstat, per al seu catar•
timent i grandesa.
LES VISITES D'EN PRIMO DE
RIVERA.
L'ambaixador d'Anglaterra ha visitat aquesta tarda el general Primo de
;Rivera pet presentar-li recriptora
(inglesa miss Clru Sheridon, amb robjecte d'obtenir l'anunciada entrevista.
Tambd han visitat el president l'agro7,.at militar de l'ambaixada d'Itldia
i una comissió de fabricants
guindes que Sinn demanat faeilltats per
al transpon dels seno productes.
ELS INTERVENTOBS DE
L'ESTAT
Als interventers sto l'Estat en ferrocarrils sels ah comunleat una Reidl
ordre del ministeri de FomeM • per la
qual seis prollibeis, sota penes secares,
que Bollicitin passes o bitllets de [ayer
de les Companylos en benefici de lea•
goces famflies o d'altres persones, :del
com admetre presents o cap favor de
les esmentades emproses.
L'U'S DE 1'AliT0310BIL OFICIAL
La Retal ordre sobre Si 5 d'aulotuòbil oficial diu sial:
"El Rel ha tingut a lid, disposar que
en el termini de vuit clics es tranteli a
aquesta presidencia per tots ele departamento ministerials relacions detallades de guante autontabils i veniales
de toles chisses existei g in en ello i en
los depandeneies o organismos a feotas
q ue signin propietat te l'Estat i adquirito ja mitjaneant erMits mesan/postats ja pela fans de materials i Se111!Anta dels esmentats centres i de/waespecificant l'autoritat o serd el:releo
veis que els utilitza.
Igualment es rcinetran dintre el clic
termini de vuit dies altres relacions
semblante referents str automnbils i
denles carrutttges que seuse ésser propietat de l'Estat migala pagats els seus
lloguers arnb arree al preSsupost del
respeatiu departatnent amb els seus
Cona."
RESTRICCIONS AL CONGRES
.EI president de la Comissió administrativa del Congrés, senyor
Melquiades Alvarez, ha donat les
més severes instruccions a la dependencia perque l'entrada a l'edifici de
la Cambra popular sigui restringida
en tal forma que nornés puguin estar al saló de conferències els exparlamentaris 1 . els periodistes provcits uns i altrcs del corresponent
"pase".
Aquesta mesura tendeix a evitar
que es pugui suposar per ningú, i
principalment pel Dircctori, que del
Congrés surten els rurnors que influeixen co les cotitzacions do

Borsa.
EXPEDIENTS
PER ALS AJUNTAMENTS
Al Govern civil han dit avui que
cl duc de Tatuan tornarte dilluns de
Barcelona.
•Han manifestat lambe que al Govera civil ha quedat installada una

oficina d'infornuteions, en la qual ja
slian rebut denúncies d'alguns Pobiés i corporacions de la "provincia" donant compte de la mala administració observada a diferents
Ajuntaments.
El governador ha manat que s'obrin expedients per depurar les responsabilitats en què s'hagi incorregut per tal motiu.
Sisan rebut igualment relacions
jurados de les existències de sucre
i ous a la capital.
El termini per a la presentació de
les dites relacione jurades acabara
(lema, segons comunicat als lisagatzemistes i s'ha publicat en ban
oficial.
EL REI A SANT SEBASTIA
l Amb l'exprés de Sant Sebastia ha
marxat 'el Rci, despedint-lo el president del Directori, generals i altres autoritats.
ES PREPARA UNA COALICIÓ

LLIBERAL?
Diu "El Heraldo":
"El cap del partit reformista, no
ja per la sena tradició dernipératica,
sinó per haver estat fins fa poc president del Congres, está essent molt
visitat aquests dies.
Passen pel dornicili del senyor Alvarez no solament cis ex-diputats
afectes al seo credo polític, sinó també amics i correligionaris d'altres
temps, els guate personatges politice
coincideixen amb ell co l'apreciació
del moment actual jutjat sota els
seus ideals lliberals.
Les excepcionals circumstancies
per qué passa la política espanyola,
les disposicions sortides del Directori militar, tals cola la supressió del
jurat, apareguda ja a la "Gaceta", i
els rumors d'entrar en ele plans del
Govern la formació d'unes futures
Corts elegidos atub procediments diferente, oposats al sufragi universal,
sent motius mes que suficients per
justificar aquest canvi d'impressions
entre ele lliberals, i aquesta agrupad,...) de personatges politice al voltant de la figura de l'ex-president de I
la Cambra popular.
Les esquerres politiquee lluiten en
aquests moments per cercar una I
aproximació que es concreti en un ¡
agruparnent o coalició de forces al/lb I
el fi de defensar, per sobre de particularismes política, els alts ideals
democràtics que els animen.
Es diu que a tal objecte va
encaminada la comunicaciú que després d'una escrupolosa relució de
fets han dirigit els parlamentario socialistes al senyor Melquiadcs Alvarez com a president de la Comissió de Cunero interior del Congrés,
i encara que els socialistes creuen
que la persona del senyor Alvarez
és la més adequada per encarnar la
representació deis demòcrates, els
clemente més afine al cap del partit
reformista no coincideixen amb tal
criteri en el que es refereix a concretar la denominació política que
d'avui en davant haurà de donar-se
ai reformisme."
L' A J UT DE LA DRETA
A les set de la tarda ha entrat a
la presidencia el senyor Víctor Pradera, dient:
—Vaig a conferenciar amb el Directori, car, com saben, he estat
cridat trobant-me a Sant Sebastiä.
Res no puc dir-vos ara, sine:, que
soc un borne d'aquest regim. A la
sortida veurent si puc dir-vos quelcom de la conferencia que celebri.

sidencia, ha dit que l'hacia citat el general per canviar impressions sobre
.d.iversos punts polftics, afegint:
—Desitjava saber el president del
Direttori loa meres •OX i e nt tre ie lls sobre
organitzaci6 local i regional, manera
d'elegir les Corta en el seu cas i ala'
tema, alai com el règim do Coceen
raes convenient amb relació amb el
Parlament. Sobre això harem canviat
breas impressious.

aubstitutives de lee d'Arohena.
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SOCIETE GENERALE I

a

de Banque pour l'Etranger et les Colonias

PRESIDENT
El president del Directori, en sortir
de la conferencia atnb En Pradera ha
eonversat breas moments amb els pe
-riodste.
lis dit que s'havia deelarat permanent ei servei telegriaie a restaeiú de
Terrassa per si esdevenia quelcom
amb relaciO amb els reas..
--Ens bem ocupat—digu6---de la
qiiestiò de Finances, tals coca ampliaciò d'autori(zacions i possibilitats del
Tresor, Hei de subsisteneics, carbons,
etcètera. Per atas Ila assistit a la reunió del Direetort liso despatxat els assumptes de trilmit anal
l'Espinosa de los Monteras, que per
alai) ha vingut a la presidencia.

PUDA QE BANYOLIES

Les salves atgiies constitueixen un tipus tínie a Europa. Per
als herpètics, eserofedusos, pretubereulosos,.artritics, catarroi
seis i aVeribsies rro tenea rival, essent, en minen 1IIim santa:

MANIFESTACIONS DEL

Sucursal de Barcelona !
Plaça de Catalunya, 20

Tata mea d'operaciona da Bao i da 3arn

CAJ XES DE-- LLOGUER
7
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L'AIII,Ec; uf i)iitECToR GENERAL DE SEGURETAT
Es dóna per segur que seré nomenat
director general de Seguretat et general Arlegui.

TROPES A MELILLA
En el mixta d'Andalusia. sortiren aquest metí 229 soldats
del Regiment do Ferrocarrils,
que van a Melilla a cobrir balice.
A ar,omiarlar - los han anal, els
caps i oficials del ' primer rogi,
ment d'e, ferroimr: i autor:lata, havent-hi aplaudiments i
visques en arrenear iil tren.
Aquesta remesa de torces estava ja acordada pel Govern anterior,
NOTICIES DE MELILLA Melilla. — L'alcaeaba de Dar

Drius, quedarh Ilesta dintre
pocs dies. Tindris caparan per
a sis batallons, dos grupo d'artilleria dan de cavalleria.
S'han obert sis pous al set'
interior alíe donen un cabdal
d'aigua de 00 metres cúbics
diaris.
— Estan anearais al post el
cuirassat "Alfonso XIII", el eanones "Laura", el "Bonifaz",
el contratorpedine r "Cadarso" i
alguns guardavoestes.
— S'ha fet.chrree de la primera bandera del l'ere cli comandant Liniers, que fins ara
comandava la quinta.
— L'avaneada ' d'Afrau ha
estat hostilitzada, sense novetat.
Continuen els treballs en
el cuirassat "España", però sense cap resultat positiu.
— Procedent de Tetuan loa
arribat un aeroplio tripulat pel
tinent Merino.
EL GENERAL AIZPURU
Cärdova.—A q uest metí, a les
sis, ha continuat el seu voatge
al Marroe l'alt comissarl, general Aizpuru.
Encara que els perlodistes
NOTA DE LA REUNIÓ
han procurat treure alguna
pressid, laut comissarl s'ha maDEL DIRECTORI
nifestat reservat en absolut.
La reuniú del Directori ha acabat
a dos quarts de nou, donant-se del
EL COMUNICAT
scu resultat aquesta nota:
Consell del Directori militar
quedé reunit a les cinc de la tarda,
a la Presidencia, arnb assistència de
Yencarregat del dèspatx del ministeri de Finances, senyor Illana, el
qual donä cornpte detallat d'alguns
expediente del seu departament, els
estala foren resolts-uns i quedant el3
altres per estudiar.
Els resolts foren: un de prórroga
per a l'acabament dels treballs de
l'avene cadastral a Constantina (Sevilla); un altre d'assenyalament
capital per a tributació per utilitats de la Societat Belga "Ferrocarrils económics de Catalunya"; un
altre concedint autorització a l'Ajuntament de Palafrugell (Girona),
per imposar un dret sobre rodatge
i arrosscc; un altrc a l'Ajuntament
de Salamanca per imposar la desena
sobre la contribució amb destinació
a reformes urbanes.
Tandie exposh el senyor Mamola situad() detallada del Tresor i les ohligacions pendents.
S'aprovh, la pruposta de. cessant - ja cl'alguns empleats del
ministeri de Finances incursos
en Partlele 11 de la lt . O. del
17 de l'actual, qual número ascendeix a 29.
Prengué coneixement el DIrector de la sentencia dictada
pea (basen (le guerra do Terrussa 1 aprovada per l'autoritat
judicial de la Quarta Regid militar, impostint dues penes de
mort I una absolucló pels delictes de robatori en quadrilla
i alee a l'orca armada coinesos
amb motiu de l'assalt a la Calca d'Estalvis d'aquella ciutat,
quedant assabentada della i no
Isobara cap motiu per aconseS..M. l'exereici do la regia prerrogativa.
EL CORONEL NOUVILAS
n'a experimental una notable millora el coronel Notnilas, essent les darrores impressions deis metgcs inolt optimistes.
EN PRIMÓ I EN PRADERA
A.enbtldn la reunI(I del Dleeetarl, el
general Primo ele Itivera eonterenelit
amb l'ex-diputat ‘'lictor Pradera. L'entrevisna bou mea curta, ja que duré
sois milja hora.
En riedera, en abandonar la p re-

LA

OBERTA DES DEL. PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE

La bateria de Tifaruín féu foc sobre
uns grups cnemics a 2,500 tuetres de
la posició, en direcció a Itnalaten, dispersant-los.
Les batcrics de Sidi Messaud han
dissolt concentracions reunides al nordoest de Taxalit. També Perca ion sobre grups enemics les baterics de les
posicions Principal, Buafora i Tayet-

dain.
Segons ein comunica él comandant milltar d'Alhueemas,
al migdia del dia'18 es vele de la
platge estant un borne nedant
que s'apropaba iii moll. No contestant a Palto dels sentinelles,
se li Penen tres disparo, Perint-lo.
Condult a l'hospital, digne es- ser presoner. Parla francés.
A les vuit s'inielle un
foo de fuselleria sobre grupo
isolats. Es notava al cama .11165
moviment que en dies anteriors.
No res mes•de

V i ll

•1 no vu,
Trri,113 eimpreinta
art'cles di proPagan12
les y int-l-gUlitra llores
anbres rornerrld13 si d pr. miler.
Or barba 5 9 pus. la retina.
- 5 sIc va!, venda, pe . a calas. .
a 0'1 Os pesseirs Un.
Talnilarra
lailraludnt, rebist. mis, a 0'50 ne.,..ete9 un.
Curis Pav-I r tty. aduttel, caltwe eml/S, ditisiitsss nesortlts,
I uno)! I nana/tres Irle:T.120es,
a 105 ver g el /i3 el Mdler.
liii Stil rechine antb al/tutti,
os peaaeleä el rudas%
Tul ctes periontarlea a :53 pessetes
•

el muei.

C::::.ereS amo ballets del Sano
.,0 peasetes
amunt,
un Cene fl d'artiales
de gran nOyetaa.

LA EUD - AMERICANA
CORTS C.ATMANES, ;SO
CA5CE:1.0
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AGENCIA OFICIAL:

G. ALONSO s. en C. I
▪

Corts Catalanes, (Gran Via), 499
ESPECIALITAT EN CARROSSERIES, CAMIONS, OMNIBUS, ETC.

ei nuazonnoranzoosamousaccummantazoomea

..ssn
L'aixeu tots a I ' HOTEL DE
FRANCA, a Perpinyà, Josep
Buhigues. propielari. Sooi Menorari del Casal Catara. IlabOacions pintades a l'oil, d'1, 2 i 3
Illts. Mobiltari tot neo. Mamo eorrent freda 1 calenta a totes
lea habitacions de l'hotel. Calelaeeth central. Terrassa. Garatge. Ommbus a tots els trens. Telefoir 6..89.

CATALANISTES:

BLENORRAGIA
(PUReAC IO N E>)
en todas sus manifestaciones urelrili4, presta/di.% ors
qS j l j S, r.islifis, vota suali p ol, etc., por crónicas y rebeldes quo serle, se curan pronto y radica/m.11e~ los

Cachete del Doctor Solvré

ano depuran la sangro y los huinores, comunican a
la 01U1111 SUS prOpiAldades aletisépti c as y tnicrunicidatd
sus admirables resnitittles se experimen t an a las pu
meras tomas, la majoria prositeto basta / .1 completo
y post COLO restablectotien to da todo ei aparato ye. nitteurinario, cura:viese el paciente por Ni sele, el
. i l 0 reclusos ni Invado• en 440U haya de inserVeler
nublice, y.notlie so entera de en enfermedad. Basta
tomar una raja para convencen:orle ello.
Agente exclusivo: liso ne Insf Vlnrl. Y R:eas.
S. ex C.. lünnoadis. 2 5 . — Venta, 5 ptas. frasco:
Ssiui5, Rambla de las Flores, 14; FARMACIA Ge1•..r, rrinCeS3, 5, y principales farmacias de Espesa, Portugal y Américas.

PAPER DE
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War k- Wiáll ack
Duplicador moravelles .
Aparell que funciona acose
rodets ni accessoris; pro-

PIANOS

duche d'un original

no a 203 COPIES PEACIES
Carlos, documents, Llistes
de preus, etc. Dura moits
anys, cap desposa desprds
d'adquirir-lo. S'obtener' les
Còpies amb mes rapidesa
que els seus. sin-dines. Tamäny comercial, 21 per 31,
pessetes. Completament equipat. Soli / Ien e ten
arreo trametent el son import o reembors. Conoes-

sionati, Lueini Marttnez,
Apartat, OE.h, Sant Sebastili,
Manquen agents.
Wack.ffack-Meok-Fleeklack

Dt CORMS
AMB MARC DE FER90

Sublim marta

R.MAR1STANY
Casi, funóada el 270
AL COMPTAT

PIAMOS sU.OGUtR

IG,PlaoCäia4uno.la

▪

umenge,

23e Setembro 1923

LA PlIttLICITAT

lift
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GUI A O T. ALANA

çA

Completada . amb un Indicador General
deis ser\,es d'autäernnibus de tot Catalunya
,oeigie

més

PALACE

CAMINO TEKORIO -

TeA'36A
Te; iia; el5e1 25Teatro,
-I4

OI LREIX

13

e
u

LA (Reproducció
GALLINA
CEGA:
famós tapis
GOYA)
de-

Esplèndida presentació
Decorat nou de Ross i Güell
.Preus moderats

BUTACA DE PRIMERA CLASSE, 4 pessetes

SEGONA

21

3

ENTRADA

1'30

"

Avui, diumenge, despríts de Fespectaele de la nit,
GRAN FESTA TABARINESCA
al
- PALACE BAR
prenent-hi part . totes les artistes de la revista Skitchos.
Adornament del -reputat escenbgraf senyór Alarma

DEMA, DILLUNS, MATINEE, A LES QUATRE
111111315111110‘012312101101115BBNISIBBAIMBMBEZ02212101102211192091:2
4+44444444444+4.444441444+

-TEA TRES-.

TEATRE TIVOLI
—

Teatre Cafalá Romea
Avui. tarda. a dos quarts
cirio i nit, a les deu. Grandiós
exit de la companyia mímicobailable Mo1asso, Unica al món

Empresa Francesc Delgado

en el se u genere. Programa
especial, compost pels espectaeles mímico -ballables: París de
noche i La hija del mandaescenes de la Vida :idonesa, gran tsifl see-

ella

La.-eminent Hedda Ristoei,
.ase rival arpista. !antara et
mis selecte del san vast repertori, acompanyani- se a l'arpa , .
essent ovacionada Cada nit. Finalitzant. amb un quadro de
Ealls clàssics i de fantasia,
reació del mestre Molasso, per
lot el cos de ball. compost per

20 formoses 1 elegante bailari-

nes, 20. Demä, tarda i nit. Esplendids programes per la

Cumnanyia Molasso.—Próximain p ut, grana estrenes. Es despatxa . a comptaduria.

b+++.444-e-seeee+4.4-e-e444e-,e
; Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES
aun!, . diurnenge; Tnag. ifillc cartel!:
1 tarda, a les quatre, 1. La divertida
comedia en un ame:
SEREM CUNYATS
ti. E/ vodmil .
CPOCHARD
corrido, innoscent i manir
it, a les den •
CROCHARD . '
corrido, innoscent i mártir
Elegants toilettes. Continuadas rlaRes. Espeiarrant presentacio. Decoral non de Rnibena i oirnad
Denia,•dl/luns. resta de la Mace dp
Dau de la MerPe. Tarda, a les quatre: Es I Joga un pis, 1
.
1CROCHARD
.
corrido, innoscent i mártir
'i marts, tarda, a les cinc. vermut
im p utar. Entrada i butaca UNA pta.
en: CROCHARD
corrido, innoscent i manir

,44-0444-6+4+.4-~4-9-0-0-04•
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Christensen; einqué, Alicia del
Pino.

44c-a4e-eee+c4-Pexe
TFATRE NOVETATS t
CIRC EQUESTRE
Gran companyla Internacional autentica, edilestre. «malea I musi-

runeions. coios,al

1
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seceni:

LOS GALEOTES

TEATRE VE croRIA

.EI tiempo de las OCPC23S

••

PARC DE M ONTJU 1CH
per avui diumenge 1 demä dilluns
DIUMENGE

'AL MATI: Amb motiu de la visita oficial del Fornent de les Arlo Decoratives, primera conferencia de

la .série, a carrec del Director de Muscas de Barcelona, 'En Joaquim Folch i • Torres, sobre "L'amoblament de
la casa catalana en els .segles XIV i XV", ilustrada amb gran nombre de projeccions. A les den. .
La Banda del Regiment d'infanteria de VerA LA TARD.4: A dos q uarts de quatre, Crees Concerts.
- II"; FantaSia"Moros y Cristiano": -Suite "Andagara executarà el següent programa: Pas doble "Nacional
lusia" ; Fantasia Sinfónica "La Euterpense; Fantasia "La Monteria"; Pas doble, "La Entrada".
La Banda del Cercle dc San; exectuará les següents composicions: "Armeen", marxa de N. García; "Les
"Coppcsaltimbanques", de L. Ganne; Danses hongareses de J. Brahms; "La perla de Rollte", d'E.
Ro:g.
lia" (ballables), de L. Delibes; "La Gracia dc Déu" (rnarxa),
SENSACIONAL!
La Missió Francesa d'auto-radis donara, a les tres de la tarda, al redete de l'Exposició i a l'aire 'lime,
un gran cchcert per TELEFONIA SENSE FILS, amb els seus aparells especials, de gran potenc:a, növiisints
a Espanya.
Per la nit: GRAN REVETLLA
anticMada.
. 7 A les non, sopar a 'l'americana al Saló de Te, resgvant-se les tattles a petició
,
A les deu,
•

GRAN BALL

PER TELEFONIA SENSE FILS pels auto-radis de la Missió Francesa.
' A les once, extraordinari castell de foco artificials a dalt de les cascades, terminant amb una sorprenent
illuminaciú per bengales de la silueta delS Pala-as.
GRANFESTIVA,L INFANTIL.
' DILLUNS, Fasta de la Mara de Déu de la Mareé:
tres:
Exercicis
de
plástica
artística
per
mes
de
CCOO
nens i nenes de la Casa de . Caritat.
les
Tarda, a
- atres de putxinellis, , focs japonesos, gegants, caps grossos, ball de bastons i de cintes, etc.
Inauguració deis- t.C
Gran sees01, 4e.!..ballet s. popnlars. Espiéndids vestits coufeccionats expressament.
PREU: UNA- PESSETA
Conctri .9e.,Rs gandes des Regiments dc Vergzra Jaén. '

1)ilf/1?1, (11111111S, tila O i

Festivitat de la IViereia

Cinema Princesa

CASA CASELLAS
•
Correr de Santa Anna, 4
(Mole Rambla)

-2444444e444444444+444444

44-1444-044-4.044-u~->44-2-é,

'l'olieron 1371 A.
Avui, ditimongo. programa
seleele. lYlossen J'anal', obra de

canciacimiimmlymmuinuaniiiieniamaaticairelannemmiiaarm
L1
L3
Ri

(CANDE) TENORIO

u
, üs OFEREIX ELS EU DO..11ICILI
il
a
fil

ti

El

lid() Ep91-ha d g

us

Sms

contra

vos:
EL COMERÇ QUE N I ENYS PREUA L'INDUSTRIA DEL
SEU PAI3, ES EL MITJA
fOES AVINENT DEL SEU
ESLLENGUi fil ENT I
LLUR ESCLAVATGE...

FABRICA A VALLADOLID

.Aparlat

N edil

GARATGE neceissda. Pe r a noble dé COra. inecinne. prartie tu TCCara
riln CS i t'autontAblis, especiatista en Ford.
amb Mol de eafer per a taxis. Mijo
que disposl de capital per entrar com
suca, liritil sens e presentar bous lunar
1 ,eritire indicant edat i cOnClie10113
MeS. 0
a IlainPla d'Esta:lis, O. Anunds.

AUTOMOBILS

uno

Enn

Primers leams

e

CAMIONS

1, les (pudre tarda

Camp 1."niA

PEL

e44.44444e5-2444.0-&4'3<*44.441

---

DIVERSOS

111111111N1111111111111l1111111111111111111111
Agents:
"Unión Comercial Española, S. A.— Rambla de Santa
Menica, 7, primer.—Garat ge, Bruch, 166.

TURO
PARK
PARC DE MODA

Avul. larda. sal-clanes i pmxinellis.. Nit: COnreet per la
Banda Plasstmcia. Can-Res-taurina de primer ,ordre.
Nota.--Les invitaCiOns de l'Enve/at
monumental contInucti essent valides

per a l'entiatia Cilio a ültims tte teml'Orada,

sz

TAPISsoS pnetals. La casa mes Impar
tala d'Espanya. Espectantat en tapis
sos rellglosos Exposiel0 permanent de
duadros a l'oil gravats olcO graftes ese.

Fabricarte (le loares

lunsHi i[ fil[11H
.1.

p

PISTA DE GEL
A vul, /res sessions
tle patinalge. Jazz
Iland Verdura
PlInarts olnent, ttla
do moda: Sess16 'l'he
velllada o:tramannärut ainh sopars

americaus.

Clarls, 43

HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIÓ
Vendes a termids. Pianos estrangers
eeteeeiessimesterreeesieleleineteet+eyeeeei~ehe

g

Lemingo %

iì 4 42 1• 4 1 1 3 1

ANUNCIS. HOTULS, FAQMIES
OBRES ,1 TH/1BALLS (SUTIL mmelemenuguallsmIlmmummenmeemáivgmearmmo

SENINRA
rentilessevel tesdese
ze.ä.

IRIS PARK

PIANOS, AUTOPIANOS,

F e rr ä

PARC

TEATRE ELLIORADO

motllures. L. reo

rompreu sense visitar apuesta casa
F. monttalcon Botera. 4 (final I/orta
lerrisSa).

C1

ainiaama3mraiririammoinumilimmiminno:2=iisimilanicieä

4+e

Espanyol de socarre!
a Inés, nUllor que els
estrangers, te dret a dir-

1.144.44.4elefflefirlerfrelreelieev

Avui. di/II/11)11:TP. Jo i la meya
mula, Mari bojament er.amorz.n da, Chiquilín, Robinson Crusoe,
i I í ; La reina deis diamants,
primer, Ni!. ist retia Caçant feres a l' , Vrica amb la cambra i
el rifle.

5 HORES

"IRZ"

e

Club Nació Barcelona

ì

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
e

EL CARBURADOR

WATER POLO

1!.: La reiAvni. ilitinieGge,
na deis gitanos, llora, Aneu
amb comete si us plau, El passatgar de la camisa de foroa.
La reina dels
Ni!, 3 de
mants.

AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
Revela , de pladues 1 pelticultes
1 tot treball de laboratori. Es re-

e

;

N ataciä
----

Excelsior

4.4444-44~~444444444
ihet a les

ESPORTS

Diana-Argentina
---

(..A.$4-14+4444,414414~44......

EXPOSICIO DEL MOBLE

•

CANDIDO TENORIO

A le:s sis, secció e.special,
nil, a les deu, gran intt'ula:

Zr>94-114444444 4-9444•34444#t-

Avni , dninini ge, sess . n rnannal d'II
a I: Aventures de Robinson, N V i
Ne't iiiiislidis: Cagartt Ceros a l'Africa; Triquitrac esciall dol matrimeni. Tarda: El dubte. an: Avestarea de Rcbinson, NV11 I NVIII
einsielci. ilarreN; Robln deis basaos, pe, Poindas l'a;rbanns. In nü,
l'esta do la Maro (le 1,:n.1 Ile la
t 31eren, , ses ;d1t instmal -II' I I a I. andi s
i
m
estren es; Ximplorios . Ceperales;
Entre els pels. Tarda: Ele correCoro del bosc. Ni; : Quan l'amor ena 1
guia
v

LOS GUAPOS i

e

- -

445,4O444...4«,,,,-....Kjfire.4444444.

GANDIDO TENORIO

vl DE TIANA, a 060 pts. Ptre, posas a
donnent; coima propia. 2. A. Jordana,
Tiene,

PISCINA C. N. BARCELONA •
EsettlInra de Llevant
Axtii, dittine.nge. din 23. a
Lo den do la vol Ila.
SIIYIKLUEBEN I IM PTUN '-'
1Campió de Suecia
amb la partieipacid del seu
-as - , rainp:(, del Inón,
Arne Borg
eudilra

Walkyria

Denla, dilluns, l'ostes
Granla 31ere, tardn i
diosos programes:

.1\ Ii, diutnenge, tac -da, a do,', t.
qua rl s de qualro, primera

Pell-S191is-Próstata-Impotancla
Nons melones alemanes ne tractament sense merlIcarnent ni dolor.
PILMIS ECONOIDES
Examen ainb lialgs X. . . 10 pLs.
. . 15 "
Salvarsan 000-9t4
Analisi de sang . . . . 25 ".
lractarnems a preus 11m1tats
POLIC'LINICA
Ronda de la Universitat, 5
(prop del Caere,' Pela()
14'11 a 1 1 (le 4 a S.

71,9444444-1,yeeee.e..144.44.4

Monumental - Padró

tos,

1

Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les cinc
del mal/ a milla n/t.
Snr v el de cohen I a la carta
Coberts de 750 pts, endavant
liabliaclons per a temporades a
preus•ernnomics
/Ostia cle; Idas Quimba/
Cam/ espero! per a automall3
Telefon 7 H
Propletarl: .lidul CO (de Pantle
VERSAILLES)

..,944.04+94.0e"Pte44-0441K-see-..,

LC3 GUAPOS
,Segona i tercera representació del sainet en eilt'
finadr08, disposat en düä ae-

Companyia de Comedies

les familles dIstingldeS 00 ele seo
(re pten perque usen AKANTROL, el millo'. exterminador de :Lindes del non.
Promiat a totes les Exposicions
glena. Es ven a les prineipals drogueries
i, a prova, al despatx, DiputactO, 202,
entre Arlbau 1 Muntaner.

VIES URINARIES

z

Avui, diumeitge, larda.
dos -qualds de cine. Nif, a les
dett. CúloSSals progruitle.
La famosa sarsuela en un
ande i Ires tiundros

Teatre Poliorama

seo n'ene.,: aintud. Programa en- '9

PROGRAMES SELECTES
4 Aval, diumenge, tarda, Primera
sessit5.• (le 4 a 6: aegoila 5 C O516, 1 10
6 a S; Nit, a les 15. Grandiosos
programes.
lell'ORTANT. —Seguint el costum
establort en temporadas anterior,.
Ire)- a la segona sessió del "; diys
festius queden numerados les locas
Wats, restaih oben el desnate: (le
les localitats per a la dita sgssid
e
. des del dissabie
La formosa comedia llone; la Pc1- 1 ,
a
Nicomedes
conoidal
xe
p
cula viemi
in-a/re y /54 1 la grandiosa pidlimila
Entre ele sebe, per liodoletValentlipi
nit. ,trena de
A la sessti) rte
II culos , a1 1,cl:tenla Phreso

Cran companyia de sarsuela
de JOAN VILA

Temporada d'Hivern de 1923-24
CLIC,Callyia dual/Nota
ROJAS - CAPAR°

Hotel -- Restaurant -- Atraceions
msador. Temperatura deliciosa. t
'laten/n:1°ns Gran confort per a fa- •
milies. nerVe1 permanent d'autuears
des de la 1115 C3 de Lesseps Gloses
pem), dvi nitgdia per atnunt. Te101011 6204 G.

GRAN SALO DZ MODA

ELDORADO

-.441.ecemsseeee4 4.4.444,44 ene

LA RABASSADA

44-4.444-seeee44 4444-44-e-e-eee 644-e~eeeceeeee4
LES PLANES
Palace Cine

•41-04444-3444+eçie+e-C-1ffl-e4"-

TEATRE COMIC

44444seeeees-z-aa444,eleeee

est}igleG44-S-94-44444,54/4140"Sier..

• 4
i,-44•feO4444444O44W'e-4*4+L,D

do

RESTAURANTS

diumenge, sessin matinal /PI I
a una, larda f nit, n' aris proarames: la xamose ronde/1M Pona; 1es
divertirles pellicules: Nicomedes
conoidal imprevist; Aneo en ccmpte, Si us plau t; II je... da la
enlo,sal pellieula La reina dols diamants; el hil,ll instru p tin Caca/U a
la mar Glacial. A la sessiú de la
ni/. estrena de /a 1/1 .10,444141a
La reina deis diamants, i estrena de
In priMera jamada de la sensacional
Robfn deis bosces, cutulciú (lel Colossa/ autor. Mol dels 1(11blies, Douglas tairbanl:s.

Avui, diumenge, tarda, a
les cinc. Nit-,•a les den: Tercera nuarta represe.ntae
. che ha förmiísa i aplaudidfssima comOdia en tres actes dels germans Quin

E. P. Lee; Les 4 Varrettos; Les 4
Ueeserns; E, Fontana; The Arquea;
The Strakay, me.
Enlrades Nihil/pies p p l s ((ti lt a1,1c,nit., clowns Garrnans Ferros,, Navas i Cornac,. Silva i Kodak.
Delna, tarda, a 1,, unan,. / ni/.
a les ;hm : filinnonS extraordmiiries. Pilents. nii, a les den , grandiosos prorramos. • 'Fols els dilluns.
diJous 1, dissables, thatinees aspe- dais. litjüns-vinent, Mires
3 notables debuts, 3
- Es despatea a compladuria .

tats.

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Segueix obert un abonament
a divendres de moda per III:
funcions, que conminaran
el dia 5 d'octubre.

Axil de tale la

cemnanyia
LES 3 SISTERS STURLA
acrobätics. sallailms i - bascula;
IV.R. RAMBEAU
presentara la sosa formosa colleecha de cavanets: gossos 1.situts ensinistrals•.
Ova p ions abs formidables saltadors
Les 7 Titto RIN/. L'exit del nula es
Robbins, amb les seres bieiclelps
cm:ni/pm:s. aferldt :MI pessetes a
to:s el, anelonats q ue P lIg i li 0 11

Es despatxa a comptaduria

i
setembre

.6444..e.4+64.8-34.444-444444%44'"

Las vueltas que da el ?.?
mundo. Denla, diiltins, tardt i itit: Las vueltas gua
da el mundo.

cal. Director: riir, ventura nannau.

b Casa tšuSalud

Avni. diuntenge, etans f uncions.
Tarda. a los 'qualre, 1 nit, a ‚los
quarts de den: I. El g randMs dr ama histiirie en .1 ames. Sri Pierre
Berlon :amor ( Ir Zara):
NOI-OLEON
i
LA MARSELbESA
II. A la tarda • avaltara la DI ne i.% t
a la nn enrnentacrit mol, la juanitla
e n rniea en un eete
I LA CASA DE LOS MILAGROS
1:1111i 1 . fusta lb : la alare de Inni
;le la leree. Tarda, a le, qualre. i
in/, a dos quarl, de deu : Neme:eón
y La Marsellesa i La casa de los
milg2rca

~ii.ii-944-4.044+4.44-04C-teeN

.

lermisammemtamm

wii44114121~411***44~9111444-1140.9.4-194.94-PePelfre-04-1204v
dilluns, ella 21, . de setembre 444-04-1244-0-1:4+044
de 1923. Festes;de Nostra Dona -de -la Mercó.- ,Tarda,
Teatre Barcelona
les tres 1 a les sis. Nit, a
les den: Formoses - pellteules,
Temporada de Tardor
.quadro do N'arietnts: Prime.r,
Gran
companyia de comedia
GermaThe Debrailly; segon,
ALBA - BONAFE
nas Guitart; tercer. Ralo de
Resana; mtart, Christian de

.1.vut, diumenge, tarda i nil.
1 dilluns, festivitat ,de la
i-.n 1,11»:., tarda i MI:

—4-04-044,44-04e0-1-t

TENPLE DE LA
CINENATOGPAFIA

cona, especial. a los ti. A lotes. les sesslons e/ segon 1 darrer espito! de la
(Universal), d'eelt sorollós : Esposes frivoles teelt11151 va d'aquesta
-super-Joia
1
Einpresa), veritable crean.) del gran actor Von Strohelni: gran Axil /let sentimental elne-drama llena, per la gran artista Lya dl Putil, 1 'les Anualitrts
Gaumont. rett, a dos 6narts de den, estrella de la fanano sa ennindia Enredales sortis, pel celebre George m'a ish: segon 1 dan, cuoitol de la cotossal obra Espos ys frisoles i Actualitats Gatimont
Denla, dilluns, Cesta de la Mara de Den de la Meree. .Ntagnille - programa,
Gran sessitt matinal d'U a 1. Durant ;uplestes horas es despat,xaran buta/mes numerarles per a la sessiö especial (te les sis de- la - tarda. Primera
sesslii a dos pliarts de (mane: setcona sussid; eSpecial, a les sis: Ni t, a
dos quino de deu. A lotes les sesslons. el segon ! (lanar capitoi de la
grandiosa obra /Universal) Esposes frfvoles, pel gran actor Vott Strohelni:
tan eolu.sai rte la bolera comedia En relates, sonde, 1 01 celebre George, i
Ja divertidissinta/ cinta Estile!, de molla broma.
Ama:, estrena de la grandiosa novedla: La - tempesta a bord

•••

Grans festes

.dues
Sesslens: darrera pt ojereiG (10
L'audeg, creació (le Cllartee hay;
La moderna americanola, per M.
Fisher. Nil. estrena de l'exclusiva,
Arriates IlennIts: . Senyal &amor,
per Mary Pickford. Peina, dilluns,
tinos estrenes. ininlarts.- El JuraMent, per .Williain 1150110 Avio: A
les sessions matinal d'ami! I denla
e5 despatearan 1:m144[141es nutnerades
per a /a-sess16 de dos quarts de set

manga, gran matinal; tarda,

sune. Saló de reunió de famílies distinKides.
IOrquestrina
Avul, atumenge, gramil/5s programa. Sessid matinal (P11 a I. a les diles hares es tleSpatearan 1)111u-raes numerades iter a /a sessild especial de les Sis de
Ja tarda d'avui i (lema. dama, primera sess n O, at1oS oitarls de qualre: se-

AVIII, dinnienge. larila. a les tiliairo,
i mi, a les den: extraortlinaries

ANTONIA PLANA

Gratis sesisions /ir!
cha- 2'1 de

DOMICILI

KURSA

ARISTOCRATIC
. — SALO —

Gran conipanyia de COIllt.)

l

EL SEU

Notables sextet t trlo. Asid,

a
a

M MEMBWIRIMBIBMBEUEMMNB2h1021111111252MBMEIMMMENJ,
4.4444+444+0+114.04+11.444+84414+4+11444+4-C+0404+4-fri-lisi

u

OLD DANCES RECORD
del

Saló Catalunya
GRAN CINEMA DE MODA

TEATRE ELDORADON

, TARDA
Cada ' nit, a les den'
Dijous, dissables i diumenges en matinés
SKITCHOS -REVUE
,., spectaele en un pròleg i 11 guadros, dividits en dos aetes,
en el gua l prenen part
.75 ARTISTES ESPANYOLES I ESTRANGERES, 75
GRANDIOS EXI
dels nous grans cuadros

eletel+C+34444.114.044Veee'ee
•

NI

AVUI, MATINEE, A LES QUATRE DE LA

rinn-d g ile drainatiirg N'Angel. banda Venus Sport, quia tan en.
Guitnera: Viatge al paradís, bo- , certadament dirigcix el mestre
DOrnenee POrisa; estrena/U-,
nio film (le gran intcres,
protat pel gran artista Red Ly- SO els ballables següents: Vals,
feil; Ele amero de Letty;:gran- '"Palabras de amor"; tango, "El
diosa Comediararn
d nflea, crea- aristòcrata"; Jimmy, "Rading".
Den,a. dilluns, tarda i nit, gran s
ció de la . tan desil jada artista
PanIeta Frederik; Jo i la meya ball, de societat.
mula, einnioa de gran - broma;
Capitale italianos, gracia aoveIII Is, 70 it, e.streint do la sensaciffitzil cinta Caçant feres a ¡ 'ARIGHLT 1 BIILBEBB
frica. — Dernit, tot e,.it rones.
programa extraorclinari, Caçant
Esmallais al roe soVhlrieresd'art
feres. a l'Africa, Les, dues vencriar
bre NUBE i crislall : Vidres
jances, per Viola Liana: El pastallo plans J orbais : Baldoses, Calsatger de la camisa de forca,
miralls
1
gravats,
bIsclats
dosetes,
einocionant assumpte. d'aventúCasanova, 32, entre Corts i.septnveda
res ; El - pintor, cbMica de gran
BARCELONA
' TELEFON; 7,3•13 A
brom-a-Dirnarts, grano

PA E S ---

C

eaminamaaanseinainiumasaisanzuslaimmunenizal
a

ordenada

EST ACIONS,.t.,

liMellef elaer

ELS ESPECTACLES
imeitamaimaiineaaineriveastaamiailaaaaarlize

i millor

*\/1\1011. ALS QUIOSCO5 O

letnallel .=

VWM.E

PRINCIPAL

clara, practica

Id S

-

El salú di, ball unís cómoda i
saludable d'aquesla eittlat. Avui,
diumenge, Larda,

GRAN BALL
1)enh dillsills, festivitat de Nostra Senyora de la Maree, a la
tarda, Gran ball.

54 ) P

od_ e elahm'ar,

ROM LL539/S VE ST11.5DE cotog,Di
( ASA iroo toNSERVA
PER TEMar irmeriesit.

dro gyerer a
totures.laspastan",
Ls van a ea

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 02 i 61,
Tigre, 27
Avni, Oh/manga, tarda, gran
hall de sooietat; hit, oxtraordinari, per la sense igual

ESPARTER1A.

13,

Telefon 1378 A.
WIWOOM...MIP/MNOVI•41nd

MO:BLES
a termini, seuse fiadnü. Carta(
de Santa Anna, 1.8

▪

Diumen4e, 23 de s etembre 924

:I 1

Lit

Pensil()
Tafaner

PARES!!!

I

Si voleu que els vostres fills aprenguin
4. 0 Ensenyança, Comerç,
llerat, preparació per a carreres,
Llengües, Taquigrafía
FrEu4-os ANAfe rz3KseGuirJA
Corll a pensionistes, mig pensionistes, recomanats

GRAN' MENJADOR
'4E
NJARS CAscLA,ls

'material compost exclusivament amb amiant ciment

( Plagues de 40 x49 cm., colors gria clac i roiz.

PER A COBERTE3

( 'Capes ondulades Canaleta de 120 x 75, 135x 114i 250 x114 cm.

ABONAMENT

o externs DE DIA O DE NI I' AL

ol s legi Ibèric
1, .._si de Gräcia ?
C

TUBER1A per a baixades d'aigua, de diferants diemetras

Uralita, 5.
Oficines centrals :

BARCELONA

A.

Pina k Löpez, 15, Teefons 1644 A 1848 A

ondulada de
120 per 76 cm.

Demà,
Paella veitinciana.
L.lomilio a la catalana.
Petxines t'anides.

BARCELONA

Ii

u.

Materials

APOPLEJIllifendel.

TEULADES

armats ab amiant exclusivament

17.
Pensió completa, 5 pts. per (110

JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3 pral. :: ickion 3344-A

PARALISIS

Angina de pocho. Vejez prenuttneo y
demás enfermedades originadas por la Arteriouolorosis e Mysrtensidn
k11. *aran de un modo perfecto y radical y se
•vitan per completo tqmando
•

II 11 II 51 111

II II II 11 II II II

entornas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa O calambres, ruinbldos de nidos, falta de tacto, hormiguean, valddas (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, frrllobili.dad de
cardeler, congestiones, hemorr,agias, varices,
¿olores en la espalda, debilidad, 'hac., desapane.,
ces con limpidez usando Rnol. Es recomendado
por eminencias médicas de varios países; suprime
el peligro de Ser eicttma de una muerte repentina:
no. perjudica panca per prolongado que sea su
use; sus resullados prodigiosos se rtunifiesigo ii
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta ti
total remablecimiento l y lograoclose con el magno
Uno taiStencia larga con una salud envidiable.
VENTA: Sega.lä, Rambla Flores. 144., Ba•CCIOn3,
y principales farrnactas de Espata, Portug-al y
Américas.

15

,y
8K INSTITUT F,ENIJNAL
F LITNCJA T ,

la

higiènic are SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angljs, doble plantilla de cidro

14' 1.5

SII 1•111511111131111111111211111111111111111111111111111113131EZIMW1111111111111111111.2

II

:CALÇ
ria

COULEGI GRADUAT

u

Píes. parell

▪

Tipua do luxo a prous baratissims. Espardenyes amb so.
Ja de goma, des de 250 pessetes para.

Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final da les Ra:1i33)
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(Abano carrer Dormitar/ Sant FranCeS0)•
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Barcelona, seternbre 1923
31
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ifd

ESCHER WYSS y C.':
PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUE.S

a

toal

MAXIMUM DE PRODUCCIO
FRIGORIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA

3
31

...

Liquido a la fabrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem
Iliurar als comerciants

,

rd

rd

LLUILL,

(darrr
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rd
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ZURICH

C+ El 36

• HOTELS - RESTAURANTS . IIARB .
0
4. CARNISSERIES - TOCINERIES - LLE• TERIES - FABRIQUES DE xocoters

LA MAQUINA lc, ,,o,L. !P ER
F, K -1- 11- A INCxUSTRIA

A LA

F. VIVES PONS

EARCELONA: G1RONA, 112
MADRID: PRIM, 2

atursainuurannermumumarruzionemparmummumumummairau
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Fabrica e Caleal:
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▪ CAL TS NOVELTY

a

Tot aquest mes es liquida un Stok
de calçat per a llame a 18'50 pes.
setes i per a sen y ora a 615 Ptes.
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TMARITIeres>

u

BOYAL Ming

Vapor nuca degli Abruzzi 29 setembre

MOT E

Vapor GIULIO CESARE el 19 d'octubre

A la cursa de Sardanyola-15 del corrent—les motos Boyal, les de rnés petita

cubicad() inscritas, treuen un prontedi.de

Cap a Centre América i Sud Pacifie
Vapor SICANIA, ((ywrtill) el 25 d'octubre
g Venezuela ((Orno) el 24 de Novbre,

y-

Per a informa dirigiu-vos a ITALIA-AMERICA
Raroeforia: Rbla. Sta. Mònica, 1 i 3. - Madrid: Alcalà, 47.,
$414 S g baStiä; Oquendo. Pamplona: Le.
Ler oficinas de Barcelona, Madrid i Sant Sebasliä,

Mtliete de ferrocarril, i latea:roa amplareent

Claris, 15 — BARCELONA

CALÇATS S1MON a.aal ALJI—OFRIGOR

ii

Próximes sortides de BARCELONA
cap al BRASIL i la PLATA

ET

-

te

PREUS DE SALDO
"11AVEGAZIONE dENERÄLL
"LAME.L,CICE

continuos , hidräutiques .
insl allacions compleLoä
LLIAS FELIU
Urge'', 120
BARCELONA

Kfi AQUINARIA FRIGORIFICA

U
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laguill1111111131.111111111111111111111113111MON11131.111111111111111112161111111WEND

a gasolina

Premies de vi 1 oil a me

marardsizzrazzazzaramurasurnsurravazizz3111111111111111111211BEWICIIIIIIIII

ra

111

Motors "HEUS"

1n110,

10

on podrà donar major impuls a la seva acreditada
fabricació de cartronatges.

7/.7•M(1n1•M•1n77,

octubre.

Dem aneu-la a tot arreu, i al seu agent per a Espanya

cereals maltejals i aigües marines

Es pot augmentar ea el pes de 2 e E quilograms mensuals
matalts de l'aparo!' digestiu, tuberculosos, asgoliall.sponsab/e a desmadras
tata poi treball, disgustes, etc.
PRESORIT PER LA CLASSE MUSCA COM ALIMENT BASIC DE LA SALUT
Deruoneu-lo a: V. Feriar. lleFaa, Casa Sorrlbas, Hogar de L'Orla. CO, I panelpals colniados I drograrles

01

1

Revista de modas de París, amb traducció castellana
ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO
100 models I un patró retallat, per 1'50 pessetes

liggen2rador
de II vida

SALUT - FORCA - ENERGIA

191

CS

"CHIC et SIMPLICITE"

E

EE

39

•

Dirigir-vos per a avisos, Pul
seig de Sant. Joan, número N,
pral., i laòfons //dineros 131t
S. P. i 52Q U.

F> FACDP, ORCION A

31

BAILÉN, 194 ¡196

ta 1012 1 1îloI Ñ Prop.¢12
e. A,
per a Pextracc16 de istrim,

Detalls cada dia de 10 8 12 a Claris, 24, principal

t3

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

-Tola persona quo porti aquest
anunci i consumelx1 un iobeti
do 250 pelarle:4i ter dret a ealt
Sopla de conyac: Carian a 30
de setembre de 1923
Cardeual Cassanyea,.-17, pal.

01131111113!3•1111131131313111121301111201111••1201131121121•171111110131ZIN

(marca registrada)

Farina de llegums

PER A SENYORETES

Sistemas froübel.Montessteri per a pärvu
Obertura de cura, el dia

'50

VENDES AL DETALL E

wtee'

OBSEQUI

BARCELONA

Fabrica a Sarrii.

Pr- t-. 03

aOLÍLiArTAILIAtIkilLSERVIZ

AVIS

SI us interessa a p o y ar aquestA
popu t ar ostia, que es distingely

d'altres per la manera de Sers
vil'
v
»atoo, no us cbildeu qat
es troba al pis principal del ozi.
rrsr del Cardenal Cassanyes,111

PER A

Ptes. 7%0 m.a

soba.

53'500 Km. l'hora
Categoria 250 c. c, - 1." FRADERA 4'9"
Representant: J. CASA MITJAN A SERRA
Rambla Catalunya, 103 . Telelon 1423 0. •

u

-

PLAÇA SANTA ANNA-

1

uroursizrummuursinuriumzemerreummursurer re immunerama
11111111~1.11/MIINIMINIIM~

"DOLOR D'ES'TOMAG
i malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL ROSSELL

NOUS MODELS
21i2 H,P. 225 o. o.

vetion •
IMZIO1~112111:====fflognimem=e3===i
coVgllEadf'aç,
illre.) E Xt erni interno.

M EN U

Plagues de 40 x 40 al.
Ptas. 5'05 nv,

red «3 tO

Planxa

1871 PRIMARIA

Postres, pa 1 vi a dojo.

BARCEL ONA, MADRID. VALENCIA, SEVI.
LLA, L
LEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Allgtaatilida&Saaag Weillaiaitaga)

IMM11n•nnnnnnn

Hier o .ticlisina.

14 ápets, 25 ptes,
30 "
50

01POSITS pe i a aigua, iiterents cabudes

econcileions acorlómiques, 1-11gianiques
I pesefiagógiquas ccrn cap nitre.
e!*

se

COBERT,
2'50
tyrn
epron
de tres plata

SALM ERON, 177

Fundit

Per tiquets al portador i
se limitar el temps.

PER A REVESTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centímetres.

2 314 H.P, 353 e. o.

:-:

Dorna fsteu icatiäliage

De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, ja totes leg farecies

ä

ioarsiarearassoms•PP°'

41113>X1,48 jlemear
11.11

3M1E1,31C4=

Confin de C4Itit, 340.
1 Roló DE EttIflA, 40

CORACTOP4 N'ene«

PO.

MARCET

