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Cotitzacions del dia 25 de setembre de 1923
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BArICELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFIC AL
r
Ar g r. Jcort.
10125 10036
114 119'
10122
9829 6875
59'l.
99'
101,
M'O' 107
8375
94'
9,920
9459

Trulla]] 7% 1921. .
Treetlon prefereuts
C. E COlonitzaci0 6%.
Foment 0. 1 C. 6%
Bons Expiaste/e 6%.
F. CalaInnya 6%. .
F. Cremallera 6%.
S. A_ Guell 6%
Peitessa Sarga 7%
G. Metrop 6%
O. 7_ Barcelona 5%
Hotel Hoz %. .
Ajontament evilla 6%
Prodeettes Ptre/11 6%.
Galle ga 1,3ertnerret 51%
Unió E. de Catalunya.

95' 94'75
5775 9625
9'
97'
94'
94'

i

Soler Torra germen
Banquers

Bitliets
1'111w-e 500 : 4450 per 100.
Anglesos, 32 , 50 pessetes.
Italians, 33 per 100.
BeIgnes, 39 per 100.
:"ZULAS‘..e . 127 per 100.
Portugueses, 0'22 pessetes.
Aleta • nys, 0'003 per 100.
Austriaes, 00125 per 100.

IRilandesos, 260 pessetes.
Sue ja, 1 70 pessetes.
Noruega, 105 pessetes.
Dinamarca, 1

10 pessetes.

1-1.,mania, 320 per 100.
Tbrquia, 350 pessetes.
Estats Units, 702 pessetes.
'enadir. 6 . 80 pessetes.

Argentins, 225 pessetes.
truguals, 510 pessetes.
iNliens. 070 pessetes.
Erasileuys, 055 pessetes.
Bolivians. 1'75 pessetes.
Perneas, 25 pesseles.
Paragdaes. 010 pessetes.
Japonesos, 290 pessetes.
Argelins. 4350 per 100.
Egipte, 3220 pessetes.
• Filipines, 3 pessetes.

OR
140 per 100.
Unces. 13950 per 100.
4'i 2 duros. 139'50 per 100.
1 duro, 13950 per 1. 00.
Isabel, 14350 per 100.
Frenes. 13950 per 100.
Alfons,

Döllars, 720 pessetes.
litiures, 3550 peasetes.
Cuba, 715 pessetes.
MeSicit nota, 143 per 400.
Verle/11214. 1:18 per 100.
Marta. 17 2 50 per 100

( ll aves i CA, S. en Cta.
CANVI, VALORS
likambla del Centre, num. 6
I
1• • n ••f•Ma 4 " • 1 1 5 1 2 11 ek

hotel Rabissalet
• • Paii,icipa a tolo ris seus
ellents que' des d'aqueSta data
lete ele encht2Fetie p064511 ter-se
direelament a l'Hale.' per teleAin, mira-6244 G.
.•:•>

•

IVIer c ats
Mercat de Ca:al
Blat, de 22 a 23 pessetes els 55 quiOrdi, de 13 a 14 els 44.
Veces, de 24 a 25 els 57.
Guises, de 19 a 20 el s 14.
ratalos, de 7 a 8 els 40.

C. Gral. Traen. 4 % • 8 9'
""
5%. 94'
"
Tramvies BEG 5%. yti
" 4%. 7/'
- St. Arel. 4 66 73"
Sarrle-barcel. 6111. 14725
Fer. Cateturon 6% 91'75 91.50
Ferr. Catelans 5 1
0 . 9('75 9825

l'erina primera chiste, a 58 els 100.
Seg4, a 0'50 e/s 22.
Meuudet, a 1050 els 30. Ciment, a O'SO els 40. •
Carlea vegetal alzMa. a 33 els 120
Carbé de pedra. de, $ 4 a 3 51 la tema.
t;allines, de Di a 22 el parell.
Pollastres, de 8 a 12 Odem.
Conills, de S a 1050 blem.
Conills de bose, a 5 Odem,
Perdius de hose, a 6 idearte'.
Liebres, de 20 a 22 parell.,
Ous, a 325 dotzeua.
Palla de blat, a 12 els
Mel, de 9 a 10 els 10.
Porcs, de 4 a 450 la carnissera.

Anuncis Oficials
FOMENT D'OBRES I CONSTRUCCIONS

121

Santa d'avui : Sants Eusebi, papa;
Amanci, prevere; Santa Jostine, verge
La Soeletat Medico-Farnmeentien
Sant Cosine i Sant Damih. junt amb
antes professionals d'aquesta eintat,
celebran( enguany la festa dels Sants
Patrous a l'esgleeda del Sagrat Cor
Casi). els dies 27
Jesús, del earrer
i 28 del corrent, amb els cultes SC g

:

Dia 27. a les "un del matf. hi IniorA
ads,ra de cotniffliö general amb plhtica
preparatAria. que dirh el reverend doctor En Ramon Balcells i Mas& erlnntn de la parròquia mejor de Santa
Anua.
A les deu, „fiel solemne per la eapella de música que dirigeix el mestre
Mas i Serracant. Predicark sobre les
glAries dels Santo Cosme i Damih el
reverend pare Antoni Massana, S. 3.
Dia 2.8. totes les inisses que ca diTan a l'altar major j al de Sant
"rase. de l ' ur, mentada esésie, seran
en snfragi deis socis doctoro En Josep Blanc i Benet, 'En nomen Noguera, En Fidel Reurich i nitres com•profossors que han mort durant el darrer

MES VILANOVAUN116
. han estatil e manats ele segiients permiso, per ' a la installacié d'aparells

Vencent ei dia 3 0 del correal,
mes el enp6 núm. 6 de les obligacions hipolocitries '7 per 1(11)
d'aquesta Societat, es fa avinent als tenedors de les dites
nbligacions que, des de resalentat die podran fer efeetiu el
dit eup6 a les •ofieines de la
broma Arnús, Successora d'Evarist Arniis (e1151a central), i a
les del Bario Urquijo Gatalit.
Barcelona, 25 de setembre
de 1923.
L'administradar-delegat: Enric Rouquier.
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Ex-aludant d:t 1:1n . 1.1.11nTrsici‘nne, de Paria

Antr.

97'53
151 .

Sarria 13arcolona
Orense Vigo. .
alaurese Berga .
Andelusos. . .
01 4 cl'Espanya .
Vallad. M. Mosco°
Olot Glrenia . .
Mandara . . •
C. l'urna. I Trarns
Canal Ebro. . .

Cort.
10115

70;
23 65.55
59'25
73'
az
97'75
88
Od.
97'
10125
65'
83'
16'50
52'
81'
82'25

10523

Aie0y. .

;;
92'

71'

9750

ar

as

industrials

;roan Valles, uu eleetro-motor, Rocafort. 235; Francesc Font. un electroinotor 0 un gas6gen. Perill, Si; Esirecla
germans, eleetro-motors, Sant Benet, 7:
°restes de Mora, un foro de conre
pastes. C'onsell de Cent 1122; S. A. In~fria Mote/Arete/1 des elertro-molors
i une forje. Tuset. Nathliá Irassi.
un Ion. Macimin, 27; Itatmou
substituir 11/1 electro-motor i installarne im altre, Corts Catalanes, 564:
Mareel Vilo. un electro-motor. Corta
Catalanes, 570; Emili Caen, un elee.
O:o-motor, Seneca. 24; Gre g ori Serte,
un electr ognotor i ita gaseen Venero,
número 10.
Aleir, 11 ler de la 3 01111
Martín z Ilt,driguez. de sis anys, fou
7.11 ovillar per un cama. Al d i epensdri
del earrer de liavbarit se li apreciaron
diverses ferides 'a tot el cos i fractura
del fémur esquerre, de pronöstie grell.
ISa aperegut l'Annari d'Indristriees
Mettelihr g iqu es , receto any de la soya
publieaciA, ene forma un g r os volum
de prop de 000 JlititiaeO. i 133flgtitlItiI
uu repertori complet de la intinstria
metalifireiea d'Espanya. Se g uint la pan
la de Fedielo de 11 1 22, l'actual Ps de desenrotilament inaPet ample a rada servid,
incloent boyes dados i aportaut quauts
elements d'informaciA sén necessario
per con*eixer l'estat actual de les Inl'aclamen( especial 1 repid del tracOMS
ions): teiaialtlés externas;
(g)a.noliic
correceid de tots eis detectes
. aptlen3v)suals.

convInaudes
Di 4 a e I horas
CUCURULLA. 2, 180.

14.
13'
56'

14'75

28'
74
14
2450

77'
. .
Catalana
77
78'
E.
"
537
5%
pi'.
"
F pf. 6% 83 .71
127
.
Barrelnnesa
Metallur8. 3:900. .2?
L'Eiectricttat Sub ..
Forces Motrlus d
" P
C. 0/13t. EIACIrInUe9 92'13
123'
Argiies Barna, O.
"fi rldes
C. H. A. Elect. A 985
385'
C. Fluld Erectric 11 t193Cl 33'

9t : % „
81'
84'
10.9
732711

100'

AIGUA. GAS I ELECTRICirbiT

84'
111151 13150
101'
103'

•
, dústries. A aquest efeCte, san d'assenyalar un estudi de l'enginyer En Soso') Serrat sobre els "Agrupaments Enetalhirgies Espanya", i un examen
de la política arahzelitria de 1922, de
gran utilitat, i la S,eriú d'Estadística,
que permet seguir les oseillacions
preus deis metalls mes per mes, des
de gener del 1914 fins a desembre de
1922. En la mateixa Secció ilIustrada
dc nombrosos en:dice, es publica per
primera regada un quadro complet de
les importaeions de les classes metalIürgiques de l'Aranzel en els darrers
502e anys, arob espressi6 del pes i
valor oficial per grupo de mercaderies.
La secciö legal compren les Ibis
vigents d'interés per 0 l'industrial.
tals com les relatives al treball
(jornada, des cans dominical, contracte
d'apreuentai g e, trehall de dones i nena
escala de jornals mínims, inspeccié del
treball, accidents, retir obrer) I el grup
de les flores disposicions que han vingut a modificar el régim tributeri.
Dividir, per regions i per prov1nriets
comprén aquest sumari el repertori de

ACCIONS VARIES

Antr. Cot t.
C. Grl. Tabacs F 1.. 28'
F, 2. • 193'
131'
C. Tra.rallentIce
O
•
103'
Canal Urgen .
13'33
70'
1.a Xlanulmsta. .
Espanya Industrial 16.7
Hubo. de l'Ebre.
Sucrere del Segre O
Gral. Telefons O
89'
C. Pen•I• nsular O.
.8'25
r.
S. el'Obros I Cons 138
1:616 ReSinera .
118
Asiera' . .
U. Metallürgica O
7323
Sucreres O. . .
39'
"P. . .
Mlllua Propletarls
Indos. Agricoles
758
l'nh5 Vidriera A.
4.1
e.
Cotxes 1 Autos A. 53
Indus. Electrice.
97'
Cerio. I pes. A 11 C D
E 55Autbmnthus s. A.
_51
ilispano-Suisse .
203

indas. Alcoholera . Antr. Cort.
Fotnent prometat .
C. Transmedit. . .
S. A. Mmii, gal,
0. A. Damm.
Catalana C. I Nao. A u,.
Lampare Z. . . B
. 1141
j.).
Salat O . . . .
Torras fer. 1 cons. ijj.
Manuf. suro . . .
Astillers Tarrag. A. u.
note) nitz.
.
nt
Garburs metallics . 123.
La Boneta/la A .
93'

tots do tallers de construcció rneeiznica
i anexo, establerts a Espanya, distribuint-los segons l'ordre de manufactura
mes important. Aquest repertori Co de
aran utilitat per als industrials, comereiants i magatzemistes„ perneé els permet voneixer les mateases existents en
rada ram i a elida 1,01,111,15 d'Espanya.
La Unió Industrial 3letalalrgiett, corperacib editora d'aquest Aunad, contribueix amb la seva publicada a donar
a conèixer el desenrotllament que a tot
Espanya ha assolit aquest important
sector de la produccia nacional en /a
varietat i puixança de les seres secciono
des de la fundació a les mes mo-krues
fabricacions de material electric.

FAItINES
Força
Extra local
ilorrent toral. • ..... cut
Blanca extra Gas/ella. . .
. . de
'Manca corrent Cattella
Bal sa . . . . .... . de
. .
.
.. . . .
(Preus en pessetes sac de 100 kg.
damunt carro aquí.)

DESPULLES

de
/gomero 3
de
Naviero 4
de
Segones
de
Terceres
apianes. . . . . . . . . de
(Preus en possetes saC de 40 kg. da.
maul carro aqul.)
de

Monta (Plena)
Segonet
(premie en rals m'artera ale 70 litres
so/19e sac (lamina carro anal.)

CEREALS

Moresc Plata non
moresc Plata vell . .
Ordi Extremadura 1 alarma.
Glserla Extremadura . . .
Frises Llobregat

de
• de
• de
• cie
Ile

707
'43'
n 33'

.1X
sa,14.

sentarla de les'instiolcies dels que aspirin al "J/remi de 1.1itenciatura Duren
i Has", eousistent en l'import deis drets
despeses del títel de Hicenciat -en
p ret i Ciendes Socials, que f;Cl'it adjudient per oposicionS que ere celebra.
tau diles de la scautla ejuinzenn d'aquell
Mes.

24'16
35'50
5735
7520
836'
661•

654'
880'

sera. .

244'50

C7i7W4
-

ertheim

Il esa tan

Podeu comprar calçat cornpletament de franc. Esplèndid Bazar. 71, Salmodia, 71

ante, Pec 0o5 39r

•

13.4133DIC

...

•••113/44

o9
9
Ard
lntx
glillepa

El Casal GirolIl celebrarà Assemblea

cose

en

DE LLOTJA

Fases Malla selles. . . .
Fases Extrem. o Andalusla noves,
Favons Extrem. o Armaiesia
.
Falana estran gers .
Veces Sagarra
Veces Andalusla noves
Veces estrai/geres
Veces verdes
Escarola Andelivia
Eseeiola Plata
trup:

de

70 " 73
40 " 44
40 " 4
4041

de
de
de
de
de
de
de
de
de
( p ren- ts
.r552;stete51 1 55 lig..arab s'ac,
(1 emunt.carro aqUI.)

46"47
89 4 .1
40 " 43
3"4
" 63
55 " 311
40 " 11
42 " 4 3

LLEGUMS
de
de
de
de
dé
de

00 a 1115
61 " 62
05 " 61
57 " 58
-17 " .13

ele
de
de

45 " 47
as., 50,

de
do
de

110 a 112
90 9 7
S 8 " 00
7 5 " 78

Cigrana

.
aile. . . . .
gmanrs
arrugas alternares 44/40 tiV
Blanco arrugets alternares 4 8/5 O de
Blancs arrugats alfarttates 7/54 do

Imp

737
664'

'obert a primers de juliol per a la pre-

Bomba
Especial
Selecto
Matrero
nell-lloCh -0
0:4 a 44
1 ' 71 1 /'2 Trencat
- • - . • • ....
1 0 " In 1/2
18 " 18 I/O
0e4pulles d'anule
• •
. , •
F a.r0la
Cilindre rfarinasseS) . • • •
Escatilat
lo u 70
Mongetea
16 " 17
Castella
Mallorca
Prat
••
Estrangeres
31 1/4 e 31 1/2
" 20 1/4
59 " 30
" 31
.14 " 44 I/O

O

482,

junta i tractar d'assumptes administratius, al seo nou estatge social, Rec
Comtal, 17, pral. Casal Clavé.

general ami, ditneeres, a dos quarts
de deu de la vetIla, per renovar Ia

. .
64 t/9
. • .
61 a 65
60 1/7 " 63
6 2 1/2
l2 " 43
1"42

741' 50

" 5. •"
73?..
1.-:eydes.
749'25
Astürles 3. • .
739
Priorat. .
74?
Pamptona esp.
738'
vaieneta utlel
754'
5110050 1 2. • .
822
3.• .
"
(laceres acoló.
Centones . .
683'
Andalusos 1. • ver 342
"
2.. " 221
"
1/17 3% 155...
1121
Badajoz.
. .

.1023
193'
5.

121 Ca4logi d'Advocats fa present e
les persones interessades ri ne e/ AM 15
de desembre vinent fineix el termini

.10 a 4 3
38 " att 1/2
3 3 " 34

Cort.
190•54

Antr.

76850
Inter nar esP.
206`22
EXIP1. 101. 1%. •
513'
nano Espanyol
1 797
¡ir. Alarant .
Ar. AD0VIU505.
1615'
Olas.
1.• 1263'
Obs
"
" • 285'
0115. Ceceres ser.
193
Acclmts Non.
77).
.• 778
Pamplona 1. •768
Barcelona 1. •74150
Astürles I. .
761'
2.• .
75 2 50
"
Tabaco Filip.
25'75
filotInto. . .
56'19
nema
o rranc.
e 3%
7815
Nord 2.• serle
75853
" 3.•"
737

111rNES I CARBONS
Carbordteres.
. .
!tulleres .
M. 1 sondeigs O. .
P. .
Carbons elèctrics .
Mutes del RIP .
Carbons Berga O .
.
S. Carbonera P.
0 0.•
O 2..
H. Slinera. . . .
General de carbons.
Unió Minera . . .

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11.

BLATS

BORSA DE PARIS

91
151

L'obertura de curo de l'Alianea Francesa [ludri/ !loe dilluns. dia 1 d'octubre, a les aules de l'Institut Genera/ i
Tecnic, a les set de la tarda, per a les
senyoretes, i a dos quarts de vuit per
als homes.

MERCAT
. de
Ara96 1 Navarra
de
Castella I !detrae
Extremadura . . .... . Ile
de
Andaiusta dur . . . . . . sao
(Prens en pessetes 150 kg. sense
t'amura vaga origen.)

C . .

S. A. Cros. . .

LOCA

n

curs.

'octub
Des del dia 1 d
re viniinl, al 10 del mateix mes, iota
dos Melosos, i en el suecessiu,
els dijous de cada selmana, no
festino-, de den a dotze, es pagae
ra
a la Caisa d la Sorie1nt,
Ronda de la Universitel, número 4, principal, els cupons números 56. 31 i 3, corresponents
a les Obligacions de la primesegona i tercera emissiú
d'equesla soeielet.
Barcelona, 22 de selembre
1923.-El secretari, Tomas lije•
la i Sano.

Sooistat Anònima

TrasatlentIca 4%

GASETA

(Societat Anónima)

TENERIA MODERNA FRANCOESPANYOLA

FERROCARRILS 1
TRAMVIES

OBLIGACIONS VARIES

8%
Urgens var.. .
T. Eilipules 4 1 1 2 95
COatS
..
Fato.
Sucres 4% .
eslalon. .
"
"Bous 603.
er
O:1139 01 1,
.
Aslend 5%
" pret. . .
5020 6% 6,30
m ghes l3041 14. 30 % 50'33
" 6% •
" 7%. .
"„
97'73
Reg. de l'Ebre 4%
9,6' re
F. (l'Obres 4 1/2%
''
6% 101 30
5%.
1) 4 us%
C
Cot. 1 Aut. 5%
"O E 4 1/7% 74'25 7450 C.
Unle Vidriera 5%
F 4 1/2% , 14'
Stemens
.
re
o 6% .
9275 92'50
Berga 4 1/2
91'
" Bous 6%.
Cons. Naval 5 62.
51'
Aluno. Pub. 0 5%
"
Bons 0%
"
" 11 5 %
A. 1 Graciela A 7%
137%
9/
E " e1241"' g+ 72: :
94'73 0475
° A 1T 7 ‘Y:
" Bono 6% 1375 937 Cono. 1 pvts 6%
E. del Cinca 5%.
LI. E. P. fria 5 3/4
4 8/4
9,'50
E. SI. d'Ebre 5%
75'
St. G. de Recs
0. P. F. Mot. 6% 6830
C. G. Carbons 6%
"
135115 7%
84' 84'
Cases Barates 6%
S. E. C. Elct. 6% 73'
Mines (lel Rif 6%
II. A. Meca. 5%.
101101 101'
ileso
" 6%.
T. Fran. Esp. 7%

i märtir.

•

Antr. cort.

C. Stall. Ele'. 6%.i 91'
Manresana 5% . .1 8875
94'
6% .
C. Oral, Eict, O 93., 84

AIGUA, GAS U ELIGTatCITAT
Antr. cort.
C. Bar. E. g oa 5 %
"
190 7 4 % eo

"

ACCIONS

Ban,; d'Espanya.
Banc de Vilanova . Si'
llano de Cetalunye. :35
crean 1 Docks. . 151'

ACCIONS VARIES

. . . . . ....
175 a 1.0
1)0 " 110
9 3 " er,

rszSió gen

Blanrs arru g ats alfarnates 5 8/6 0 de
Blanco arrugats atrarnates 60/65 de
. . . de
Pelons . . .
de
'Amenes
Guixes . . . .....
de
(Oteas en pessetes 100 1151. anah sec
dentunt carro aqui.)

7 " 90
20 " 86
sO "
100 " /05
42 " 43

GAREOFES

de
1 Creta
. ele
Ne g ra Vittaroç nona
Negra Castelló nova
.de
Negra Matafera trova
Negra hisIssa p osa
de
. . de
Mallorca nema .
(Frotis en ralo 4 7 kg. ocaso seo daunan; carro aqul.)
1
'ti re

FARRATGES

Altels prtmera
Alfals segente
Palla Bergantes
Palla mirla
('una d'olivera
Yrepattella
.
.
(PreUs Cli ',Metes
carro 8461.1

40

do

cle
kg. darnunt

de
Polpa rernolatxa
Turró de coro
de
Ferina 'Mesa
cle
(Freno per 150 kg. aneb sao dermint
carro 011111.4

37 a 33
3 " 36
33 " 31

30 " 31
2 " 27

7 1.944
6 I/O " 7
5"
4 1/2 "
7 1/7 "
O 1,12 " 7

77 a 78
27 " 09
31 •

VAGONS ARRIBATS
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ESTACO 111. S. A.
de b l at, 7 de terina; 2 ele cavada.
ESTACIO

DEL NORD

7 1 de blet: 1 6 de l'arma

cD ra l:

DesprAs de dos dies sie' l'esta era de preveure una major afluencia de cornpradors d'aquí i do Aíre, els gneis abans de fer
compres 'han volgut polsar ben be la situada.
Certs generes, com faves, favons. ordi, eivada, etc., resten sostinguts en els sena' preus; en canvi. amb el moresc trobem un xic menys de fermesa que dies abano, i això es molt possible que sigui degut a la propera arribada d'altres vais
xells amb carregament d'aquest gra.
Les poques despulles disponibles a la venda, com sigui que les ofertes sdn bastant rednides i amb preus alts, se sosten-en formes.
.Arnb els blats i farines, gairebé no s'ha tel. cap apuntacid puix per una banda ,ells comerriants d'aquest gra na volen pea
creall'e. Vintru4s una disposietó governativa taxant
asser deis primers en veure els sella interesas perjudieats Al , con (is
Menys. s'abstenen de comprar fine l'Últim `reCurs.
el preu de les l'at'ines; per altra part. els fleqiiers.,..no valguent
't

Dimecres, 26 de setembre 1923

LA ..FRIRLTCTTAIL_

CRONICkl. .SOCIAL
ELS PATRONS- FLEOUERS I LA LA COMISSIUMIXTÄ
DEL TREBALL
REBAIXA DEL PA
Una representació de la CoEl Consell Directin del Sindicat Professional d'Indirstrials rnissie mixta del treball en el
Flequers, recomana en gran comerla presidida pel magistrat
manera als seus assoeiats En Felip Gallea féu remesa- del
que no manquin a l'Assemblea següent document al goaernador
general extraordinària que se civil:
"Fa pors maya. quan la Huila
calebrarä avui, a tes cinc de la
aferrissada i sagnant era Vainitarda-, Testatge social, Assalt,
42, principal, a l'objecte d'assa- ca manifestació de les relacione
bentar-se de la resolució presa socials de patrona i obrers
la nostra chatea, lee societats
per la Junta de Proveiments, referent al preu de venda del pa, cconemiques, genuina represenel qual acord ha de cornençar a tada patronal de la indústria i
comerç 1 les associacions de deregir demà dijous.
pendents de comerç, coincidint
EL
VISITEN
ELS PROPIETARIS
.en una elevarla aspiració de pau
GOVERNADOR
i justicia social. projectaren la
Ahir la Junta de la Cambra de constitució d'un organismo que
reonactament i harmanicament,
Ja Propietat Urbana va visitar el
governado? per fer-li remesa en forma transaccional, resold'una comunicada cradhesid al gues les qüestions que es presentessin en el comerte, abans
nota regim.
El general Lossada va inte- que degeneressin en conflictes
preeessar de la Junta que es
violenta.
Contra . el que solita succeir
ocupés de la qüestió deis 110girerSprocurant que ele aseo- quan la qüestió no interessava
particularment a un grup
ateas de la Cambra completicin
aquesta vegada fou accepel decret qtre els regula t no domin llar a tantee reclamacions lada pel poder púlale aquella
com est rebent aquests dies.
iniciativa, i un R. D. vingue a
Els comissionats prometeren crear els Comitès paratans i la
ter -ho
PER REUNIR-SE

SENSE PERMIS
Al poble as Martorellas, foren
sorpresos per la Guàrdia Civil,
mentre celebraven una reunió
qualificada de "clandestina", els
-weins d'aquella localitat Jaume
Cuni Vilaldach, Salvador Reventris Llopart,-Vicens Matons Vall ata. Josep Galt Ventayel. Josep
P.edragosa Costa 1 Joan Mille Armengol. els quals. després de
prestar declaració foren posats
a .disposició de l'autoritat mili-

tar.

A aquestes horas 45 probable
que. hagin estat alliberats. puix

segons sembla comprovat
que es tractava d'una Colla de
e5tiuéjadors de les que es formen en aquesta época i que,
per tant, res tenen que veure
amb les qüestions socials.
EL .CONFLICTE.
DELS TEATRES
Amb tot i el temps que dirra„
hora no veu encara :a .olucio
tlefinitiva da. Penutiós plet. entautet entre l'Associació d Empreearis Públies i el Sindical
Mus cal.

A despit d . totss les notes
informapiems oparaistes, c ceta
as que 1 - eube:steix, i
que ele espectacles raus.eale na
són representats de, la manera
que el pabilo vol.
No äs, done,s, estrany que les
sales contiuin veient-se gairebé

buides.
Eu be dels interessos amns
altres seria hora d'abandonar
posicions irreductibles i de buscar, defensant sempre els interessos respectius, una solució
'n'armónica.
- Entre els artistes del Victòria
hi hayia una gran maror a
eanseqütencia de no haver-se
trobat encara da fórmula que
post terme a l'actual estat de
coses.
Ahir, a les guatee de la tarda,
als esmentats artistes acordaren adreçar al president del]
Sindicat d'Artieles Teatrals un
document en ei qual exposen
que:
a"Vistes les cireumstänetes per
tes quals travessa l'actual conflieteta -dernanem a aqueixa entitat que- faci les necessàries
gestions per tal que aquesta
t.tompanyia pugui actuar com
mes aviat millor. .1 del contrari
secaptar per a tots els artistes
als quals els convingui que
quedin desdligats de tot compremia amb la dita Empresa."
VAGA RESOLTA
El Sindicat Lliure del ram de
la fusta ha donat per acabadas
las vagues que d'un tempa ençà
sostenien etls obrers de les cases Ribes i Pradell 1 Juve.
El treball ha estat reprès.

UN MANIFEST

DELS METAL.LURGICS
El Sindicat Lliure de la Metallargta ha publicat un manifest recomanant ale seus ataliats . que segueixin mantenintse en la mateixa tesitura que
han vingut observant fina ara,
no celebrant cap reunió de seeció senee previ consentiment de
la Junta, evitant aglomeracions
als locals per no causar sospites i traslladant a la respectiva
secció qualsevol queixa que tinguin per qüestions de treball,
soase provocar cap conflicte
parcial, la responsabilitat de la
qual recauria sobre la Junta.

CONSELL DE GUERRA CONTRA
ANGEL PESTANA
El dia 2,8 de seternbre, a les
A del molí, al quarter de Roger
de '1,1úr.a se celebrarà Consell
de ordinari, de plaça, el
(Pr al ha deveure i fallar la cau-sa seguida pel comandant jutge
instructor de la Capitania General, contra Angel Pestaña
Núñez, pel deliote de injúries al

comandant generp1.40145-,ßomeentl,

Comissió mixta del treball en el
nomere, de Barcelona, donant I
foren legal a so que espontäniament havia sorgit de les necessitats socials del comerse.
La Comissió mixta, que no as
altra cosa que un Tribunal arbitral compost per patrona i
dependents de comere, elegits
entre les eandiclatures presentadas reapectivament per les societats econòmiques i les aseodadoras de depenclents. sota da
presidencia imparcial d'un ma
gistraa per un estrany triernf
de eintadania ha obtingut sobre
el comerç de Barcelona autor-tat sufieient, no solament per
regularitzar i normalitzar les
condicions de trehall, sine tamb é per corregir i evitar les
corrupteles i abusos que l'ambient d'indisciplina general porlava aparellats a teles les manifes t acions de la vida nactonale i l'actuada d'aquesta Coraissie mixta ha tingut bona
acollida en el comerç d'aquesta
chatea tant en les esferas patronals cona en les de la dependencia. sense trobar abra resistencia que la que oposen a tota
obra de ponderació, d'una part,
les exageradoras extremistes,
d'altra banda la rebeldia dels
que, acostumats a un ambient
d'indisciplina, protesten de teta
reglarhentadó orghnica que- limiti la Ilibertat individual, encara que sigui en pro de superiors interesaos collectius.
Pedem dir que dintre del desgavell existent per la falta d'autoritat i la falta de respecte i
submissió peculiar del nostre
noble, aquesta ComisSie mixta
representa de fet un estrany
ressorgiment de Pesperit públic,
solament explicable pel fet que
la nostra instancia, mes que altres institacions de caràcter burocràtic creades en cinquanta
anys de degislació interessada,
respon a una necessitat vital de
la societat cansada de la finita
estéril i desitjosa de la pan, de
la justicia, del sentit coma que
semblaven haver deixat la ciencia de govern d'Espanya.
Per tot això, davant el noble
1 sincer intent de renovada que

vivim. aquesta Çornissit5
formada per bornes de les mas

oposades ideologies. conscient
del seu valor governamental
cana braç que As del poder parbite. se sent perfectament encastada en resteerit de puresa i
rectitud que aquell proclama.
En acudir, dones, a presentar
a V. E. els nostres respectes en
nom de da Comissió mixta del
treball en el eomere, d'aquesta
cintat. denninern i esperem. excellentiasim senyor, tot. l'ajuf de
la vostra superior autoritat per
a continuar el cerní emprés, realitzant la riostra obra d'amor i
de alistada."

La Música
PALAU
DE LA MUSICA CATALANA
Un concert per telefonia sense fils
No havent pogut disposar-se la
installació de la telefonia sense fils
per al passat dissabte, la creció anunciada va tenir lloc la nit del dilluns
següent.
Aquesta fundas de gala—corn deien
els programes—va compondre's de
tres parts: conferencia per l'enginyer senyor Gouineau, sobre "Les
meravelles de la T. S. F.; projecció
d'una pellícula titulada "Histbria de
la T. S. F., i. darrerament, transmissió d'un concert pe! mitja d'una
estació emissora de T. S. F.
La conferencia del senyor Gouineau resulti molt interessant de sentir i en ella l'esmentat senyor explica. ressencia, desenrotllament i
funcionament de la telefonía sense
fils, prometent-se un esdevenidor priIlant per als experimente actuals, que
tanta curiositat han despertat arreu
del mart. Per tal de donar un gran
impuls a les investigacions en aquest
terreny, es tracta de la oreació d'un

UE CAIALU N A
Diá

25 de

setembra 4:104923

L—SITITACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI. (Obuervacion, d'Europa, Nord d'Africa
l'Atlarotic, rebudes per telegrafío senas fila):
Forte depressió al Nord d'Europa, amb temporals -letra:es A les Illes Britäniques, Bélgiea, llolanda i gran
part del Nord de Franca.
Les altes pressions es troben a Espanya, produint Con
temps general.

2.—ESTAI? DEL TEMPS A CATALTINn A LES 8
DEL Mart. (Obeervacione do la larga incicoroldaica cefulana, coman:vadee per toldo.):
El cel Co erimpletament seré, a bit Catalunya, amb rento

fluixos i variables. La temperatura màxima ba estat de 29
graso a Fila h la aitnima de 2 gratis al Ilac Estangento.
hl Im rosales a la Cerdanya. Vall de Ribes, Plana de
i Sagarra.

lee 7 00 ma ( ))
250,
500,
Altiatd, multes:
TVSW, WSW.
Direeeib:
0
Velueetat metros Per oegon,
0,
Plafil de nnieols a 66 8 metres. Strats-enmuls.
-----a.a
OBSERVATORI METEGROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE 13ARCELONA
Horca crobservació: 7. 13 i 18 hoye:
Barbmetre a zara 1 al nivell de la euer: 7032. 7037, 764 3. — Terniemetre sec: 191, 2 4 3. 22. — TerWmetre
humit: 18. 213. 202. — Huinitat (eent¿:!ssimes de saturaciä): 89, 75, 84. — Direreitl del vent: NNW., SW., SSW.
Velocitat del vent en metres per segon 1, 7, 1. — Estar del del: quasi tapar quasi seré. — Classe de navols: fraco-cCimuls ; fracto-etimuls; cúmuls.
Temperaturen crircmca a l'ombra
Maxima: 25.2. — MIntraa: 105. — Mínima erran de terra: 15.8. — termométrica: 87. Temperatura mitja: 208. — Precipitacid sigilosa, des de les 7 botes del dia anterior a les 7 llores del dia de la data: YO
millmetres. — Recorregut del vent en igual temps: 01 quilòmetres.

8.— vraeaes atiPERiorts A BARCELONA. (Sosas gen le 1.., iotcra limru

aquests aparells per a una festa cont la que se celebr le dinmenge, en la qual el públic sentí elarament els acords d'una
música situada a una gran d ist'anda de -alontjuic, en una misa del carrer de Valencia, colLES FESTES DE DIUMENGE I
Meada davant d'un senzill miDILLUNS
crofon.
Com se suposava, les festes
[La música i el t cant, arribaren
celebrades diumenge i dilluns al patito d'unn manera mistel'Exposició del Hoble foren riosa, produint la abasia de
brillantissimes i assoliren un quelcom nuttgie i extraordinari.
molt superior als augurio Les ondes senores es transfordeis mas optirnistes. El pública
maren en hertzianes, llançant
corresponent espland ida in ent ele acords a una velocitat suesforços
dele
organitzatlors,
als
perior a 300,000 quilòmetres
anà en veritable enrama als dos per segon, extenent-los en toPalaus que templen les múlti- tes direccions en un rada com
ples belleses del certamen, -1
llena (lit de 300 quilòmetres, de
ocupä per complei tots els lloes manera. dones, que pedrea és.
on se celebraven les festes.
ser recollits en les -estacions
El programa era nodrit, vareceptores de tot. Catalunya.
riat i selecte.
L'estació receptora fou irasDiumenge ah mata amb mo- tallada a l'explanada de l'Expotiu de la visita oficial del Fo- siete d'una manera senzillissicocal de les Aras Decorativos,
ma. El públic - send el concert
tingué lloe le primer a de les
igualment cona si els artistes es
conferencies de la serie anuntrobessin davant.
ciada, que anta a Arree del seLa festa del dilluns se sis`,
nyor Joaquim - Folch i 'Forres, nifich lambe per l'extraordinädirector dels Museus de Barria afluenda del patine. Poren
celona, el qual desenrotllis el
molt aplaudides les Bandes que
tema "L'amoblament de la catui prengueren part, i suman-reta t
ea catalana als eegles XIV
celebrats els exercicis rítmica i
i XV".
les lacees dels nena de la Casa
A la tarda s'executaren conde. Caritat..
certs per la Banda de Vergara
UD Baben( a Montura(
Aquestes festes populars
i del Casino de „g ens, que foreu transcorreguere n en mig d'un
molt, aplaudides.
ordre admirable, inalgrat la
Ha ocorregut un greu accident
A la nit llagué l'aristocràimmensa aglomerada de gent.
sopar.
a
l'americana,
al
tic
Montserrat.
Un autammibus de l'Hotel atarees,
qual aseistiren les mas disquan anava cap al Santuari, ple de
tingides famílies de la nostra
passatgers, en ésser al lloc conegut
alta societat

premi internacional; alai, els bornes
de aiencia que s'Id dediquin veuran
recompensats llurs esforços pacients
en el gabinet de treball, esforços que,
pel regular, són poc apreciats pel
gran públic.
Quan el conferenciant regraciava
les autoritats de Barcelona per la
seva benévola acollida, va ésser interromput pel cornençament de la
transmissió del concert (verificada
pels autos-Radio). El públic va oir
unes guantes peces executades per
diversos solistes, comentan! al final
de cada interpretació la novetat del
procediment. Hom diria un gran
grarnäfon collocat a l'estrada de la
sala. La netedat de sons no és sempre perfecta. Es destaquen aquella
instruments de Inés potència vibratäria. Les vena del piano, pel regular, s'olen forca apagades.
Finí la vetllada amb la projecció
d'un film de llarg metratge, en el
qual aparegué explicada la histäria,
110 gaire extensa encara perä de indiscutible interés, de la telefonia
sense fila, passant davant la vista
dels espectadora complicara almena
manipulats pels bornes de ciencia
que es dediquen a aquestes curiosea
investigacions.
El públic mantingué durant tota
la vetllada la deguda atenció.

per El Bruch, topà amb un altre
autämnibus, també ple de passatgens, que anava cap a Monistrol.
Up dependent de l'Hotel Mareet
resulta greument ferit.

Crònica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
SALA DE VACANCES

A la SCCCI.4 primera ha cemparegut

Josep Ve.ntayol Molgosa. acusat d'ea•
tato, per al qual ha retirar l'acusació
ei fiscal per manca de proves.
Acusas d'unes lesiono sala assegut al
banquet en la strció (porta el processat
Pene Captliure Pons. el qual va causar
amb una navaja una tenida a Virtuts
Moral Nieto, de la qual va curar ala
vint-i-dos dies d'assistència facultativa.
El processat ja ho ha estat amb anterioritat per furt.
El fiscal va demanar-li la' pena de
sis mesos d'arrest tnajor, mes la tudemnització de rro pessetes.

ASSENYALAMEN T S PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.— Sud. — Mejor (plantía: Frederic Verges contra Leopold
S'anclé i Companyia.
Sala primera. — Llotja. — Pobresa : Eduard Ramirez contra Josep Feliu i un advocat de l'Estat.
Sala segona. — Tortosa. — Incident;
Josep Botiejo i un altre contra Pere
Lamente i un altre,
Drassanes. — AbSecció segona.
intestat: Josep juncosa.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors

El número :del programa más

interessant i sensacional fou
les audicions de radio-telefonia, que s'efectuaren a la larda i a la nit. El nombres parlare
congregat a la Playa de. les Columnes aeollí amb vives mostres d'apros-ació el mertivellas
experiment, que per primer top
es sala en aquestes condirions
Catalunya. •
El fe t del taondla Executiu de
l'Esposad() d'aprofitar les eireurnstancies - d'haver-se organitzat a PilrlíS' la rnissia trance. su de telefonia sense fils i cridar-la a l'Exposició, és ve,ritablernent Aquesta rniseid, que dirigeix al. Guineau, as
un grandiós espeetaele cientifie amb un cachetee plenament
popular que escau rnolt a
aquesta mena de festivals.
El concert radio-tele-tenle es
doch a les cinc, executant el
següent programa.
Caneó per Mateu Guitort (tenor). Fragment de lépera
"Tosca", per Guitart. Cançons
espanyoles per Gaitera Diversos trossos d' ò pera, per lime.
Leerme Paille, premi de violi
del Conservatori de París, En
Jatune Torrent (violtumallista),
premi clel Conservatori del Lice.0 de Barcelona.. i En Joan Vives (clarinet solista), de l'Orquestra Simianica.
A la ni ) , durant el sopar amerieä, es fati un süperb castell
de fos astificials, que illuminaven d'una manera fantástica
aquells magnifies Palaus, i
gran ball, harrnonitzat pels
aparells de e radio-telefonia. No
cal dir que. Panimació i rentarsiasn-le no decaigué tampoc ni

un sol testa-id.
El material radio-telefanie
que porta la miesisa distribuit
lament.
InSecció segona. — Terrassa.
en quatre automòbils, as d'una
juries: Miguel Pujaba (oral).
gran pótancia. Consta d'una esDos
tecle ornissera radio- telefònica
Secció tercera. -- taótja.
que tramet els sons a una dinorals per estafa i furt.
Secció (marta. — No té assenyala- . thncia de 300 quilòmetres. Aixa
perrnet perfeetament utilitzar
mena
Secció primera. — No .té assenya-

Del Municipi

CKUNICA de

CULTURA

D'ESPORTS
cicusin

UNIVERSITAT DE BARCELONA
El rector de la Universitat, docto/
Cartilla, ha rehut la visita dels següents
settyors: doctoro López Capdepont.
Alcober, Latorre. Boix.. Santiniquel,
Carreres Artau, Pérez Agudo. Gamas
Lamsty, el president del Tribunal doposici ons a mestre senyor Vazquez
cl director de rEscola d'intendents
mercantils.
—Ea Joan Guerreta, mestre de Gerri, ha donat comide al rector d'haverse installat la mutua itat escolar a les
escoles d'Unarri, Gerri i Escala.
—Trobant-se malalt el president' de
l'Audiència terr i torial. senyor Angel de
Vera, ha comunica! al rector que s'enearregui interinament de la presidencia de la Junta del Cens.
—Per Ti. O. ala crincedit jubilació
a Na María Antonia Moreno. prolessosa de Ciènc ies de rEsco . a. Normal
de mestresses de Lleyda.
—Han estat creades les següents escotes en aquest districte Universitari:
A Castelló de Carcobre (Ajuntament d'Aristas), una escola mixta servida per mestre.
A Joan Furnat (Ajuntament d'Ars
una escola mixta servida per mestressa.
A Argole l l i a Asmurri (Ajuntament
de Iavió), diles escoles mistes servides per mestres.
A Montmestrá (Ajuntament de Llagorra), una escola mixta servida per
tnestressa.
A Martinei (Ajuntament de Monten i Martinet), una escola unitaria de
nena.
—El primer d'octubre tindrà Son al
Paran i mf de la tiniveraitat l'obertura
ofic ial del curs acadèmic 19 2 3-24
ESCOLA DADMINISTRACIO
Durant tot aquest mes de setembre,
ele deu a dotze del metí, queda oberta
a la secretaria d'aquesta escola (carrer
del Bisbe, baixos de la Diputada') la
matrieu'a per als que desitgin cursar
els estudis que s'id donen.
L'ensenyatnent consta de dos cursos,
el primer compren cinc assignatures i
el segon.
L'impon de les matricules és de
50 pies. per clrets d'ingrés. to ptes.
per les assignatures de dues hores setmanals i 15 ptes..per a les de cinc
hores.
Els examens de setembre tindran lloc
el dia 28 els de primer cura. a les deu
de' mati l'examen escrit i a les sis
de la tarda Feral. Els de segon curs i
els d'Ingrés el dia 20, a les mateixes
horca.
La catedra de Taqu i grafia sera. com
els darrers anys, a carne del doctor
Coronas.

Moviment marítim
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Santa Cristina", de la mar, anal) peix.
Amarrat moll de Llevant. Consignatari, Martes.
Vapor espanyol "Jätiva", de
Halaga. amb eärrega general i
tres passatgers. Arnarrat mold
d'Espanya NE. Consignatari,

Companyia Tranmediterränia.
Vapor espanyol "Cierto", de
la mar, amb pela. Amarrat, mol]
de Llevant. Consignatari, S. A.
de Pesca i Navegada.
Vapor francas "Joanne Schiaffino", d'Alger, arnb càrrega general. Arnarrat mol' de Ponent
Nord. Consignatari, Caeaseca i
Suari.
Vapor espanyol "Tirso",
Cartagena, amb càrrega general
1 97 passatgers. Amarrat moll
d'Espanya %V. Consignatari, lla-

PEL CANVI DE TANQUES DE
mea.
LA CARRETERA DE RIBES I
Vapor espanyol "Tordera", de
PER LA SUPRESSIO DELS PASLas Palmas i escales, amb ciarSOS A NIVELE
rega general. Arnar rat mold
Una nembrosa representac i ó de to- d'Espanya NE. Consignatari,
tes les entitats culturals i d'esharjo de Companyia Transmediterränia.
prepietaris i d'obrers del districte IX
Vapor espanyol "Seguido", do
aliir al mati anaren al despatx
Cartagena i escales, amb eärrel'A l caldia per interessar tme sia un
ga general i 66 paseatgers.
fet inuned i at el canvi de tanques de
Arnarrat moll d'Espanya NE.
la carretera de Ribes i que s'activi El
Consignatari, Companyia Tratasprolaema de la supressió de nasses a
niesliterränia.
nivela Anaven acompanyats dels reVapor espanyol "Mallorca",
Estamaria
gidors senyors Massot. San
de Palma, anal, carrega general
cota. Cararacb. Maten?, Palau i Trine.
181 passalgers. Amarrat mold
El directar general dels Serveis tècde les Draesanes. Consignatari,
nics. scityor Cabestany, la presene'a del Companyia Transmediteeränia.
qua' fou demanada. els manifesta que
Vapor espanyoll "Ampurdanprecisatnent abans crabir havia sabia nes", dte Paternas, amb cärrega
que renginyer en cap de vies i obres
general. Arnarrat moll d'Espadel Nord es trobava a Barcelona. 1
nya \V. Consignatari. Freixas.
tingueren una entrevista per par l ar soVapor francas "Mont Aget",
bre aquest punt, havem-ne sortit amb
de Marsella. amb eärrega geneel cenveneiment que les noves tanques
ral. Amarrat moll de Sant Berestan des de fa ternps encarregades a
tran. Consignatari, Salvador i
la fabrica alemanya S'emens, única
Companyia.
que les conatrueix. i que notnes una
Vapor espanyol "Tambre", de
manea de commliment dels terminis de
Gijon, amb t-:ärrega general.
construcció oferta per la dita casa és
Amarrat moll d'Espanya NE Conel que retarda aquest afer. No obslana la fabrica Siemens ha promes signatari, Companyia Transmesarmaane . s• que 'as Ilillitirb per al mes diterränia.
d'octubre. Quan es robin a Barcelona
Vaixells despatxats
es disnosara hnmed i atament que sien
espanyol
"Ciadia", amb
Vapor
collocades.
eärrega general, cap a Devana
Quant a la supressió dels passos
i eseäles.
a nivell de la línia, digné que ja s'estan acabant els projectes.
Naixeils sortits
Vapor e.epanyel "Montevideo",
CONTRA LES TOMBOLES INSamb cärrega general, cap a VeTALLADES A LA BARCELO- racruz a escales.
NETA.
Vapor espanyol "Conde de ZuPer haver-se rebut diverses queixes bine", en Ilesa cap a Gijon.
.Vapor espanyol "Cabo Roca",
dels veías de la Barceloneta per haverse installat tómbe les a la via pública anal) eärrega general i tränsit,
.
d'aquel a barriada, el tinent d'alcalde
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Roche",
del distr . cte senyor Matons assabenta
ha
integeneral,
cap a Bill'any
passat,
que, igual que
amb carrega
ressat del Govern civil que no sien au- bao i eacales.
toritzades les esmentades tömbeies i
Vapor halla, "Do»izetti amb
digné que creu que sera atas el seu eärrega general i trànsit, 'san a
proa
Génova i escales.

Patota\ DE REGULARITAT
Diumenge va celebrar PEsport
la Carala la sera prora de regularitat
per equipa de tres corredora en Mies
Kanes d'un total de 108 quilòmetre,,
La primera era en el reeorregut Bar.
eelona-G ranollers-Sahadell-Terrassa, I
la segona Terrassa-Rubl-Sardanyola,
Montenda-Barcelona. E5 Pisputam
copa Bono en un promedi de vewitat
ele 14 quilòmetres per born.
fIt preagueren part 22 equips, ¡
classificaciä esrablerta fou la segiient:
laquip E. C. C., compost per Autoni Melit-Joan Roca-B. Bove. Difera.
cta. 20 minuto. Segon: Penra

Mollet, representada per Ventallti-D,
ménech-Molins, 20 minuto; Can t&SolkMacia, 33; E. C. C., Cucb-Sicartr.
vellö, 34; E. C: Andreuenc, per Ventera-Corominas-Gironés, 37; A. C. 11.,
per Eseute-Piarnau-Gukrdia. 50; E. 0.
C., per Santuarini-llereu-Ramos 53;
E. C. O., per eastella-Sorbe-Bordas,
59; E. C. C., peè Espinosa (R. i 11,1Camacho, 1 hora 5 minuta; E. Roes.
Bartoli-SalvadA, 1-34, etc.
AUTOMOBILISIYIE
DE L'AUTODR031 DE SITGES
Segueinen plovent les inseripcies i
per cert que totes elles san per asar
avivant cada dia mes l'interès que des.
penaren, des del seo anund les curse.
de l'AutMrom.
A la eategoria 750 e. c. s'allista Itoniquet, amb el sial J. B. it. vencedor
d'entre els de la seva categoria al Trofea Annangue.
En els dos litres cal afegir-hl el formidable Bugatti pilotat per Pierre
izeaya, que ve resolt a mantenir el sea
pavellO. Vizcaya. vencedor de la carrera Penya Rin, en 1921, fon airf marcir
el que amb un cotxe raerles rapid segut a un parell de metres durant den
voltea conseeutives un Fiat sobre la
pista de Momia produiut una gral.
enlacia i entusiasme entre el públic all!
reunit. Aquest driver ve molt
nat amb els *ventral/es i modificat,on,
que sima introduit en el Bugatti, i
no amaga el seu convenelment d'esser
un dels probables vencedora.
En els 1,100 e. e. s'In inscrit ja el
Sainasen, la coneguda marca vencedora
definitiva del Trufen Armangue i cobre el qual Benoist darrerament
el record del alón, a 100 quliDnietus
per boca, al bos.e .le Bolönya.
Aquesta marca correrà per primera
regada a Espanya amb el seu non
cotze de 750 c. c.
El quadro dluseripciuns queda dones,
ara en la forma segilent:
2 filma
1.—Miller. colme Zborowski.
2.—Miller, Martí d'Alzaga:
3.—Miller, Jimmy Murpby.
4.—Sumbeata, Darius Resta.
5.—Surnbearn, K. Lee C;uinnees.
6.—Bugatti, Pierre de Vizcaya.
1.100c. e.
1.--Salmoon, X. X.
2.—Salmson S
3.—Salmson. X. X.
1.509 c. e.
L—Blizalde, X. X.
—Elizalde S S
3.—Elizalde , X X
4.—Talbot. Darius Resta.
5.—Talbot, K. lee Guinnes.
6.—Talbot. Divo.
750 c. e1.—J. B. II " X. X.
2.—Safinson, X. X.

NATA=
EL SEGON FESTIVAL DEL C. N.
BARCELONA AMB ELS SIMICLCBEN NEPTUN
'Decididamet perquè el ptiblic assisteixi ai s festivala de natació cal cpg
ens trobem en plena canícula, car altrament hem no s'explica el fet que
siguin aquests darrers festivals els que
es vegin mes) s concorreguts quan són
precisarnent els más interessants ll a
-nadlväueisco.
En la retina') de dilluns feren batuta
en
la
'Arne
Berg
dos records: el de l
cursa de 506 metres, que bate el record
d'Europa deixant-lo en 6 minuts 2 9
segons 3 quints (record del miin: Weistre fou
t
nuiller, en 6 in. 24
«Espanya estahlert per l'equip de reIleus de 250 metres, del C. N. B., en
m. 41

5. 3 - 5.

El partit de avater-pe l e. que ebria
el programa. dona el resultas de 6 gols
pel Barcelona per u de l'Atletic, esseat
l'encontre inolt més disputat que el resultat indica, puix l'Atletic es defensa
mes que jupa, incorrent en faltes a
desdir. Per aquest motu l'àrbitre suca
senyor Max Gumpel, es ve jé obligar a
expulsar primer a Pros i més tard a
Domingo.

L'equip vencedor estava integral Per
Gimenez. Bretos, Rebollo. Borràs,
Trigo, Tororck, A Bretes. essent-he
el vengut per Barrios. Gil, Gacela,
Pros, Farell. Domingo, Díaz.
Les series de 6e rnetres debutants
ci ass'fica per a la final que ha de disputar-se aquest vespre: Fontanet
Simon, del C. N. B.; Bad' i Feliu. del
C. N. A.. i Vila, del Club de Mar.
La cursa de eso mentes. relleus, per
a equipa de einc nedadors. ion una tan
y a derrota per l'equip del Barcelona
ami) tot ibatre el record establert data
segon 2 - 5. Et temps emprat per requia
suer feu de 2 m. 35 s. 4-5. estant reg ulo integral per Anderaon. Johansen,
Person, Ljunkvist i Arne Bergs. El
del Barcelona era: Gibert. Ferris, Pe"
radejordi, Berdermks i Pinillo.
Els salts de palanca i traMpoll donaren oeasió a Johansson de de
en e/5-mostralevpciS
salte, secuudant-lo l'Olía Tort
Nauta.
Eh o metres, Ljundkvist i Jease

Dimecres, -26 de
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ELS PARTITS DE 'LES PIRES -DE
boirant Is jugades que arrib pesto
san els cobrin, respectiva:1.mM, en 30
1
nes creu apreciadas pel
' GIRONA
tnentce en Borde'ce
El
resultat
ehrresportgue
exaetament
a
in
nt
fixat
initiv
ttf
•
t
No esta oled i
tà fra 32
a la villua deis dos equipo. La 1-Ta l(' D''- el calendari esportiu de les fires de
Fa l'intent de recOrd :de 5oo metí-es
portiva de Girona joch magistralmont
IMAT'ARO
Sant Narels.. Podent dir, pertt, que
per l'Arne Borg; l'equip del Barceloa
SANT QUIRZE DE TERRASSA
VALENCIA
Aulli usaitt - rle la treballa . ii.!
•
tota la tarda. inanteuint t ni domini
id que devia entrenar-lo més aviat va
jugaran a. l'estadi de la Enid DeportiPestes de carrer
motin de fi d'esDesgracia
.
festa
que
aini
learihes en un antemóbil que pa,,Iya
La
'
insordena
una
El governador
indiscutible. Eis once jugador: rivalitva Girona, el primer eiplip del Bareedestorbarlo, puix tan aviat en corrien
la Ceiba a craquesta vila
per Rubí i ii la ,; tt a l dOnhVent
futbol
tiuelg
celebrä
Da
zaren en tirad i orase, eseellint, Iteró.
peoci6 municipal
hma F. C. 1 el primor del Cene 1'. 0.,
des alhora com no en corria cap; so:›
fon brillantissitná.
te on la tmstra ediciÓ anterior, la poltEt paleta Fr(d eric Torrent, de 31
larnent en Penadejordi va saber portar, la davantera i la ratlla d e !Pil l os, ja
finalista del C'empionat de Fntuen. Els
Ins autoritatS militars han :/uposat
da ha estat roa I itz tu t . nioltes rece...lotes
Hi ¡mengue part el CO3 .- de bai del
anis ldettat, -.caeat,"`domiciliat al toque el trio defensiu no tingue
alindara%
han
diclat
i
tes
oós Clubs iiem. y ren
mu
nota/orases
el tren que calia. El temps de 6 m.
obriment
dels
eutuplieen9
teatre
del
Liceu,
sObteisortint
•
la
gen.
_per al des
saige arldia Priln, tingué la dessgreitt
enmiendes oeasions d'e nt r ar en i9e:
20 s.' 3-5 reeixit per l'Ame Borg és
torees 'ami, el 'primer onza del titular
rento prohibicions.
•
til bailarina Teresa Boronat. La seaqueSt. afer.
de caure eles; . d'aun obra en: trebaL'Atenen Depurtin de Sant Feliu
del cama.
Onan es dena el cop militar ocuals domicilis
f, mudable, i tan sols tut =eisstun Irr
recità exquisidament
Els
'eScoreolls
nyoreta
Boronat
liara. Va visitftedo el doctor 9%min-defensa amo notable eper g m i anrntlta
Ili ha iniciades gestious per concer- .gent sospitosa feren molt norabrosos
para l'alcaldia de la ciutat el senyor
capae de "ter -ho tu Por. perquè el
compos cions de Guimera i Maragall,
soplen practicant-li 1 primera :;ettre i
n'imites . avittenteses tininte per intentar apees interessauts partits.
Marc -. Miranda. Perú immediatarccord de Norman Ross, que fino fa
una .gran reserva sOb s e ei
essent
aplaudidíssima.
El
poeta
barguardant-se
el seu. estat de grav133ina, per
qatif,ieà
tar tina varia: itS en ,d tant e ig. Val a
lament que els militars es p(issvssionon ' regia; era de 6 in. 51 S. 3-5.
resultat d'aquestes
celoni Vicens Raían t Alarti recitl tumfractura de Id baie tiPle crani. Al liso
dir que sabe manteuir la moral de
ida
el
batlle,
r
OLOT
naren
de.
tot,
aquest
c
partit de water-polo iou novaene
a'
salbé belles composicions.
Els . d? mglits a Manresa
del fet acudiren` 'el ' tinent d'artineria
requip teta lo tarda. Dentro ola seus
St • Ilyor Artal, e, qual es ten chrrec
indit . guan y a t pels sueco per 6 a i; pee,..sata o 1 liras uOn astailt nts:
Futbol
senyol' Cartsmall . i ei cap ile ppliChk.
jugadors es distingireu Soler a la pora
dispola
caldia,
posant-la
tot
seguit
e
sentant-se requip en la mateixa
Ramon aagelet SantosmasSaa, de Si
SABADELL
En tuteen/urna i pela'« la Crea]: Boia-,
Diumeuge el primer equip di l'Olot
ta, Canals u la doteusil, i Lluhi . 11 la
ancló del dissabte, amb la sola variadel
Capita
general.
2cc9,.
te.t."eer
Te
:tu
t
.
anee
50, uI i
fon condult a l'hospital, ou mort:a fa
A l'Asscolaci6 de Música
F. C.. vi e0tte • a L'E , esta, (tunal
davanterg.
s.
,
Ir,
,i
rió que LIndevval -substituia
ittra"
de
Poncia.
r
ata
a
la
-Je
La junta directIva d'aquesta eutttat
un ~nitre arrib el primer tito (raque-- c.1.
tarda.
La composielóe dels eqüips era la seel despatx d'asque
s'escO/a
en
efte1.1:
Backluen en el Neptun.
.
.
,v„,
blica
d
21
a
e
'1.'
P-tits:
insegaretat
':ean
/a Celebr aIla localitat, reseltaut guanyadors CIN
— A causa de
alienta
anportancia. Tots C9 de cultura està Preparant
E - - partit, molt més disputat que el
brel, nabitant al eart er Camp -deis - sumptes sense
temps. els veirfs del correr de les Monper al silenci ció d'un Cura de Cotice:1s. que será el
nostres, per dos gols a un.
Gatttic
Girona.
—
Dcanrtira
convinguere n
dla . abans fou una nona demostració de
lit is, neta- -(Ala cresa).
ges Capinxin g's,(EspI gnada) ajornaren
El mateix dia al nostre camp
Acabada la•sessió, a les dotze i mit... cinquè deis que ha organitzat aquesta
elila ; Res, Bosch: Navarro, Stamper,
superior:tat de requip suec. si be cal
:lambe te su/ nelents.
la festa del barri. Fls del carrito ‚jr Sta.
taren. darant regular concerrencia,
Associació, que consfituira un delts ntés
Filie;
Pons,
Villas,
Weisz,
Santamaja,
cu
el
nicanent
de
més
animació
, er constar que els nostres jugaren amb
'1Oilit Pon- . ‘1.,1>ucet, - de .47auys, )1e.,
Teresa l 'a celebrg reti l dhimen gg, k•tant
requip "GeriO". de Gimutt, i el • Ireria.
Carreras.
dies
rajuntament,
es
presentaren
srge del Sitidicat Unit
teolta desgracia. principalment durant
Barcelona'. eone
.
el earrer molt lieh il.luimtnct esSetit'am .evida sabadellenca del curo vinent.
H. de
tersa de l'Olot F. C.
11, 4 1. Popo el 4o de. S 4,34 t
secretad del 'Govern civi , coronel seprimera part en la qual co mereixien
de Ma .reaan habitant . al gorree ;: l'aaaEntre els artistes que prendran part
nitzada per la Banda nintdiiptilZ Per
El resultat fou de quatre ' gols a faGeid . (71 S. — Soler : t'anals, Itomdu,. PaRodríguez
Carril,
i
el
tinent
coreeixit un parell de gos.
nyor
bons O. •
efaeete de la pluja laugue . .,de snapenvor deis loeals.
Sa. ell dit concerts del Cura 1923-24, ili ha
labt 1, Sureda, PaltdA 11; Nadal, Con,
vil
senyor
:
.
'
'
d
Soriano
Losilla,
cle
al
auys,
FUTBOL
Jose p
a cern a segurs que actuaran a Sa- dre's la festa, ..mes pogul , afabstr-se.
Idabi, Basó, Cueree).
tipograf, natural d'Alineria, babitant
lamero. El pati de rajuntatnent queda lbade-lt
NembrosIssim.a ton la cimeurr&l e in..
els següents:
GRAN VICTORIA DEL BARocu p at per un piguet de la guardia
al carrer .de l'Hospital, 21. Te :tuteesCAMPIONAT DE GIRONA
Al MOnumehial Bar" ehtiucut3
EL
Trío
de
Música
amiga,
de
Munich,
CELONA SOBRE EL FURTIL DE
civil.
deuta.'
un gran éxit el ene. gstlottador Stetrau estal asseuyalad o a Ies dates seMinaren al formal per clavicèmbal, viola de gams.
aus
Els
esmentato
oenyors
DILLUNS PASSAT
[latió
\
'llanura.
de
Josep
dels
cquips
t
VPI1S011"
i el sea medium, senyora Mare
ba i viola d'amor ; Quartet Wendling,.
giieuts - per al Campioun
halle un ofici del .governador
ped.. natural (le Manresa. habitaut
La manca d'espai en la nostra edició
del grup A de les enmarques gironines:
Quartet Zimtuer, de
Stevenson.
d'Estutgard;
Quaranta Reial Capella del
ordenant-los una' visita crinspecció a
arrer d'Escudellers, 15, tercer, tercera.
.fahir no ens permeté parlar de la res4l C. II. Mater') va contendlr ar11r,
Brusselles; A. Rubistein, pianista;
Palau. Hores d'exposieió: de dos
PRIMERA. VOLTA
•
rajuntament.
Ti antecedents.
el primer' egriip del C. D. Masona,
amant victòria assol da pel nostre priUkrajinska Kapela, chor nacional d'Uquarts
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Al cap d'avall, una fadi g a pebeutats quo veig
- m pI C a - no dir res multar; la soLniissid a les lleis els seus genollc . i va comenear
a
les
rniraVa
Es
l'aigua
em
vaig
banyar...
ja no . t.oblidara mai...
en
sa sobre els seus Ilavis;-Maria
dins l'estable.
poguäs semblar una queixa de la- Natura i de. l'Església. a grorixar-se endavant. i muera.
que
a
pronunciava els mots sagrats
o un retret., en -una nít corn
--Tarnba, viis que centena?
Fa molt. de temps que t'estimo, , Marta, mirava per tia tinestra
poc a pep e i arnh mas pena; per?) aquella; pecó, stanse ella voller- 'lotes aquestes eoses s'havien
—Envara mCs? Esta be.
eis car4pe Manns eneerelate pel
--Si.
van
seguir
els
ritrama,
ja no t'oblidare mai...
rosari
fos en la mateixa
.els grane del
Agnes cap:, la maro Chapen:les SeVeS'ptiraules i la sera
hó,
—Va be; canta anal) mi:
»ose soleninial; el feretir
els
entre
culte
i
els
detalls
tus del
: 11iscant remisarned
labre i Tit' Be tambiS varen canteu deploraren tant l'allunyaparaules,
les
) la Pujada -del leen amor
i
lliscada
curia
La
música
cada
l'existäncia
quotidiana
trenats
seus dits, i
tar. Maria no va poder estar-se igualment colpidores; la torna- glós
rnent com la solitud. .
Jesús a l'estable,
adOlestient„, el su trasbalsent
bauells
tal
guisa
que
les
va l'ofrena( d'un( "Avemaria'
de
tenia
d'interrom p r e un mornent
El sed marit.endevinä aques- junté,estal
es ple de pobresal
triatesa ingènua, les veus faxa¡liarS,, tot es
ineapaeos de separar
riel)
_cap al cel profund, on Macla,
seves pregaries per mirar i es- da, plena d'una
tes recanees, i colpa també pel
seu aur-eMb una- sola 'árabe
Oh, que as • adorable
en
el
que
no
hapos.
els
cor
senzill
ha
religiosa
que
no
hi.
del
plena de grIcia, ben
eo'exaltació
va
paraulee
coltar; perú los
fervor de da 'sagrada nit„
la seva pokresa... •
Cid.
Segur; en el seu tron, escoltant mem:ar a acusar-le ell ma- sdïa i, Hm; tendresa • ine,table.
canijo van redoblar el seu zel gi estat enternit per aquesta
(Cenfiaaare.
que
Alma-Rosa va seneaned.
ben
tasca,
la musica . ile les pregäries
lja-.Petila
Havia eomencat a mitja ven,' 1 seprengua;la seva
lloances i va
pujave.n i recordant- se de la nit teix.
repartien
_qtie
tir
que
-Laura,
ben 4tert,

Ee

nile de botes DE
Rubí

Noves relig'oses
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-Diverses noticies
gariatage• fan- arriada la bandera,
ate (majara al local de l'Olot F. C.
L'Ordre fdã Icinade pel"cap ole' la
gterelia civil.
Cstt noMenat sots-prior d'a4,esta residencia de Pares Carmelites el nostre compatriei R. P. Joageitn Codinach.
a- Durant la paseada semana cl
raaviment dernogrefic fou de: 2 defuncions; 2 naixements, i 3 matri•
monia,.
—Per tlisposició de l'autoritat militar tots els espeetacles han d'acabar a milis nit:
7
—Na Do/or-..Pujol_ha Ilegal 5,000
pessetes al Colleil-de la Sagrada
Familia per a 1a r 4reació, - d'una beca
a favor d'un sgenAristn-.pobre, amb
preferencia per ts que signin
de la nostra
--El reí poblç de Les .Plancs li
celebrat la sease. festa . major amb
moka concurnenaia i
,—El; inercia ade f •dilluns coligué
rnés que contorreget, abundant-hi
teta classe de, bestiar articles, estala animádissimes les transaccions- que es realitzaren.
STA. COLOMA DE GRAMANET
Di-verses notes
Baralla i Futbol
l'er qüeslions (E-gelOsies van renyir
Toas t'aredes i N'Antoni Xara,r s. El pone va donar una gaitivelas
da al segen.; produint-li tan greus fe•
cideo q ue tnijri als pot-s • moments denIrr ingressat a l'Iospital tle la Slitata
Crea de la 'oapital. Els inossos de l'esquadra que prestarenels deguts anatlis al feritti igualment els doctors Ja liii i Radia) detingneren ragressor i
una dona gne l'aeaunianyana, qUedart
tots. dos a disposició del jet-jet.

— El 1f. c. Grz...,

mango un yartit . amb Els Allanes -Fon nene, quedant 2 a 3. Erdel dillun 'a
:futir 11c-e a La. Garriga, disPutant•se
la ropa /3aril amb reptil) de la culi:ida
estiuenca aenominat Seleeeld Garrign,
guan yant l'artística <opa el Gcarnanc,
per 4 a 2.
pati-jardí de l'eseola dc les
Germane, Doatininnes abans d'abir se
celebra -una vetllada literarlaynisierd,
havent-hi assIstit una gran zenito.:e,
esset pre,itlid per les all), muslo
Miren molt aplaudirles les interpretadores.
— Per a diumenge vinent el Grup
d'Areiil ha organitzat un festival a
profit.ilei Robot. Conferència de Nostra
Dall a de Ilentsirral, d'aquesta poblavio.
FIGUERES
REGISTRES- DE LA POLICÍA

Diumenge apassat, la panela,
y a _aealit zar.taiversaa rcgisl.rCs a
COF.a de sign i final s naeiontalistes
i ai Cieritrt ,YaciOngieta.
FEnip ' 'IH I.
VIGH

Concursas chs bestiar asinal i
bovi celebrats per iniciaitva de
Ja Mancomunitat de Catalunya
ele dies 24.1,24
El diurnenge dia 23. va celebrar-Se- a la Pasan' d'En Balines,
de Vial', el eoneurs-obert per la
riostra Mancomunara, per prorniar ele Illinois eatimplare de
bestina asnial de la comarca de
3ieh.

Foren prasenlats Ii guarans
i 24 sofrieres- Forma\ cm el jurel els senyors oegüents: En
.Marion .le Ratera, president; En
„Tosca llagara, Veleninuri de
21follerusa . •sonat;.Eit
aca t'atara
i
La .iliatribiteLa je premia va
fer-se en la segarla. forma;
Treo mil rias)Ant-ni: A )111 guara
d'En Ramon Fuel, de Mueles de
•
Roda:aDues mil pesseles a un atase
d'En Josep Jordi,. de Suntiorce.

Qaatreaainflaeatesseliaa ä

meres dels , sejayors set:orienta:Peee Antratälleale Gurli; -para
Puig. de - Sova.; -Salvadar Terma;
(Miles, de '31riyä";'Josep Cabfifass,
d'Olosi; Andreu ItoN irnos de
'Moya: Juli Alaborn. de Maldes
trie Volt rega: Tazas Vi la. de Sant
Barloasen del (A ya ; spgimon
Part, s, de Sentfores; Juno Pares, de Sant Bartoleen del Grau
Antoni aforada de San!. Marta
de Sescarte.
El dilluns. din 2i, en .el mateta lloc, -va eelebrar - se el 41,
bestial- han f lieler, soln el se_
güent, jurat: M. Rosstili i \alfa
pea/sida/as aoaep aluattea aaad,
Eduard Simia seerelara
Vea acates pessetes al brau
irEts Narefs Garalere, de Vira.
Set rentas pesselas a na altre d'En Je:fea Codinachs.

Tabarnoles.
Quatre rentes p n ssieles a vaques alele senyurs segarais:
Nareta - Garedera, de Vid': Manuel Orns. de Gata); alarian
de Vich; Pare Rotas. de 'Vicia
Els Yeredictes fumen niiel 1 ben
rebuts ambdós per la cera
justicia i encera; ...1 sonata' Rossera ea doner comple dolo premis. feia atinades bliaervarítins
sobre elaaancuraaaa ia man e
ife minorar cl l'es:liar.
-ra
Puntada 3'eatensi6 de la coma:re:a:de Vicia ereiem que
amiests coneursos huelen una
impoataacia i influancia mejora:si tal boin hi aportas' el sea
estora; eepeetalment la Gamban
Agrícola de Vich, haucia de fer
nna propaganda mott Inés intP ribe entueiaata per Visncer
ha anaseia i niolleaaagades des
conalaernent. piran fir. desama'
fiança. que tenen molla augePOS envere aquests concursos.

El rel d'Espanya ha manifestat que no'
va tenir esrnent de la preparació del
cop d'Estat del tretze de setembre
A Saragossa s'ha vist la primera causa sensejurat
EL PRESIDENT DEL DIRECTORI AL 'PALAU
El president del Directori ha romas al Palau des dc dos quarts
ce fins a un quart de.iMa r i ha despatxat amb el Rel, pos'aiit: a. la signatura decrets de diyersciS
En sortir ha dit ale periodistes el
següent:
— Avui no Id ha noticies (Finte-

res, El Rei ha signat decrets de
Guerra: Gracia i Justicia i Instruccia pública.
Entre els decreto de Guerra figura
el pas al Consell Suprern de Guera
y i Marina del general t i iae, que
fins ara ha exercit el eirree dc governador militar de Bilbao.
Aquest farree no CO proveirà perqu 'e. continuarà exercint-lo en comissió un general de brigada.
Continuen els treballs de salvament del cuirassat "E.spafia".
L'ordre públic iis coinplet a tot
erren i a Terrasa no tG ha novetat.
MARTiNEZ ANIDO PREN
POSSESSIÓ DEL CARREC
En el sud-exprés del Nord ha arribat aquest metí a Madrid el general Martínez 'Anido.
Immediatament alta dirigit a Governació, prenent possessió del càrrec dé sots-secretari.
Ha rebut un moment els pulo.
distes, peret no ha pogut facilitar-los
noticies perque, com que acabava
(l'arribar. no sabia res.
Ha dit que en aquell moment ena-•
va a conferenciar ami) el general
Pririm de Rivera.

LA "GACETA"
La 'Gaceta" ptiblica:
Reial ordre d'Instrucció concedint
al súbdit argenti Rafel Ribera Lcza
i Saiiat una beca per estudiar a l'Escola Industrial d'Enginyers Industrials.
Reial ordre disposant que pele
caps de centre als gneis estiguin
adscrits els funcionario que s'esmenten, s'instrueixi a la mejor brevetat
un expedient en cl quid s'acrediti la
¡manca d'assistencia temporal dels
clits' funcionaria a l'oficina, a causa
de inalallia.
Rcial ordre dcl Treball disposant
que rcsti dissolta la Comissiú liquidadora del Comité Oficial Cotoncr.
D'Instrucció pública.—Anunciant
que per RR. 00. de 24 del correal
han cstat declarats cessants alguns
funcionaris d'aquest departament
fu ujsteniuut
De Foment.—Circular donant
posicions per a la mejor rapidcsa en
els transporto d'adobs.
LA PRODUCCIÓ DE LA TERRA
S , arribueix al.-Directori militar el
propòsit (l'adoptar resolucions pel
- que respecta al problema de la terra.
S'obligar à a tots els propietaris
finques rústiques i urbanes que declarin, sota la sena responsabilitat,
els béns immobles que pooseeixen, i
la dita declaració evaluataria service de base per l cadastre.
Als Municipis .oe'ls respectara el
dret- dels béns comunals, o millor
dit. be'16 garantireTinteres legal d'aquests bens en lemines intransferibles per a aquests beno, (leyeses vernals, monto propia. etc. Seran repartits en parcelles venudes a tenue
als reine.

Arnb agUest praeedinteria
conseguira que . donie rendimeta les_ ierres improductives,
donar 1ceball inas reaantrataloc
mar
als (atreve i adquirir i
latapind de la venda ailaat.a
marra do Milions de pesst tosa
a resaltada del deute o a rexectteiö d'obres públiques rtiiru-

ductives.
". LES NOVES CORTS
Serabla gua es propasa (ha
Direcioraanar lt re il leelá i D./P-

i-nació de les fulares . Catas, 111/
un l'inflan que no passi (101
gel o conslituftional.
EA DEPURACIO DE LES REa-

• PONSABILaaA'a'S ADalINLaTit ATIVES
la presiden!, del Direclori
inn il to. confeeeneia anit paseada amb el magiatrat senyor

Pral, en 'tu com se ;fui),
per l'atina Liny era polilla de
depurar lee resportsabilitras ad.

miniatratives.
Sola I)ELS SEU-WT.1.1115
JUDICIALS
S'assegui'n quo esta en elandi leantaressla dealrets d'aranzel ala a-ea:atarla judicials,
glials es donara eotl.
LA SESSIO DEL DIRECTORI
A les. elite de la tarda 'tja
reunU tt, lit Presidangia ,e1

reelm

Ha dit 01 general p rimo .
BiNel'a, a l'entrarla, que no t e
-niaotcesprmu i
que a Espanya aegnavaauna, pau

•
Órtaviana. '
Anean a antire si calleetim
atlestla de. lee primos ele co y bons 1 estalviem , algunes guantes pessetes al Tresor.
A la Borlada tornara a posar-

me CO . comunicada amb -apelas,
pels generals Primo-de Rivera i Sanjurjo.
per > si tina aoves noticies per
El president del Consell, davant el
comunicar. Ha aeithat dient que • . havia
temor d'una interrupció _pie les cona>
la
visila
d'alguns
a
perio.
rebut
nicac'ons telegrafignes i telefemigues,
distes portuguesas i de persopregir en gran manera ..al sobira que es
nes quo ostenten earrees ofitraslladés a la Cort i el Rei maniíeste
dale.
que, passés el que- passés, tingues per
Per prosseguir la labor que
segur que el dia següent -estarle a MaIi fou encomanada ;de depurar
drid.
les rosponsabil if al s adminisAixi fou, i el president del Cen1ratives semillas aviat cap al sen p'anteja aleshores la qiirstió
Marroc el general Mazan.
confiança. en -proposar la destituciä
dels generáis que hacen iniciat el moLA QUESTIO DE LES SUBSISvintent i en demanar-li irnmediatament
. TENCIES
l'obertura de les Corto.
•
El monarca pregunta al marques
El gnvernador ha rebut, nocrAihuremas:
partieulara
VPS (Matinales de
—I , és segur que ami) la cicstitució
remira comereinats desearend'aquests generals cessate el movirnent
alas que burlen les disposicions
iniciat? Saps si 'pots garantir que les
de l'autoritat.
altres guarnicione no imitaran la conEl duc de Teatmat ha disposat
ducta de les (le Barcelona i Saragosque pele inspectors de prove í sa?
mente es cotnprovi si les de• Govern no sabia re s .
m'aleles tenen fonarnent.
• rnovitnent constituí per a ell una
aquest cas. Edo 'comerda-uts de •
sorpresa, com ho prora el viatge emreferencia erran castigats amb
pres a la capital (le Catalunya pel mitota severilat.
nistre ele Fotnent la mateixa nit gfe
—A la secretaria - de la Junta de Proveïments sala rebut cselata la protesta militar.
Davant el difícil de les eircumspaper de paginarías a l'Estat
Entejes, el i -obirà sol-licita del presiper xaffor de 3,000 posados, import de guatee multes imposa- dent del Consell de ministres, marqués d'Alhucemas, quatre hores per
des aguaste dies a altres tanta
informar-se r - per decidir: i entenent
comerciants.
Aquesta tarda sala cons- cl cap del Govern que la decisió régia
hacia d'ésser instantaitia, presenta la
tatan la Junta de Pronciments,
dirnssió total del Gabinet,
sota la presidencia del din; de
El Rei, davant dels feto consumats,
Triasen.
governador drs Madrid -lia que le Govern no 'rodia evitar, i clavan t
la perspectiva de que l'exercit co diparad, deis propasas Lbs] Pireoloti respecta al prolslerna de les vidís -en dos bandos, ensagnant
panya amb una 'guerra civil, cridà el
subsistimeies.
general Primo de Rivera per dortar-li
—El nostre tema—ha dit—es
honradesa i trebala i la nieva cl poder.
El monarca trinca les seres manifcsartuaeia, de mamerta oua limitaL a inapedir els abusos i esa- tacions dirigint al senyor Luca de Tena
la següent frase:
geracions dels comerciante i in---I ara. digaan amb tota
dustrials poc eserupoloeos. Al
Ileallat i franqueen, si al teu
que s'excedeixi li aplico la hei.
judid he fet be o niel.
.Això és Ud.
—V. al ha proeedit amb un
L'acció dcl Directori es dirigeix a
gran patriotismo.— coalesta el
c-vitar nous aixecaments cn els preus
seny-or Luca de Tersa.
dels articles de primera necessitat.
Farent cl quc les circunstancies ens •
I.A'TASCX tl'EN PRADERAaconsellin, inspirant-nos sempre en el
, Al seu roturo a Sata Sobasnostre lema: honradesa i treball.
tia des de Madrid' ba nianifesLa incva tasca fins ara ha estat atiranten/ preventiva, esperant les normes . tat: el a a llY a r Pradera que esslava compenetrat amb el Dique lia de donar el Directori que esrectora el ,-preSident del qual
tudia el problema ami) l'atenció i
li ha encarregat la l'educa", de
amor que es mercix.
Tinc el ferm convenciment que tant guatea ponencias: una sobre
organitgaeia) talaspanya por rela Prenisa cota tots els eiutadans cas
girme, respectant les histariajudaran en aquesta labor, per patrioques; una altra per a la conatisme i lwr egoistne.
Mudó del non Parlament; la
Aisti Cot el que us pur disr del protercera sobre eonatilarcia) del
blema de les cireumstüncies.
florera. u l'anima sobre refor— Acinesia tarda. a darrera hora,
ma judicial.
es reuní al Govern civil la Junta de
Ita afegit, que segueix en reProvefineuts, asststintdd l'alcalde fillelacia amb el Directori i que esr 1 altres autoritats.
perma' int avis del general PriEs trucha de l'escassetat /mere.
mo de Rivera per autratic aovaEl governador ha insistit en manifesMent ti Madri.l.
tar que el Cocera tr r l'oferta d'una casa c i ne proporcionara 2,1»..1.,a.e» de bu.
ux.1 NOTA OFICIOSA
ere al proa de tasa.
DE SERBIA
Tantlid traetil del tiren de la cara, ¿le
La Legacia de Sarbia publica
les patnteK 1 dels ous.
la seguían nota:
•
— El goveruador, senyor due Je Te,
"La infortuacia divulgada per
luan, ha ordena/ que es faci una visita
alguno poriadics afirmara. a.faes
dAuspecriö a l'estad(' de Valleeati, per
ha cecinad, una revelada coeemprovar en quitra f citur es fan lea
munista al regne deis serbis,
experlfi-lons d'alguno artieles de primecroates i fatlovens, esta desprora necesidtat.
veída en absolut de fonantlait,
Al miLd reane no sala alleEL REI I EL COP D'ESTAT
rat„ la calina."
En
Torcuat
El directúr d'A, B C,
DISPOSICIONS OFICIALS
Luce de Tena, va tornar al/ir a MaDe Isfarilia.—.Aprovant el !limadrid en el o/al-exprés, el mateix
ment del contandament del crcuer
tren que viatjava cl Rci.
"Cm/lit/ira", efectuada pel capita de
FI monarca va rebre en el cotxe
naval senyor Nicasi Pita Estrada,
real cl senyor Laica de Tcna, i en una
al cap d'igual graduador. senyor Joconversa que 'allar g a unes dues ho.
res li explica detallad:uncid la sera sep Maria Butler i Mira.
Nomenant el jurat per al colmara
internenciú en ele Jarrero stireessos
de bot de fusell menor, presidit pel
politics.
capita
de fragata senyor Sadurní
No és cert que el sobirb estés assaMontujo i Peter.
hentat de la proteste iniciada pel marITInstrucciO Pública.—Jubilant el
ques d'Estella, en unió d'altres geneprolasor de l'Escota Superior d'Arralo. i. naturahnent, tampoc és cert que
quitectura, de :Madrid, scnyor Mutel 1-tel e,d-laborOs oltle5t 7)10'1d/11e:1f.
II uel Zarala.
..E1 monarca, atent al qtte pensasen 1
Nonienant auxiliar traquest Cende i cit moho espanyols i cl que diaria.
tre el senyor Antoni Fernatidez de
Ment esencia h pi:jitsu independent,
Balbucea.
tenia. Si, plena consciencia que la
Ratificant la data del 28 de l'acpolítica no pocha continuar veis vi,
tual per a la celebracia de les o p oranyas que portara, pttix ni els Caa
sicions a professors del Magisteri.
venia anteriors la el darrerament proEL NECIOCIA'r DE RECLAMAsidA pel marques d'Allutcemas feren
CIONS
res prr reseldre els groits Arnblemes
que afecten l'honor i la vida d'Espanya,
El negoislat, he • reelanuntions
Al Palau de Miramar de Sant Se.
del mansa-O de la °Viril rs
bestia se celcbraca un hall 1 tu mitja
eanstituira ands pereonal del
/ l it arribaren al primeres eervei d'infortnataia a mea a
troces per un cablegrama del marques
mas del que sigui nonionat, etSd'Allincemar. que donara com a pro.
senl-ne ettp el tinent, eoronel
hable els prop6sits del general Primo
tire lt g inyers se ny° r Manían nide Rivera.
•
ponas.
•
El m i nistre d'Estat, senyor Alba, in- ELS DESPATXOS DEL DIREGformal també pel Gavera del que co
T0111
temin que passés a B-arcelona, s'apresA la planta bid xlt de redifiei
se, en el mateix hall , a presentar la do la Presidencia s'inotallaratt
seca ditniosi6 al Rei.
els despatxos ac tols els geneEren, en obstar/1., tan pm concrerals del Directori.
tes les noticies, que el monarca quan
ELS SUBALTERNS
acaba la fasta es retira a descansar a
les seves habitacions, de les qu'II ha..
Ela 'emplaste eabelterna
fan • servei tt ale
cae de sarta' a les guiare de. la nat, l'Estat.
tinada, cridat ielefrinicament poi martinto centres doonnts (In Bilbao
ques d'Alhacentae, que li notifica la nan dirigit al general Primo de
situació de les g uarnicinne de Barce- Rivera, cola a; presiden!. del
lona i Saragossa i l'actitud adoptado Dircetori militar,
. U n'atonal es-

eilt demanant-li que resolgui el
piel deis subalterno, deixat dabanda pel Govern , de Coneena
•
•
tracia. '
En l'eseritade aeferancla es
fa histäria elli l'aeemnpte i es
fonamenta la atafea', de rasolució immediata.
-LES CESSANTIES DELS EXMINISTRES
diari "Informaciones. " de.
lnatia al Directori Allilitar que
suprimeixi les cessantiea deis
ex-ministres, amb la qual cosa
s'estalviaria al Tresor a prop

d'un milió dc pesaeles anyals.

EMPLEATS DE LA CAMBRA
ALS MINISTERIS
' La .Comissai administrativa
del Congres s'ha retina, avui,
presidida per En Melquiades Alvarea. per despalmo' assumptes
dearamit. Entre ello s'ha f raetal de la designació de funcionaris de les Cambres que
passin a fer servias ale minisferie, a pelieb5 del president del
Directori militar.
LA NOTA DE LA REUNID DEL

sols les escletxes per on pugui vincular-se la salvació,Tampoc será licit ,eleair publicaclon! de més o menys a'éonictivitat, extractant o presentant el públic paSs
grafs trencats.nue variin el veritable
sentit dels artichos, eSsent també esborrats per la censura totes les notjcies
acullidcs cor a rumor j que rever]) projectes del Directori que no tinguin per
base declaraci o n s del presídela o d'algan deis m'ubres d'aquest o siguin a,
proc
. edencia oficial o oficiosa, a l'objecte d'evitar alarmes, lats cont ,els
anuncis de repartiments de terres, Ce5.
santics i aquellos altres que es relacionin amb iuteressos que puguin ésser

ce•tsurats,"
LA PRIMERA CAUSA SENSE
JURAT
'A Saragossa, per primera negada
d'eric à que s'Ira sttspes ha fiel del Jaral, s'Ira constitult• el tribunal per
verme una causa en la qual el fiscal
acusa d'aSsassinat un parricida.
L'acusat és Mariari Garcés, el qual
mata, de 18 puny-alades, la seva
amant, Armanda Jiménez. gi fiscal
demana pena de mort. Componen
el tribunal cinc magistrats. '

D/RECTORI

A les nou de la- nil ha arabat,
la roana'. del Direriort. donant-

se .aquesta nnla oficinsa:
' El Consell del Directora reuna fins a despras, de dos
tasarla de Min. ha rebut la visita del general alartinca Anido, que baria pres possessiä
del rarree.
Amb assistència del general
sots-scrrelari de Guerra, es dona, comal° d'alguna expediente

ael departamerd, que uns t'oren
apaovats i altres quedaren per

VALENCIA

l'Ajuntament eegtieix la visita de inspeccia, havent &alarat alguno regidora. El coronel
Rodríguez ha inspeccionat les oficines de la carn.

L — ISLA DE MENORCA"
Aquesta nit ha sortit de Caria, cap a Larraix el vapor "Isla de alenorca", portant ofíciale, soldats i queviures.
MOHAMED TORRES
Ha arribat a Sevilla. proce(leal. de Córdoba, en Mohamed
Torres, fill de 1'ex-balata de Teluan. Recorrer les poblacions
andaluses en viatge d'estudi,
Ha s complimentat al capita ge-

responsabillitate per Pineideaa

que Motivivel conflicte.

-

La fórmula ha estat apretada
sensa, entusiaernati amb ehj ea'
lendíade lote iaaalletrata.
Daten que s'ata esaataeaaa4

flicte en atenció a le g cireturis-

tancies anorroals. E pecqcjè el
,Colleyi no aparegui coM a rebel
, day ana. el -Isaac- 'ale' aPamta'aitati
pera, que no eslava sajirefetsa
A 13ILBAO laCaSSiaddiA
Bilbao.—Per ordre del gaya.:
nador militar ala suspès terma
nantment, el jne a toto ele
ches i casinos.
Al Club Maritim i a La Nibaina s'ha suspas la partida de

"gaballitosa.,
Entre els elements manara
quies dalas Arenes existeix aran'.
enlaairtsme per a la insertada al,.
Somet

DEL MAR110C
PRESENT AGIO
En i'expr: es .i'Andalusia ha
arribat a Madrid el fins fa puo
coronel cap da la Clernarldäneig

d'artilleria de Melilla En Joan'
Arzadtm, aseentlit_a_ geueral de,
brigada.
/la fel 14 seva presentara/3 ata,
ciaL raye autorilats militar, i
al general rap de la 5f-.17K-)
tihliscia N'Alfeed Correa.

AJORNAMENT DE LA CONFE. RENCIA DE TANGER
Segons informes proceden
l'un diplumatic, Anglaterra traía
la d'ajornar novament 3a Confn canela de Tangea 11, Li de .donar
tenias. 0...,Espanya. ae.,fea . al Bif
un acto de dominada que tindri influanda, cobre els
en qua ba . de • plantejar-se
gbeslió.
EL COMUNICAT

estada
Es clonit despeas coneixement.
(le la dimissió d'En Romero Civaatos, fiaca( del Tribunal .le
Compase, i de la (l'En Carlee
Blanco, +director (le Seguretat.
neral.
La pi linera fon admesa i la
segona comuriicara al sots-, EI DE LA VAGA D'ADVOCATS
Marcia.-.—E1 governador, gesecretara encarregal dci minisS'han imposat medalles militars a
neral Baeza, dada al seu des- caps i o ficials.
tela de la Governaria.
pata el presirlent de l'Audi è ncia
Es tracia lamba dele permiAltir es feu un comboi de munii el (logia del d'Advocats cions
sos de navegaria l •abotafge,
posicii, prinper !radar (le re:faldee la vaes prossegui reatiali ja iniltiat
; 'cipal de TizzasaZia
ga que susLenen els lb-arate.
Cl) Consells antoriors del proLa bateria del Bnefora dispare
jecte d'unificaria de tols ele
El governador N'epa" al doga
contra 'grupo citemics, - dispersant- .
cenlres dc caracter geogiafic i dele collegiats que deposessin los. .
geodèsic.
la seva actitud i normalitzessin
La bateria principal féu foc conSalan informal ele següents
la vida de l'Audiencia.
Ira l'emplaçament_ del cenó enemic,
decrete {113 Guerra:
Contesta el (leg s que no podía
que també dispara, caient cl projecConvecina, el carece d'Intenfer-ho per si i que reuniria el til entre la posició de Benítez
dent de Divisita honorari en si- Col•logi per tractor de 1 '3is- seva avançada. sonso conseqüències.
tuarla de reserva. al coronel de . S.I.1M1d. e.
La bateria de l'avançada d'Atrae
la reserva Maurici Sanchez de
Avui alta celebrat ha reunió i féu Inc sobre én grup enernic, disla Parra.
rlespres d'extens debat s'han persant-lo.
Meta ideal d'auditor general pres ele següents acorde: priAlhucemas dispara. • sobre individe reatada honorari en situadus isotats, que 'han anal minivant
mer, cessar en la vaga i entrar
da de reserva, a l'auditor de direspecte a dies autcriors.
a toles les causes, normalitzant
visa'', Lluís Bellota
Res de /receta/ en el restant del
alai la vida judicial; i segon, seDieposant que el general de guir treballant, per depurar les protectorat.
Miguel
Correa
senyor
brigada'
i Oliver .exercelat, On COIrltS
el carece de fea del quartor general de l'Alt Cornissari
al Marroe..
Nomenant e.onsellor del SuDE
prern de Guerra i Marina al general de divisió Miguel Nafta,
que ara comanda la 12 divisió,
Idem general de brigada d'infanteria de la quarta divisa', a
Artur Nava) i Delveni, governade 500 pessetes cada una, al 6 per 100 d'interès anual,
dor de alalaga.
Disposant que el general de
amb cupons trimestrals, LLIURES D'IMPOSTOS
brigada Itamon Moneda i (falaPRESENTS I FUTURS, amortitzables a la par en 33
cia de Fraga, passi a situada
de seguna reserva per haver
anys, a partir de 1925.
comiden laalist, reglamentaria.
Ident idem d'Alvar Gil de
CREADES PER
Maestre.
Ideal ídem l'erran Sarapedro

SUBSCRIPCIO PUBLICA

13,300 Oblizacions Municipals

L'Ajuntament de !Una

Itosalea.
Propusanl, per a crett de primera elasse del MaritaMilititr

11 11 - 11.1 distinta/ verme!, tres oficialS i 111.1 meistre de taller de
la Comanilancia general de Melilla, a dos raparlas d'infanteria
i ft 1)11 11110111 de la n'alcista Comandancia.
Per II. O. han ealat ,denegades
los peticione! cate havien formalat trniin-lors de -Navega,
dan Libro Eepailola", l'austral
del Troball Nava-liad de Bareelta
no, relativos a que es concedis
un teman prudoneint porqu;3
els vaixells do constan-ala est ' a l igera pugna' latinizar \afilaos de embota I ge conceda seg,ems la Ilei ala constructors a
Espanya maltraería
EL CAPORAL BARROSO
lia ingressitt lt la pensó provirieial (le alalagn per eumplir
condena' a que ti im nos ta,
el traporni Josep Sirnebez liarmi

CESSANTIES
A •Lirinuala l'alead& lat de-

cretal, la ('('050111 1) do 14 empicoto qoc no n 'u-tren a les ofi,
cines. S'esperen Boy es cessan-

ticS.

DETENCIONS
A Bilbao a PA/ af, detingut i
P lat a n s e a t el sindivalista

dez, procellent (le Barcelona.

A crovillo iti
1ticant) ala
&timad al calittinisla Eusebi
aervano, dol qual es
barbaren d Um tallen 1S i faseicles
subversius.
CONCELLS DE LA CENSURA
Aguaste nit, després dc facilitar i ei
noticies de la renti:ú del Directori, el
tinent corrael Rico, encarrcgat dc visar els originals per la censura, ha "el
acuestes manifeatacions:
"Torno a insistir amb els periodia
lea en el que els hi vais dir al primer
dia. Per respetable que sigui la sigmalas dele autors, la censura no per••
amtria la publicacie d'arado que lacia correr desacorde d'idees o de persones, Desanimes i que no apunan tan

amb la garantía especial del producto de la décima sobre les

contribucions urbana i industrial i la de diferents arbitris
municipals.
La Banca Marsans, S. A., adjudicataria 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

e

97 C10 1 O Sigil i 4 13 5 pessete3 per Obligaciú
avui, dia 26 de seteubre de 1923, a
tha i irredactiJle
bavent-se de satisfer a l'acte de la subscripció el total import
deis títols subscrito.
La subscripció s'obrirä als principals Banca i banquero
de Màlaga, a la sucttrsal de la Banca Marsans, S. A., a Madrid, i a les segiients entitats bancäries:
Banca Marsans, S. A.
Societat Animinta Arnüs-Garí
Garriga Nogués Nebots, S. en C.
Banc de Catalunya
Banc Urquijo Català
Soler i Torra Germans
Fills de E. Mas Sardà
Jover i Companyia
Banca Tusquets, S. A.
Fills de Magi Valls
Banc de Préstecs i Descomptes
Nebots de Parasu!s 1 Companyla
Nonell Germans
Roses i Companyia
Banca Mir, S. A.
CASSA DE LA SELVA: Bosch i Codola. Jubert i Pr2sas
GRANOLLERS: Banc de Granollers
REUS: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs
RIPOLL: P. Ujier 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

A Barcelona la subscripció ha estat intervinguda oficialment per la Junta Sindical del Collegi d'Agents de Canvi i
Borsa. per compte de l'Excm. A j untament de Málaga i d'acord
amb el previst per a aquest ras en els RR. DD. d'11 de maig
de 1916 1 22 de maig de 1923.

LA PUBLICITAT

Dimecres. 20 de setembre 1923
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LES PLANES

ELS ESPECTACLES
13151333333133333333333333333333339133333V

dels diamants, 1 :ti Tres milions de dot, Enredaire sortes, L'honor de la policia muntada, Ethel és coqueta.

Teléfons, 5125 A i 4;36 A I%
Placa del Teatre, 2 1 4 3

PRINCIPAL PALACE

II
-----la

DARRERA SETMANA
a
d'actuació a Barcelona de la gran companyia de revistes MI
. del Principal Palace, dirigida por Manuel Sugrafies
Avui, nit, a les deu, 80 represen( aeiti de l'espeetattle en VI
a
quadros

a

SKITCHOS - REVUE

•
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e

Companyia de Ertini.'dies

TEATRE TIVOLI

1

Avui. climecres. tarda, a les f
cine, 11111 1
popnlat:

Empresa Francesc Delgado

El tiempo de las cerezas

DM/Sell deiö,

EMILI
Avui, dimecres, nit i
e

totes

les nits:

La Casa de Salud
!i444e64+4444444e4444444

ALBA -
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1 aran com panyia internacional acrebrinca, eqüestre, comica 1 must9 oal. Director: Mr. Ventura Gannau.

ilijous, tarda. Los
I caciques. Nit, a les deu.

4

MR, RAMBEAU

trata; orarions sranides a les
- 3 GERMANES STURLA ! Exil rle rialles Robbins, 'excentrirs. 2,
a mi) les seres bicuiletes Unifique,.
°t'oriolo a la traut:: 7 Titto Rin),
é notables saltador.. Exil creixent il e
ri 4 UOSSEHTIS, iniulltabier, . Cada rip,
;sin: alintrals E. P. Lee i rIS 4 Vemute, The Arquee, The Strakays,
C. Fontana,
.7 Entrales reinan/tres pels molt apian,Ilts c/oums Germana Ferroni, Navas i Gerome, Silva i Kodak.
'roo, eta dilluns, dijous 1 dIssables,
Matinees cspecials, a preus el:ene/Mes.
Doma. dijons. tarda, a dos (Mart.;
dc i Inc. //latinee infantil. Nit, a les
deu, trran moda. Esdeveniment.
Tres notables debuts
1. Troupe Perezoff, acabats d'arribar de Nora York. II. Troupe Se.
Hee, ò autèntics rinesos de Pequin. /II. Luxor, reritablc fenomen
vocal, artista predilecto de rolyrnpia, de Paris.
Es ilespatra a Yongdailuria

Telel'iin 1371 A.
Axtli. iiimerres. pinagl Ilala ex1.11. sensacional cinta Caçant feres a l'Africa, El
passatger de la camisa de força, olutte u datiL assunipte
gratis avoldlitaiS; Les dues venjances, creació de la simpaliea

e

rre
....I.94-04/14-0.44414444-'r 7'444444

ELDORADO

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA
on la qua! figuren Na /toser
Leonis, Francese Gallego.
Marjal) Ozores. - Avui, diII-atores, tarda, a les cine.
bonie entremés El ca.
prichito. El deliciiis
1
iil/ dos ;tetes
1.4,944-42+444-141>E414-04-14 e. I
EL NIÑO .JUDIO
Nit, a les .deu.. El-giandkís
sanad en 1111 arte
TEATRE APOLO
EL CONTRABANDO
F.XititS del livor lii sainet en
(APOLO PALACE)
i 'inc quattriis. original d'En
Companyia Gibert
.1..Ferntiniliir del Villar, nu':.‘vni, d'ameres, tarda, a dos
sita ilel iistro J. Guer,. , arlo d e cinc, senzilla. Bularero,
I amb entrada, 0'30. Entrada
GANDIDO TENORIO
4cneral, 015. Bohemios. A tres
Denla. dijous, tarda. El cain1111.3 de sis, doble. Butaca amb
prichlto i Cándido Tenorio;
entrada,. 0'80; entrada general,
nit. El puñao de rosas i
1'. a, 1, Que es gran Barcelona!
xit deis exile Cándido Te- El cabo Pinocho, Nit, .a les
Fe, nonio.
1, vuo,:m. Butaca :unte entra-.,:pets:ait-o44-44444.1.14.44-.4.4-cts.
Mies pesseles. Entrada ge. :• td. 050. Serafín el pinturero, 2 actes, 2. Estrena a Espa--CI Nl F
nya del triomf d'Apolo.
--94.444444-94+4,444444-~-,
t.

rild /Sta Viola Dalia;El pintor,
eMniea de gran 1/U0111a ; Aries,

grans varietats. Dernit_ lot
estrenes, priigrama de gran inlerits per al públie. per esser
deis
nelisltis de la pantalla; Broma trágica, pür HanProgiiiima Altidini, 11,1
Cor d'acer, veis erilebres
'tunean i Eilitit
art
; Miss Tutti
Frutti,
Crfulció de la celebre -artista Lu
ce -Domine.

- -

ata ci
WATER POLO
IN

PISCINA C. N. BARCELONA
Escultora de Llevant
26,
diltleül'es,
1% 1iiS dell de la vetlla:
NEPTUN

SII1RKLUBBEN

(1 4: Suia•ia
amb la parlicipaciö de! seu
"as", entupió del món,

14444444-444-444-444.4,1.44-4-4~

Arne Borg

Gran Teatre Espanyol

Saló Catalunya

contra

c,nAN CINEMA DE MODA

1114.04-4•4>ÇK-S-4-04~e~9.0-41-et494-U

Club NW:ació Barcelona

SANTPERE - BERGES

d i Alai'. Mintieres, lanla, a leS I'in:,
rsrollit Vernal I popular. Entrada i
e butaca UNA pesscia. El dirertit
rt,

Notables sextet i trio

t'Oriol] en tres artes,
LA POMA

Nit, a tes den. taran exit de rial/es
VII represe:dacio iba t'ames vode4
vil en tres artes
CROCHARD
corrido, innocent i màrtir
4.
litlegants 10:1:1 les. Continuarles cia .
Ides. Espetarrant presentaciA. Decurat non de frulbena I (Urbe/
• Demú, dijous, larda, a les cinc:
EALEFACCIO CENTRAL.
XII. 1 toirs
CROCHARD
corrido, Innocent 1 manir

Si,
d

ROJAS -

CAPARO

' LA CASA DE LOS MILAGROS
orottnis exit del drama tal (malla
acres,

NOPOLEON
LA

MARSELLESA

Per teta la Companyla. Occorat especial.. Presentarle esplendida. t i tssabt e , estrena de
LA MUJER ION NOMBRE

1444.44.444+4444444.44+1144-

..,I1

RESTAURANTS

er, na. Margot al Canadá. Oh-emires,
-"\ moda, esii..11.1 fl. . iil rol,,a1 ex- ,.
clusit a : Distracció de milionari,
, fornee.p-urra rornorlta Per ''00' 7
2
1' A rli , . . \ v in!, la 01 . 4111 nos o; a l Me- -.4.
,
matograilca

-42.4.444++44.4.».4.4.444.44*

..

4

.-40-114.44-fri+.41~"114-s-40•4444-.

Diana-Argentina
Excelsior

Hotel -- Restaurant -- Atraccions
41111 metres alrouit Pro g rama enTemperatura :0-1 11:115a,
cisarlor
Ilelniaelons Gran confort per a fat miles. Servia perniammt d'antavars
Mis de la placa rre Lessepr, Mese.
[Jets), del 1111$01 n 1 per mutua. reta pa. 6204 O.

B .‘RC1.-3LONA

iquicio a la fabrica mateix les mostres
i calçots amb tares que no podem
•1 lliurar as comerciants
PREUS

DE SALDO

-

SALO -

KURSAAL
0.11111111n1n1111ime

3

e

Frica g e

Vicens

LLULL„ 21

talgat:

(ciarrera el F'arc)

115/31111531511/11111MMBEIZI15311/11•11IBBIIIIIIBRIIIIIIIIIBBEIIIIIIIII

INSTITUT FENIIINU
F- ti Nl IDAT

COL . LEG1

r•J Y 916

GRADUAT PER

a
a

1

A SENYORETES

DE9fEil
iad1 [mino del tall, 4-D1.111i 1

Ferrä.

•

E

Sistemes Fro neel-MOntessori per a parvu es
Obertura de cura, el dia 1 octubre.

ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES I
TREBALL8 D'ISTII.
OBRES
ar
55

eetalls cada dia de 10 a 12 a Glaris, 24, principal

I.MICIIIIMn10.~.11111111111CM111
•••••••n.....1.011.11.1.>

BARCELONA
MOBLES
a termini, sense fiador. Carrer
de Santa Anna, 18

FWAA SlMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-V1D1BERIA, 12
Telefon 1378 A.

Llibres de text

AGENT DE

Obsequi de

•tIMK6110111111101111111ROIEZEINIZIVIIIIWIRIA1111111•11111•11•1111111111Zi

o

Contra remesa de 25 di-.
quetes de les que van
ganxades en el pot de la
Farina Lacteada Nestle, es
regalarà una preciosa nina
i un Mi) numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tarnany. Aquest sorteig s'efectuarä entre cada cent
participants.
Les etiquetes podan
presentar-se a les (dientes
de la SOCIETAT NEZTLE,
Granvia Ettyetaua, 11, Barcelona.

tat i en monedes 21:L'augeres. I ntervenelú de epntraeles comercials i prästees
sobre iner,• aderies o valors; subseripcions a era!
1 1 preslits, ele., etc.

y

---

:
Direcció telegrafica
1"NIAReENTE” °
Telefons: 445 A. I 499 A.

LLIBRERIA CASTELLS
Ronda de la Universitat, 13

"Nestlé"

BORSA!

PASSEIG DE GRACIA, 17 1
-Complunentadió d'ordres
va:urs al com- 1
en
de Bursa

a

ANGLES. 1.1irons per professor nadar.
Pelai, 7, segon, prlmera.

la Societat

ere

kül111151CANVI
1:U9151211
I

per a toles les carreres, 13aixiilerat,
Lomerç, Ampliació, Medicina, Dret,
Farmacia, Ciencias, 1-3ngiilyers, etc.

I

•
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GRANS EX1STENCIES
PREUS BARATISSINIS
1111 1I NSI M BLII II II II •111 1111.

C 1 1911Vini 1 .
(Davant

.

MIIMIIIMYn•••n•nn.--

Kuill31 kroli (1),

e

PM 2111
8. A.
per a l'extracció de letrine.3.
Dirigir-vos per a avisos, Passeig de Sant Joan, número 30,
pral., i teiäfons números 1378
S. P. i 529 H.

¡CALC

(Jran liquithotit't de Sal-tales. SenSFt 11la.4111).;1111d . 11.. Por r1 sonyors,
senyeräs i nens.Sandálies i sahattile's. Caloqueln trlirges soles i
lirlons do - goma. \'ellhI II VA BE Rambla del .0entre, 35, Tantbä
fe t . bona cara si no editaren nvui. VlSI per poder IIs.

cuirEu 1 TR, -. 13ARELT GANGUES

4+.4+ 0 0 ee. 0..eee+ 344+4444+~.+444......ea+fa

Plagues de 40
Ptes. j 'OS in

EMPLE DE LA

ARISTOCRATIC

l'oblindreu anda una Rampa_
cai pita eléctrica de la marca
L0'1, c'tepusant. en tot- lloc
a qualsevol molnent, d'intensa Ruin.
Indispensable en les.excursions i xiatges; en la llar; en
la fäbrieat per buscar, quelcom 'en la foscor; en pujar
l'esealà; en la tauleta de ad:
en . el rnaleti de vialge,resultatil sempre d'una utilitat ineórnparable, el mateix a la
dutal qué al camp.
.SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES 1
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARGA. ••LOT"..
Les trobareu a les cases
seguents: Suprema. Pelayo,
56: Lores, Codina
E. Schilling,
Trafalgar, 3;
F erran, 23; Beristain i C.'.
1;
Laplana
i C.', FerFerran,
ran, 15; Vicens Ferrer, plaga
Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal, 9.

SI INA O N

Ç ATS

LA RABASSADA

Aviti, dinteerti:. 3 de La reina

MIIIMIIIMIIIMn

110 4 quarts
.1nrul, Mintieres, nit.
de deu, la Jogurna cu un acto

K1,1111IIC,

.

14444.444P++40 4 111444-11+44-9-

Temporada d'Hivern de 1923-24
Companyla dramätica

.

I 1

.,2. III dia 11,11., 1,Illii, 1111 11, e,t,e-

>644414444411.04-044.044444-i

TEATRE COMIC

•

1Ii11101 1,,,

Senyal d'amor, 1-r la 111,,i•S11/1.1
::, :Mal y Pickfurt; El jurament, per
., williani Itteeli; El CaVZ.ii 118Vi, n 1. ,..
,

CAL

Despatx: Tallers, 72
Teléfon A. 5090
Fábrica: Carrer Benavent (pró
xim a la Travessera de Sana)
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Rajcles de N'al Cuela 1 artic les de construcció

Cinema Princesa

Seguelx obert l'abonament
als divendres de moda, per"
a den funcions, qua lindrar:
11 oc des del 5 d'oet Ubre.

E

3
u
Tiaseunummeniencuziannupaummutiumusweasum:

i. Fàbrica de Froducte3 CeränliC3

Casimir

i

IM

J.( '
'II DE TIARA, a 060 pta. litre, posat a
ion-nonti; cotilla propia. J. A. Jordana,
Varia.

pluma verde

amb la seva preciosa millericle de
cavanets, trossos I • i110, erlSilliS-

s

Ramblae idéef

CASA CASELLAS
Garree de Santa Anna, 4.
(Prop Rambla)

.1alli. dilneeti i e.
Les
dues
venjances, Robinson Crusoe, I71
1 10: Caçant feres a l'Africa
valgo amb la cambra i el rifle,
La reina dels diamants,

LA PLUMA VERDE

FOTOGRAFIA

IM

El

5 HORES .

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Perez Fernandez,

A LA

S I PLANA

SECCIÓ £E

novela , de plaques 1 petilcules
1 iot treball de labOratOrl. ES reine( a/ cap de

;Mies.

la divertida en/in:mili' en tres
artes, d'En Muñoz 'Seca i P.

CIRC EQUESTRE

1 AFICIONATS

-2-444+11-4-464+6.44-04-94,44-fribee

Avui, dimeeres, nit. a 1e,,
.100. Segona presentad() de

TEATRE NOVETATS

1.rei. dimeeres, ni/ , a les den, es tuptntt programa. Exil extraerdiliar: de

SONAFE

C A 'VI P

. n• ^- , je.... ^ ...4.,..4,..e......,0........,

mO4eS01144 ,

' Av ni, tliznevre, Aventures de Rob i nson XVII i XXVII. 111111110, Ro4, hin deis hoscos, Plinffil'a .101'11;1(1a.
na Irr p rourlas ljairbanks, Quan l'aL mor ens guiar Els corredars del
.21., hose; Ximpleriescamperoles; Entre
i
ers gels. l oa n
Robin deis bcscos, seguna i [Lima,
Cosa es perd la Soja; Flor del camp

Temporada de Tardor
Gran rompanyia de comèdia
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RESTAURANT

Walkyria

“-444++.+44+44+44+.44++te.

Si

ti

Tes-tzigans. de les cinc a
les 7 de la larda. C'ExPosiesli.t. oberta des 'de les
deu del mati iitas a les vuit
de la nit.

Monumental - Pedró

e
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Teatre Barcelona

e

GRAN SALO DE MODA

PROGRAMES SELECTES

4441n4444-34.944.44+64~4

de-

Palau

Esplenilida manife.stacb5
ttArt.---Exhiliiiib:) de ,mobilittri modera, presentat per
les cases -mes . importants
¿le Batcelona, -d'Espanya i
de . restetinger.--Secciii re1 rospectiva .dlabitácions
mimple(eS dels segles ' del
XIII' al NIX.
presentaeiú de la Indústria
Franeesa.- Tapissos . de la
Casa Rbial. Presentaciú
de 25 .v.iverales
Mobles,- . joguitleS, c4e,,. etc.
Els abonanients s'.eipenen
a tots els establiinents de.
Barcelona, al preu .de 20
peSSetes.•

4
444+.4.4.4sreeee.e4e+e++•eZe

coral 1101.1

i Decoració

PARC DE IVIONTJUICH

Y

vente.
LA GOBERNADORA

ANTONIA PLANA

Internacional

del Mob e

Palau d'Art Modem i
Industrial
AVUI

..:-.- ArnI. di/in/eres, .lartla t nit, eo/c).41. seis programes: Ethel es coqueta;
. .1 En honor de la Ardicia muntada;
primera jornada de la colossal poi'..Z Malla d'original argument, Phroso,
,. Enemic _del sexe débil, i la creae iú
Y
., del siinpatie Jordi \Vals Enredaire
sortea.-

Nit. a les den: Represa important. .de la comedia en
tres a y l es, de Pillustre comedMgraf 'En Ja rin!

Exposició

d'Interiors

Palace Cine

la
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DIVERSOS -::

---
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Teatre Poliorama

aiä má
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Arnt, dilu y eres, colossals pregranieS.
Proleeeld de grandioses 1 interes: pelitcules. Enemic del sute
debil; Ethel es coqueta; En honor
de la malicia muntada; tercera, jornada Mi film Reina deis
diamants; la gran rreacin do Jordi
\Vals, Enredaire sort0s, i 1;1 prime', Jornada de la forneisa
Robin dels hoscos, pel el:del/tu al '1,1
rairbanks.

en el qual prenon part 75 artistes espanyoles i estrangeres
ge
Grandiós èxit deis nono grans .aladuos
II
OLD DANCES RECORD i LA GALLINA CIEGA
II
PREUS: BUTACA DE PRIMERA CLAss1 7:. t pies.
SEGONA
a
a
l'all ENTRADA
a
II
Demà, dijous, gran matinée, a les quatre de la tarda
u

.TEA TRES-.

Tararon - 7 tiVERSAILLES)

dia

La ilum

Propletarl. luan CO (de t'atine

Gran. Teatre Cornial i
Gran Cinema Bohèmia

•

1

Hotel Restaurant Versallles
Obert des Sr 'les elbc
del inan a milla ntt
--re& de corcel 1 e la carta
Cobeli ts de 750 oto. endavant
IrabitacInns per a temporades a
preus morriones
Algue de: Mas Gultribau
Canal especial per a autuntehlla

:•••••••••"'"'

T
CINEMATOGRAFIA

elanxa
ondulada de
120 per 75 cm.
Mtes. 7'50 m.2

411n1,1111n11M.111~131t

oreuestriaa Sofld. sida de re 1111;

l'un/Ibis dIstinghles.
• dimecres, grandids M'Imite pt • ograina. Exit aorellós del segon
Arni.
dela suptir•jola (rnlversal) ESposas efvolee 1 eXclu411 a d'acinesia
impitol
Eiinpresa ,
del gran . actor N'oil
Adobant el cuiratocritio
ro o el botador
av rs/se round,. Ex11 cultfaeril tle 1.1 niagnifira
i la (tircrticerner/la Enredaire sortee, riril celebre artlirm Otorgo
dissima cinta Esther Se coqueta, de Veans flanes.

PER A TEULADES

Materials armati ab amiant exclosivoment
JOSEP ESTEVA 1 Cia.

•

fiemo. ;Rime., pro g rama. extraordinarl d'estrenes: La pianista, tortuosa tanl ar,r i udira per la gran arrisiit Alict• Laati; Actuelitats Grumont; Mantaiiitiln
do' la grancargues endimonist, de 1110114 broma, t
diosa obra Espeses. Enhieles
segrong la . no,Lia,
DIssabte. estrella de Pemoclonant
bol,' frixcluelva), per l'eM111ent artista
Gal, d'Herrar-Gatee- La -tempesta
-.
berollir

044,1144

Portal de L'Angel, 1 t 3 prui. Tele.on 4344-A 011/
r=

BAR.CE,LONA

le‘bricus a Sarria.
11111111111N114

4111111Zill,

x 40 m.
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d'Aplicaci ns Industrials
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Rambla de Catalunya, 45-Telef. 1657
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Rodaments

a bolas M a B són els millors
per a usos industrials i automobilisme

ro

El evadors

de benzina (dides) marca
Exhaustor són garantits per

•
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•
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temps indefinit
e

Motors

BAILOT per a automòbils

II e
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de totes potències

a
a
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Pistons, vàlvules, segments, engrasa",
sadors etc., de l'acreditada
marca BINET
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a
a
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Cases a París, Madrid i Bilbao.
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