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Que ho die 21 iXi) ?
j:.'”r3loutiur.
al inati líe fer-la llevar. Ahl no!
isnaenyar-vos-ho. Parau ment clama... 31' litt saldat,..
Sentir!, Clemencia? Aneu... I tu, ha eslat fina n'In) 1.111 punyal
allf
cal
vos
clamaranAnati!...
que?
El
mercal
no
araba
--I
malai. El meu pare tú una arista
amb els darrars esglaons, l'an- sap lasenyora?
..a s !
tax i) no va. Si vial far
e a rnigdia. Tenia temps no!eran
Es inSuportable. '1"Ita jusrlat
-Encara no, sanyor.
a advocat, l'aura d'em- looambra es mal!, fosca. Pera la
-De quina manera ern par , semblant a la seca
ra
d'En
Lluvia?
- No li dignar' ras. L'emociopm-Ira-sha es nora ha finestra... 1
prendre un altra canal.
-Allavors va venir a cercar
.si, 5onyor atalajes; pan.) ha
---Si... Es aixi, que m'areola
naria.
aquesta anlia aqui, amb malles
--Io creia .que \adíen que ros ara!
Tho prego,
-Perdona-Inuna
mica..
Jis
no
.
ern
trobava
amb la nieva dona per
la
senyora
prou
chesprés,
_Que pasea?
inagistrai.
deixa1 Potser te alguna in, precaucions. No volia despertn•.inar - nos3 (la y out la parada de
.
ansia te. No sé , si faig. he•da dir- gens lid.
COin ara tli,11 qua
-Aquesta si que es bona..
--•Ara
formara(*) confidancial a dama- vos. I sobretot, tenia por d'emono
pPiall»
ah
seuyor.
Eil
sonyoret
Llu:-.-)bes,i
__do, no (..S pas
ho
do gral.
li
quie pasea?
moilest cionar-vos fent-vos saber brus65 sil
-Oh, aleshores, si ellacts allí, Esperem que
torra a dormir a itasa qua iestic nar-ma... Patina
eamont aquesta histäria
.--Sabeu que el noi Mégnin ha
-El meu punyal nn-tlai que
pa!: lile (lavaza, lea.
de
firant-se de tala o de. %Mal), poc
ara!
Ouel
El
senyoret
Liuamb istisitt. . Un xicat de la sena
-1
tra, Na donar-ma les senyes
!arma liii com a Jutge
ud hi As! Qüi l'ha pogut llevar
pasea,
et
no
sé
pas
que
hatteitt
-01!!
que
'fa
1
Confasso
•
edal.... Però
Marine'. quo us baria venut
ruraiú?
d'aquí? Oh, oh!, ho hem d'es- da?
Eduant...
Ent
fas
por...
Entren,
gut, quia 116 lis n'a nelISSiU (raen
unes
coses
misteriosas
que
ein
- Aquesta tal no ha vingut
•
.
--Ja Ira sé, Es ums company brinar aiscä.
sanyor Megniti. Us deixo amb el aquest singular putiyal, i que..
sensn sature el mon 0111.
Pei-ró qué té el neguitegen.... el dala que fa
st sí que sentdormir
meu marit... Fins da seguida... dona portarme d'altres d'iguals.
--Mireu si no és a terra, se- senyor?
-Es veritat que ha torna!, de del rnau fill..1que
dos
minuts
ha
atarla
ami)
prebla un iiiiiiyó sarins.
---Sanyor Mégnin, esti- Aquost homo ha estat agafat, no
oyen' Mulatas. Els claus que el
París, el rastro nol. Esten roneaussió. Jo -era a l'ant era mbra,
Unm.punyida
-No- -El tío Mailing? Faria
ma/ mes, al? que ella no sigui fa gaia, a tres llegües
tantea pulsen han caigut?
tPtit? Ifa aenbat tela sens estuque
destina
coses
as.Parmariet
t !ludí&minar el seu pare. Arnb oll si
; però tenia ¡aseeslla C, uI f
aquí...
-No, als i'Mus SO11 bett (lla- nor... D'ença d'aques
m'ha vist,
dis else doctoral?
de sola l'osettla.
qd.e
--ani
[robo
,hs lIs vostra
s'ofegar i tt Ull esaandra,
aitat
d'alma
qua
no
el
s'astro
fill,
la
ha
res.
ja
--l'en vist
-Si, ja eti tenias doctor en eoni el del eidlegi, l'any pas- ntas i pnr /In
l'ambra. Perit jo vist, que
Ve't aquí el vostre, fill... Mouja ho esbrinaré taxäl matan-lela.
s'aeostava a 1;1 Pil miò it 1 aa i .que senyor Moutier?
lleis. La sera mara esté conDar, el nostre paro esta al aorsal... Oh! diabla!, senyar 31mi- Oh, oli!,
-El
senyor
faria
bé
de
pujar
Maullar.
--Enotiris
-Us deixo, senyor
a paular alguna (tasa en
tenta. Jo no. El lambo una tinca t ips . uni quast, d'onza! Cal que
tornava
l'ud... Esté una mieasmalalt,
de seguida, senyor a la sena earnbra. t-Pena esteu al carreta, do
--Fins
elanPerä
que
temas,
MaSsa parisenc, aOliest xirOt.
>
un
me'n
vagi.
ansia
mata..
Canon
volare papé!
•
--Sf,
hi
vaig.
Gambar...
Justina!...
Justina!...
Ednard? Estas grog eran la l'assassinat del castell?
Alta dtmlt estudiava lleis ami) n y - quina pardm ilia mes baraca te-No res, et dio._ Besa'm,
-Us ajudaré a pujar l'es- cera!
I ara, son y 6S, Clemencia! On
Ara 16 una mena_ da canaarvis!... Us demano perdó de
niu!
,
.
-Tata la vals ho sap. Es excala.
és la Justina?
5
.qItehl
matestat
verass... -quet no 'm'agradan. Es
res.„
'
na. Deixeüllne.
- s-No As mala. Perä la que
oran tot s'esbomba... planar taxi. Sita els nervis.
-La Justina no hi es, senyor:
surf, anal tina rannamenis salara
suara,.. Emil torna... a'es-te'n... traordinari sil
--Pan) que et. pasas, papa?
tino baix, a la me y a anteramostre fill no us
-Si, si. El senyor no : es té 'de
Aleshores
l'hortraelesa, ' e n br ie im .prapirtat, bra. dc mes interessant. Baixaré Es al aapdavall del jardf, amb
nsés que
-No res, et die... BeSa'm
ha (lit res?..."
sahre la 'justicia ..:Ah ir. a Mula, amb a: die por rnsanyar-vos-la. I la senyora. Jo, vino dal mer- drel.... Aixi... Aixh.i Que _el se-• llet rneu.
nyor's'assegui a lalbeva eadlra hl eorrol... Deixar-te
si no- hassuea eil-al erl meu bor'
onsenyare nil rrlett punyal rna- cal!
de bracas... ES tralla millne
d'una gran ajubel
-M'ha
estal.
dagas qua deia alió. Imana aga- us
que
[cenit',
Clemencia?
sol
quanario
et
trabas
-Però
lai, que. tina d'ença de dos dies.
(C. R., trad. )
senyar?
fat la porta. Na se quin sant. l'igual-in-vos que ha passat per Sri-111)1mi tota trasbalsada!
d a all 110 t t ast. aten Haviein copal
----No es ' tes, al die. Eslic neta
-SI; sf.
plegals, i erran al tetare, guau
rail, senyort Ha pisamljus„guardat de ventar-li un aquí, vojam, era abans d'ahir.
-I
amb
Sentir
que
S'Ocupen
da
-Esta() segura ee,aixii ea ildós: I
Paeilit'lle•sbuletadea. I després, una mena de marinar de no sé sal una desgracia esfercidora.
no se si eán conserva t auguR em-

mwitiril . 1

J.

Dr. FALGUERAS 1 FALGUERAS

Antologia de contes estrangers

EL PUNYAL MALAI

LÅ PUBLICITAT

„.

LA LLEI D'INQUILINO

(test promete; les rendes que obte-new'sólt.:I'únie,.'1. quasi unte mitja"
Spgteniment.:'

litia

en031Cia de

casos de rescissió
la Federal° • deis contractes"als
crinquilinat qtie asse-

Di,jonS. 27 de

SI;RVE.,1 MEl'EOR0t0
G1C DE CA l'ALUN YA
. .
Q u e 26 de • a ce. e mb-ro de 1923

1. — SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES

2 —ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
DEL MATI. (Oboervaciona de la Xarxa meteorológica catalana, comunicad ea per telPioa):

DEL MAT1. (Obaerancion9 d'Europa, Nord d'Afrioa
nyala el R. D. de 21 de juny de 1920,
rebudea per te/ogro/in acuse filo):
pel que afecta- al primer 411s, o siBaixes pressions al nord d'Europa, atril) pluges a Elseans'
•El bou tenias es general a Catalunya. Ili ha boires a
gui la necessitat d'ocupar l'habitanivela i Dinamarca. — El règim untiviel q nie es'trolia a•
les planes de Vieh i Ruges. Le temperatura mínima tra
ció el propietari, per a el), per als
Espanya i Erario, produiut tenlos en general bo, . pera
.
Ei dia 31 del propvinent mes de
estat
de 7 graus al ate Estankento i a Pitigeerdä.
seus ascendents o descendetas, s'inamb neu eds a Andalusia i nord d'Afriett.
desembre acaba el termini assenyateressa que aquest dret es faci e xlat pel R..1). de . 2 de desembre de
tensiu als collaterals, i es posen de
1922, de'vigéncia del regim d'inquirelleu els abusos que en la práctica
cometen certs tribunals d'inquilinat,
• linats, que per primera vegada fou
establert 'per un abre R. D. de data
que malgrat sol-licitar -se l'habitació
- '2/ " ile 'itntY de 1926.
per a un dels casos que autoritza
' Donada la transcendència del procl R. D., amb la major despreocudifenta, el president de la Federació
pació resolen no accedir a la petila
Propietat
Urbana
i
Rústica
de
de .
cié, sense allegar altre motiu que
• 'Barcelona i la s seva "provincia'', seel de 110 colisiderar-ho convenient.
Myor . Valenti Roma, ha elevat una
El segons cas de rescissió, o sigui
insta/teta al ministeri de Gracia i
per destinar l'arrendatari el local a
'deinanant que cessi l'estat
usos distints dels pactaba, es fa veud'interinitat en qué es troba aquesre la necessitat que aquest dret o
rescissió es fan extensiv a la infract a qüestió, per implantar un règim
-jurídic que, regulant definitivament
ció de . qualsevol dels pactes licits
tot quant afecti els inquilinats, acadel contracte, ja que pot perfectabi ami) tots els abusos i perjudicis
ment donar-se el cas que sense desque han determinat a l'empar de
tinar una habitaeiä a usos distints
dels pactats pot faltar-se a determil'estat de dret vigent.
En resmentat escrit, després danades condiciona que pot perfectafirmar que el R. D. d'inquilinats, ulment imposar el propietari.
S'acccpta en fescrit cl cas tercer
tra ésser atemptatori al dret natural,
-ja que aquesta condició té la propicde rescissiA, o sigui quan la soljiciten la majoria dels celes.
ra s., i tresser anti-constitucional per
8.—V1C.NTS SU PL1 RIORS A BARCELONA. (Socaa ges
'estar en pugna amb el Codi civil
En quant iii cas quart, o sigui
r o tn)dolera 'hure a lea 7 del rnati)
metrea:
espanyol, es reconeix que, 'quan es
quan l'arrendatari sott-arrenda l'ha250, 500, 1,000, 2.000, etc. fins a 7000.
Direcció:
l'any 1920, tenia tina certa
bitaciä senas perinis escrit del proNE, ENE, E, W, NW, NW, WNW ; WNW: WNW._
:Velocitat metres per segon:
iustificaciá per ralea inesperada que
pietari, es declara que, si be ce part
3; 4; 5; 1; 5; 12:
12;
15,
15,
intgueren els arrendaments i també
evita els seas-arrendar-netas totals, no
per' la gran escassesa d'habitacions
evita els parcials, donant-se el cas
::—.—
OBSERVATORI METEOROLOG1C DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
de moka llogaters que amb el proque hi havia, però que a aquest reliares d'obaereaci6: 7. 13 i 18 horca
ducte d'aquests sots-arrendaments no
ri us d'excepció, 'en ésser objecte de
Barbrnetre a zero 1 al nirell de la mar: 769.8, 168,0, 7675. — Termunetre see: 217, 210. 221. — Termesols guaueleixen d'habitació gradiverses prórrogues, se li ha donat
rnetre humit: 177, 194, 197. — Ilumitat (cent&isimes de saturada) : 6ò, 62, 78. — Direeei6 del vent: N., S.,
un caracter definitiu que esta causant
sin6 que, a mes a mes, cobren
SW. — Velocitat del vent en metres per segon: 2. 1, 2. — Mena de núvols: Cirrus, E
lana- veritable pertorbació, que és
una renda o benefici molt superior
- Meto-ceras. Fracto-cirrus.
Temperatures extremea a hombro
urgent corregir. Els remeis heroica,
a la que cobra el propietari pel doMiaima, 250. — Mftlirfla, 178. — Minima arras de terna: 22 -2. — OseillackS termométrica: 72. — Temes diu en l'eserit, com tots els reguer que es paga y a l'any t 0 1 4 .
, ulsins. determinen la mort de l'orAixä, ultra constituir ttn cas d'experatura mitja : — Predpitació sigilosa, des de tes 7 hoces del dia anterior a les 7 hoces del dia de la
data: 00 ama. — Beccorregut del vent ea igual temps: 72 quilJuietres.
plotació i desgastatnent de la cosa
gaitistne al qual š'e/Miguen (luan seis
craltri, causa greus perjudicis sanidóna una durada majar de la !tecestaris i morals per quant aún en nom- säria parque produeixin llur efecte.
• •-En - la instancia es declara que a bre extraordinari els pisos habitats sen empresari, senyor Ciibert,
Histbria de la Filosofia i e l'Educal'e.mnar del R. D. s'ha format una
per un nombre de persones sis i
no està associat.
ció, 2 eursos. — Metodologia, a curfxosiciú
set vegades superior a Ilur cabuda
Igó d'e_xplotadors de la propietat,
En realitat, dones. la Huila
sos. — Practiques d'ensenyament,
i molt especialment de la modesta
normal, en forma que es dóna el
queda plantejada en els dos esCursos.
propietait, güc són en gran part llurs
cas de molla delle en que cada haN'in
e
mentats teatres del Paralel, les
Demés, per completar la formació
i,rimitius arrendataria. els quals, mitbitació es ocupada per una familia.
companyies dele .quals no han
Dintre de pocs dies seré publicat el
dels mestres,' hi ha diversos cursos
.jancant subarrendaments totals o fins amb cuina improvisada. No
pogul •debutar, i hom no sap cartell anunciant i'Exposiciú de d bui- d'Anglès. Literatura General, Llengua
parcials. obtenen de les habitacions
ta tampoc sots-arrendatari que en caquan ho pudran fer, a causa rie xos atines i moderna que ha organit- Catalana, Geografia i Hostória de Cada sots-arrendament total o parcial
una renda . que en molla casos és tres
les diferencies que existeixen
zar la Junta de Museus per al mes
talurya, Religió i Moral. Matemàtii quatre vegades superior del que pacobra, a mes d'una renda exagerada,
entre els músics i coristes i emde novembre, a les sales de la planta
ques. Dibuix i Ciencics Fisico-Quimiguen al propiciarí. iot això a costa
una quantitat per traspàs.
prosee.
baixa del Palau ele Belles Arta. El
ques. aquestes Ultimes ami) c3racter
Un altre punt que s'estudia en
-d'un desgast extraordinari de rim• Si be els apunta-dors i mes- referit cartell cenit': una reproducció, creció.
'noble, que és aquest qui ha de pal'escrit és el relatiu als tribunals
tres
directors
d'orquestra
diacuradament
feta
per
la
casa
Henrich,
L'ingrés és Iliure per als mesures
gar. Aquests abusos no és possible
d'inqUilinat que crea el R. D. de 21
rectament no tenen res que d'una fulla d'éltaim de croquis d'En batxillers, si bé l'admissió no queda
.orregir-los a tenor del R. D. dinde juny de 192 0 . per entendre en els vence
amb
tot
aixñ,
sembla,
peToinäs
Padró,
donaid
idea
de
la
rondefinida fins després del primer tridesahucie, compost del jutge munituilinate. el propietari oblide, que s'Imit retirat deis asdiciS dels d'Imixos que han de conmestre. S'achnet matricula fina el dia
gat a plegar-se de bracos davant
cipal, más dos propietaris i dos veins
saigs
i
han
indieat
que
no
piescórner
a
aquesta
exhibició,
que
eón
29 del corrent a la secretaria d'Enseen qualitat d'adjunta.
l'explotació que fa una persona estaran
el
seu
concurs
personal
a
principahnent
fullcs
cstudis
i
nyament
primari i secuudari del ConAfirma la Federació de la Proiranya del seu patrimoni.
aquelles companyies que debu- apunts, que constitueixen les carteres sell de Pedagogia (Urgen, 1 87.
pietat que aquest Tribunal multiperTambé es fa notar en l'escrit ditin amb professors d'orquestra dels nostres artistes.
sonal constitueix menys garantia de
rigit a l'esmentat ministeri la hijits.
CONFERENCE& AINAUD
i coristes no federats.
En la part retrospectiva es compta
justicia que si fos unipersonal, ja
t'ida que representa per al propiciaAmb motive de celebrar el
D'altra part, els empresaris 2/711) la probable concurrencia d'imporque en' variar en cada cas concret
ti la taxa limitadissizna que cha poprimer concurs d'aprenents i
ens preguen la publiciaeió de la tants colleccions de castres clàssics
la seva constitució denla per resultat
sar als noguera, recordant-Se h l'eexposiesió de treballs executats
nota segiient:
irnporfantissirns Musen de Barce•
feete que, si durant Ilarguissims l'abús que els seus falls siguin
"En rompre's virtualment les lona, de l'Academia de Beles Art3 i per oficials, la Societat d'Escontradictoria, abrirte d'un dia per
'anys la propietat urbana de 13arcerelacions de l'Associaeid d'Em- de diversos Instituts, Museus i collec- eultors d'Ornamentació en peI'ma només ha prodult un interés
l'altre, particularment perillós per a
dra i marbre, tindrä tindrä 'loe
cions corporatives i part'culars.
presaris ami-) el Sindical. Musiradruinistració .de justicia i que no
inaxim d'un 3 per cent, essent
el proper dissabte, dia 29, a les
El
Comite
de'
l'Exposiciä
nomenat
cal
per
la
negativa
d'aquest
a
II
er
cent,
era
es determinaria initjaneant l'establimolt sovint el de
discutir i a eedir ni poo ni mol], per la Junta de Museus, ha iniciat les den de la vetlla, •una conferènment d'un julge únic i permanent
equitatiu que en augmentar l'interés
que no fos amb la condició pre- gestions per aconseguir la mrsentació cia a eärree de
que per aquesta circumstancia no
per Tescasseaa d'habitacions slagués
En Manuel Ainaud
cisa d'obrir ami/ les bases de d'una sala de cl3mixos dc Goya, ofepodria de cap manera contradir-se.
deixat compensar la propietat de les
Com a solució a l'inconvenient, l'any filtim, aquella Associacid, rint per pr : rncra vegada l'esprctac'e de assessor tècnic de la Comissió
perduts Sofertes durant molts anys.
rom fet públie, con/Tm/tú veure reunits una gran part dels dibui- de Cultura de l'Exem. Ajuntaes proposa que sigui el jutge de priPunt tiuslt interessant de l'escrit
dele/anima nombre de profes- xos que es coneixen del gran mestre. ment. el qual parlarä sobre
mera Instancia el que entengui en
és el relatiu a la influencia que te
Alai tnateix ha citat delimitada la colsors, i les bases concertades
Cultura i Art. Lacte tindrà Hoe
tole els judicis de desahuci amb
. un regiin d'inquilinats del tot deslaboració de la senyora vidua d'En
amb aquests—pertanyents a
a l'estatge SOl1ial, carrer .11t.do
apellacié, a l'Audiencia.
favorable per al propietari per souna entitat musical—han d'és- Marian Fortuny i perquè hi concorri Sant Pere., 27, principal.
Aquest és, en sintesi, l'escrit que
lueiemar -el contlicte de l'escassesa
ser norma per als alises. Això amb les carteres d'apunts de l'eximi
la Federació de la Propietat eleva
d'halitacions.
artista, reunides a Venida amb tutea
és el que es comunie,à als coal ministeri de Gràcia i Justicia, el
Segons la Federació de la Propieles restes del seu taller.
missionats del iSindicat Musiqual constitueix una defensa deis
tat tot el que ala fet relatiu a la
Alguna dels gran inestres catalans
cal de Catalunya el dia que neudrets dels propietaria urbana en el
.legislació de cases baratea i tot el
dicen a l'Associació d'Empresa- del segle XIX tindran també sales es.que el seu criteri, en una qüestió
-t e t e -- s'está fent de concedir juniorpecials
on podré : apreciar-se el conjunt
ris, essent capciosa l'afirmad&
importantissima, interessa tots cha
ttnts subvencidns a entitats per
EL FUNEST PONT DE CAN
que aquell fa en la seva nota, de la seva producció.
eititadans.
i:J . ,-„-struir les csmentailes cases, de
DRAGJ
L'arlm'ssif,
que
s'havien
ampliat
o
augmend'obres
come:lacré
el
dia
res ha de servir per resoldre
Amb
media
dels deagrae . ats 4c 7 i primer
d'octubre.
al
Palau
de
Belles
de
discrepäncia,
tat
eta
punts
cat contlicte, ja que ni és suficient
Arts. a les ofiqines de la Conserva- dents ocorreguts al pon' de Can Draperquè en realitat, si be a insper crear l'enorme nombre de noduria Musca ¿Art Contemporani, gó. de la barriada de z;sint Andreu,
tàncies de la Delegarid Regia
ves habitacions que sOn necessàries
l'alcaldia tnanifesta que enea e a nue
es fixaren alguns extrema per fine al darrer del dit nies.
pCr restablir l'equilibri entre la deEls Exems Srs. Alcalde i President té cap jurisdicció sobre ell per estar
part deis empresaris, com
manda i l'oferta- ni les noves habi-,
sotmes a la inspecció de l'Estat, ja que
de la Mancoinunitat han acceptat la
biseles de tot arranjament, per
tz,..eions estile/nades aún tan «olióes tracia d'una obra del ferrocarril del
presidencia bonoréria del Comité de
al Sindicat Musical Calalumigues C.01/3 liaurien désser.
'EL PREU DEL PA
Nord, sim adreçat a la Companyia
l'Exposició , que es realitzarà sota l'ah
nya no bi llagué extrema de
No sent cap estimul per l'estat
Se'its vega la publicad/5 de
diserepäneia, pesque aquesta patronatge de les ducs Corpuracious interessant que adopti les oportunes
actual, ja que el R. D. d'inquilinat
la nota següent:
precaucione perque sia efectiva la profou radical i absoluta des del que presideixen.
va a essen com una camisa de l'orca
- El Gremi de Flequers, en primer moment, fins al punt
hliciO que el palie passi per l'estilen.,ne ciega la propietat urbana, no virtut de la taxa imposada per
tat pont, reservant el seu tic exclusiu
no inereixer-diseussid les pre7ot sentir-lo pe) seu esdeveuidur,
la Junta Provineials de Provelper als agente de la via.
tensions deis empresaris. Es,
sota vegada que aquel] capitalista
rrl ente , P S ven obligada a veq- per
tant, ingle dir que augD'URBANITZACIO
que edi fiqui amb subjecció als preus
I
dre el pa des d'avui a 05 cén- rne.ntaren les diferencies perA la Comissió de Foment, el sector
elevadissims dels jornal:: i materials
tima el quilo.'
qufi, pel que a elle respecta, ni
Bremon ha formulat una meció intecorre el perill imminent ime si per
Parlant d'això va dir el go- tan sois podien anunciar-se, i
ressant que s'arregli el desgues del
qualsevol circurnstancia arriba el dia vernadors que avui comença
solarnent per la discreta intercarral- d'Angli, perque la Companyia
CONFERENCIA
que • el . preu dels lloguers sofreixi
regir la nora taxa.
venció del Delegat Regi foren
una important disminució Nueves
Demä, dia 27, , sobre el tema "La del ferrocarril aparli definitivatnent el
En el cas que algun forner exposades les prelensions midit carrer.
del capital cultptal. seré insignificant,
Terra. donarà Ept Ramon Esclasans
allegues que no se li ha (tonal
nimes
dels
enenresaris,
que
— La tinència d'alcaldia del districtal regada inferior al que modula
l'aria del gremi, se li • donarä un igual que les bases t'oren re- Baffle una conferencia pública a l'esamb anterioritat A raugment expedia mes per donar cornpliment butjades cense entrar en dis- tatge del Foment Excursionista de Bar- tc timé ha adreçat un ofici a la Corimentat aquests darrers anvs. AixO
.
Eaeord.
celona. Ronda de Sant Pau, nfib. 77, mis sió de Enrula interessant la coneussió.
veniencia que s'acal,i la claveguera
acuse tenir en compte que el régiin
interior, a les den de la vetlla.
LA
TAXA
DELS
VINS
la
coneA aixie es • deu tota
del carrer Torres Antat.
de cases barates, en-crear Ulla casta
UNIVERSITATS
i
DE
BARCELONA
conduela
de
les
de,
guda
linia
L'Agrupaeiú de Tavernera de
privilegiada de plopietaris, aparta el
Han visitat el i pcctor una comissió
capital no privilegiat de la constateBarcelona poste en coneixement, cespitases, que no han declarat
locient", ni pera represälies, • ni de l'Ajuntamentr de Pals,. presidida
deis
seus associats que segons
de
cases
nuves.
ci-5 '
notificaei'd rebuda del governa- abusat dc situació, ni fet cap per l'alcalde d'aqnella vila, per tal de
S'afirma, en la instancia dirigida
dor civil. ami) data del 22, s'a- cosa que no sigui correcta fins parlar de les reformes fetes als loal tninisteri de Gràcia i Justicia, que
cale de les escoles i habitacions per
l'extrem."
eordä in/posar una taxa en els
n7algrat raugincut que el R. D. de
mestres i posar-se d'acord referent a
vins. per tal que siguin venuts
'21 de juny de 1920 pUturilift en els
ELS PATRONS I3ARBERS
les condiciona que han de reunir els
tr 0'45' pessetes eis negres i a
11 .oguers, els , propietaris de finques
MANCOMUNITAT
Aquesta
nit,
a
les
den,
es
reterrenys que . s'escullin: el, Tribunal
0'50 els blanes.
urbanes cobren ivenys interes o venunirme
al
earrer
die
Tallers,
22,
d'oposicions 'al r tagisteri , ja constiEnsems es recordà als asnoEL CONSELL
da liquida de la que cobraren rally
ciats Ilur obligad/2/ de coinpli- els patrons afectes u la leIntua tuit. i els doctor si Soler Baffle, Casatris, ... la qual data ha fet retroAltir tarda es reuní ei Consell
de
suele
de
Ia'Federacid
de
Pamada
i
(mire,
mentar
aquesta
i
cono'Ireure rindieat R. D. el prens deis
Permanent sota la presidència
— El delegat del ministeri d'Inscar en els establiments de ven- trotes Barbers i Perruquers de
atrendements; i això obeeix al jet
del senyor Puig i Cactataleh.
Barcelona.
trucció
pública
ha
trames
al
rector
cartells
anunciant
da
uns
el
eeideiltissim que per l'augment dels
PARLANT AMB EL PRESIuna ordre telegráfica demanant deP'' .f ixa t.
materials i mà d'obra les 'despeses
DENT
talla
de
restatde
les
places
d'auxiconservació deis predis urbans i
EL CONFLICTE TEATRAL
Després de • la reunid del
liars temporals existents, les dalles de
de mantenitnent de serveis . eón molt
El eure d'aquest conflicte 150
Consell,. el presi-dent ha dit
possessió i vacants que hi ha.
superiors als que existien amb aiiba sofert cap variació sensible;
periodistes .que el Consell
— Han mes possessiä de l'escola
te-ioritat a la indicada data.
de, fet, pot dir-se que avui estä
limitat a despatxar assumpdc Canet de Mart Na Teresa Gascona
'1'1VOLI
El cdst de /a vida, es din en resentaidal. exclusivament en els
tes
/le trämit.
HaVent, siseaban aviat l'ae- i En Francesc
crit, Ita sofert- äquests últims anys
teulres Nuu i Victòria.
Ha
dit que la set/nana entrant
— S'encarreguep de les càtedres
tuaeití de la notable. comennut "Mignient -en un coeficient d'un
eis consellers visitaran l'ExpoEldorado funciona umb una nyia •d'Antimia • Plana i Emili Biologia i Geologia, d'aquesta Unlvertres cents a quatre cents per cent,
sició del Moble, 'en la qua) fii
a canvi del qual totes les manifes- - p m:mesera de professors no asDíaz,- per exigències de eontrae- sitat. els dOetori llosen
guren unes intalladons de la
sociats, igual que el Romea i tes formats anteriornent' amb Nadal, respeetkament,
tneions de la riquesa, aixi personals
Mancomunitat.
.
Novetats.
-per atendre a aquestes
ELS EstulfiTs-NORMALS
altres Empreses, la del Teatre
Contestant preguntes d'un
•Al TfvoilitOliorarna,- Espa- Tívoli ha disposat que a partir
uecessitats han. experimentat .un alEls Estudis. Neirtna. ls de la ' Manco- company, ha dit que ni els funproporcional. -Unicalee
11 Y 01 1 COIlikactuen eompa- d'ahir, dimedies, tegeixin- preus munitat, de caráctier essencialment tec- .cionaris
de la Mancomunara
nyies de-gelmacití.
/riera n'Irá estat privat el propietari;
excepcionalle amb l'objecte- que nie. estudicn les , següents tuateries pro- que sdn a Madrid 'harten estat
eff iewr
compte 'que per a
Al tetetrif Apol no- .existeix no quedi ñingll sense staute "La fessionals: I a isi,ilgia, t-curs. — Psi- eridats pel-Govern, ni a ell se
inofts.'imolt especialment per al me- conflicte,A0ta vegada que el Cas.a da Salud".
tologia, 3 C111 5 0 5' .
Filesofia, z curs. l'ha cridat, i que, per fatal., no

de 13 ?miela!

de Dilmixos adcs

muleras al

Dalles llrls

Del Municipi

CRONIC A
SOCIAL

CRON CA de
CIILTURA

PALAU DE LA
GENFRAL1TAT

Els Teatres

tener/ cap fonament les . notf-cies.quä publiquen algtirts
riS Sobre aqueSt particular.
Els simyors Collado i Vega són
a gestionar assumptes de la
Mancomunitat que hi havia pendents. Quant a ell, ha dit que
creta ' t-fue estava - al Roe que li
corresponias
VI S.ITES
El senyor Puig i Cadafaleh
relee ahir 11121 • nornhroses
visites, entre elles la del capité general inferí,

DIPUTACIO
LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha
despatxat els següents assurnptes:

Informe en Eexpeclient relatin a l'autorització sollicitada
per la Cooperativa de Fluid
Electrie, per transportar eleetricitat. a Tiana, Aluna, Masnou i altres pobles del litoral.
Informe en l'expedient retatb.] a l'autorització sol/licitada
per la Cooperativa de Fluit
Eläetrie, per transportar electricitat des d'aquesta capital a
la eiutat de Mataró.
h
Informe en l'expedient celat.iu a l'autorització sol/licitada
per la Cooperativa. de
Electrie., per transportar eleetricitat des de Terrassa a Sant
Esteve d• Castellar.

Crònica Judiciária
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Assenyalaments per avui:
Sala primera. — No te cap
assenyalament.
Sala segona. — •Figueres. —
Expedient de consignació: Casimir Gernal contra Caries Casades.
Elot,ja• — Menor guardia: Soeietat Palma i filie contra Enric
Batel.
AUDIENCIA PROVINCIAL
S e- ocie) primera.
Drassanes
— Tres orate per furt.

Secció segona.— Univer/3ilat.
— Tres orals per itijúria i estafa.
Seccfrilereera. — Sud i Hospital. — Quatre incidents per
injúries, usurpacid i sostraccl
Semi() (Marta. -- No Id cap
assenyalamenl.

Secció Marítima

1.1.•••n,

Moviment ma riti
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Cabo Peñas'', de
Marsella, amb carrega general i 6 passatgers. Amarrat tnoll del Rebaja.
Consignatari, Ibarra i Comrim)ia.
Vapor espanyol "Rey Jaime II". de
Mahó. amb carrega general 5 62 passatgers. Amarrat moll de Muralla.
Consignatari. Amengua].
Vapor espanyol -Teresa 'lavé", de
Cartagena. amb carrega general i 12
passatgers. Amarrat nioll de Muralla.
Consignatari, Tayä.
Vapor espanyol "Deva", dc None-asile, amb carbó. Amarrat moll del
Pontó. Consignatari, Gilabert.
Vapor italiä "Canova", de Trieste
i escales, atnb carrega general i i passatger. Amarrat moll de Barcelona
Sud. Consignatari. Ramos.
Vapor espanyol "Maria Mercedes".
de Sóller. amb carrega general i ao
passatgers. Amarrar moll del Rebaix.
Vapor italiä "Bologna". de Genova.
amb carrega general i 7 passatgers.
Arnarrat moli de Sala Bertran. Consignatari, ttâiia i Amèrica.
Veler italiä "Theodoro S.", de Sant
Antoni. amb carbó.
Vapor angles "Westbury", amb
blat. Amarrat inoll del Morral, Consignatari, Witty.

Vaixells despatxats
Vapor espanyol ''Sagunto", amb Cärrega general, per a Cartagena.

Vapor espann
-.Jacinto Verdaguer", en llast, per a Valencia.
Goleta habana "Italia". en llast, per
a Propriano.
Vapor espanyol "Torciera'', de tränsil. ner a Valencia.
Goleta italiana "Constanza", en
llast per a Ajaccio.
Goleta italiana -Carolina", en llast.
per a Livorno.
!Jai x el ls sortIts
Vapor angles "Pinzón", arnb eérrega general i trättsit, cap a Tarragona.
Vapor belga "Adour", de tränsit,
cap a Almeria. •
Vapor espany,d "Terranova', amb
el sen equip, cap a la mar.
Vapor espanyol 'Cierto", amb el
seu equip cap a la mar.
Vapor francés "Jeanne Schiai ino",
de tränsit, cap a Cette.
Vapor frances "Mont A g e l ". amb
cérrega general i trénsit, cap a Tarragona.
N.'apor alernany "Cartagena", amb
càrrega general i tránsit, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Navarra", amb
cärrega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Vicente La Roda'',
amb càrrega general. cap a Valencia.
Vapor espanyol "La Guardia". amb
errega general i trànsit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Maria Dolores",
amh el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Tirso", amb eärrega general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "Mallorca". amb
càrrega general, cap a Palma.

set embre do
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Da la lro5alla de li a lle3
La policia- ecintinúa•-aetst
'a
ment, cereant . els eämplie:.
deis /411i parlaven les
hurliMs' ;
en l'antomfahil delingut
dium eri.
ge passat it.Rubf.
A la barria rte de Satis es felen
&tusar u eren registrats ts13
els auton-eMi's que cireulaven
.
per aquells 'Mdress.
Eis cereal ande- . in teräs • un
subjecte les senyes ,. del
pOsseabe la policia. supersant-In
autor de -la fabrisació deis ex.

plosius.

Es oreu•que el.xofer, que no
ha p(tgut, esser del irugitt , ¡el
qua) va pondre -part en Entra_
etasient de la .Caixa .c17Eslalvis
ele Terrassa, és un deis com
plicat 3 en l'assumpte dele Ex_
plosius trobats ciare/miar/me/.
• A 'propiisit de bhq defPneiaig,

efeetuades al Sindical. Unie,,b,
Griecia, i- (le les quals donarern
compte abir, va esser
da la segibent notm Oficiosa:
En virtut d'una ordre rebuda ele la Direeeb5 general d'os
tire s'efeetuit un i-es',//
al local del Sindicat Luce ds.
Gràcia, situat ah earrer de, san.
ta Agala.
ha allí tarnbi
el domieili •oinite de reis.
curtIR anarquis`es, i. en ol ms.
ment del registre hi havia sil
individus del contilA. els (mal:

fosen detinguts. Els detingute
es (hilen:
Forran Rens Aguild. habitar,.
al carrer Laureä Figuerela
30. sognn. terrera.
Joan Baolista Martnrell
"Bonafulla", habitant al carnee
ele Toro]. I I. primer, tercera.
Fausti Beltran Marcos, habt.
tant al Torrent Mig . 1.
.lerernies Roi g Vallès. habitant al Torrent d'en Vidalet. 21.
bot
Josep Bertran Casas. hall:tant al carrer de Mateo, 6, primt.
cipal.
josep Domingo • Brunat, hale/
tan]. al //erres de Santa Aguedn.
Tole sAn romunistes i algurs
ten en a t eeerlents•
estat desiguat rom a jul.-

g e instructor de ' la causa per
la treballa de bombee a la earTotora de II ttltl el capità. ,_ a
z1711,11 de 'Ferrasen. senyor Ballestee. que prosseg.eix els sem,
trehalls dins la inAs completa
reserva.
L'esmentat judge instructor
assistf a l'exanion4algunes
los- bombos.. Aquestes pu. :serle/
traslIndades a la Mesh/anea
d'A 71 ijìoci a de . Barcelona. 011 3
te rwyn mon complot-pe] -tan di
la d'• a. 'Mestranea.
Han prestat deelaraeiel
tres octiplinte . de l'auto. aliar-

niant-se gran reserva sobre Vaea el tia f.
EL ROBATOR T 'DE TER TI ASSA
Han ingressat a la Pr,s,,.
a disposirid tlel comar,.
inlge instruí-top do les
('ice l'i4P1, 1 1111,1l a e alt a la
Caixa d'Estalvis Terrass a.
els senneids tlelinguts per su-

posada romplirital:
Art 111" GO1lZklüZ "[ti a& 'Ma riati
Rasa! Blanco, Rafe! Marsam
Mas. Manuel Giner Anfolf. &11
loni Castillo Soler. Ranton Has Set Farm', - Marian Medios Pla
onn t pi pa4eual
Francesc Ahad Ruiz. Gabri.-.:
Blai 'Monedero R1117.,
lii-irrier Molina. Salvador
Cazorla Alrover. Isidro Oro

cart, AntOili lle nTrtguez Mende7.

Antoni Torres Tunyent, Tomas
Saladrigas Rumano i Fermi

t-smda

[a

C311193113
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ELS TRAFICANTS DE

COCAINA
Un periodista 'n'u observar Al
governador g lut els detingut-/
Ealtre dia per efeetuar la venda clandestina de • cocaïna
morfina, havien estat posats en
Ilibertat.
.
.
El general 1,0>Sada Va
testar que aixf, era afer del
ge que instrueix el pro e,.-: ment. encara que d'en que

Ilibert.at sols es provisions .
Afegf que ell sols podia fer el
que ha fet: incantar-se de lis/
partidos de snblienedes que s
van trobar.Aeateä dient eti••
eontiava que el procds con tinuaria contra els denundats
que les antaritats judicials.
igual que es fa a Franca, no
deixarien_de peeseguir com cal
aquest odids trufes-.
MULTES
Han estat imposades tres
mulles de 500 pessetes a tres
ruestre.sses de cases de mala
nota.
•
Tambe han estat - posados
multes, una de 100 pessetes
una de 500, a dos establiments
en els quals es jugava "al burro" amb postes.
Vaper anierica “West Chetac",
tränsit, cap a Valencia.
Vapor angles "Gibel Gelaltin", antb
ciment. cap a Tánger.
Vapor italiä "-Bologna", amb carrega general i trànsit, cap a Colón i
Vapor espanyol "Ampurdanes", amb

càrrega general. cap a Foses.
escales.

•

Dii0 US , 27 de selembre 410
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LÉS PLANES

ELS ESPECTACLES
-iei4.e.34414~944~4-14+0,Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia
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PRINCIPAL

PALACE

4 II
2 i A:
Al 4736
Placa del
5125Teatre,
Telf
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DARRERA SETMANA

de revistes i
d'aeluació a Barcelona de la. gran companyia
ISI
del Principal Palace, dirigida per Manuel Sugrafies
IX

O
N

dliOLIS, estrenes: Robin dels
boscos, segona i Cartera tOrnada,
lOmdzias Fairbanks: Com es
perd la lona; La flor del camp;
dali prOtector de la Dei seca; Una
turca d • Ambrós. Innturne e , 101: En •
els dies de Buffa/o Bill, I I tI ddsoclis; Una cursa a •:entucky.

Temporada d'Hivern de 1923-24

eempan y la dramatlea

TEATRE TIVOLI

ROJAS - CAPARO
do eine. primera matiné pOpular,
amb el drama historio en (matra
arte,
NOPOLEON

Z: Empresa Francesc Delgado
Gran companyia de Come

0.44.4.44.44~.9444~~Y

LA CASA DE SALUD •

Teatre Poliorama

Nil. a les den:

r
e

e. La venganza de don Nlendo
Preus populars. Builea,
3 . 30 pessetes

Companyia de Comèdies
Avui, dijous, tarda, a
cine, maiinée de moda lo-

IOS'.

popular
Magnífica presentació, deeorat nou

Nit,
/ eron idnIrs. Estupend prngrania.
a lee deu. 7,all InOda.
TROUPE PEREZOFF
) jongleurs acolad:, d'arribar de No
ta Yorx
Debut de
LUXOR
.

ELDORADO
Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA
en la qual figuren Roser
Francese Gallego i

bal4men voeal. l'arbs t a preferit. d01
firan Trato- 5,Hilpia de Parts.
ii,olossa/ eso .IMR. RAMBEAU

14-

1

nota/di, ›altador-'. Evo ereixent
deb‘ 4 Vomitas, The Arques, The
Strakay, C. Fontana
Entradas redni q ues pels 01011 aplatiFerroni, Nadits clowns Germana
ves l Gerome, Silva i Kolak.
Denle, nit, a 1. s deu, colossal
programa.
f s els dilluns, 10005 1 dissabtes,
To
Matinées especials, a preus mondmies.
Es despatia a Comptaduria

Marian Ozores, — Avui, du

tarda, a les cine. El
honie entremés El capri- •
chito. L'ext ra oed Mari ívit
dos artes i rifle unadros •
uns,

3 GERMANES STURLA
_, Cid de Kanes Robbins, exermtrieS,
cürniques.
m
n les. seves memies
"' aa,
Ifsrari cals a la tronpe 7 Titto Riffi.

4,

e

e

.7-.
e,
se.
A.

GANDIDO TENORIO
Nit, a lis del], lin celebrada
mi ;tele i ItTs
sarstiela
quadros
EL PUNA° DE ROSAS
Exilias del ui art sainet en
cinc quadros, original d'En
• Fernändez del Villar, n'Ula. J. tima._
szi .101
tele.
CANDIDO TENORIO
Deniii. tarda, El barberillo
del Avapiés, Nit, El capridels.exit Canf chito i
dido Tenorio.

"...4,,e-e•-e,"">4-fiteAe,-A-O-b-7,44-04P0
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Gran Teatre Espanyol

o

SANTPERE - BERGES
j, dijous, tarda. a les cinc,1
escollit vermut popular.ElEntrada
divernt
butaca ITNA pesseta.
Nodovil on tres Beles,

4

e

ree4444.44444+944+444-24444

id

debuts, dos
,a
DosS notabiltssims
1

7 ,'

Cinema Princesa

LA GOBERNADORA

banca, eqüestre, riimlea i musical. Director; M. Ventura Gannau.
,
i .1vtli. dijous. larda, a dos quarts
de cine. matinee infantil a preus

n1•11M14.

CALEVACCIO CENTRAL

C

NO , a les den. Oran Stil de Malles
ami, el illveriit sodevi/ cm 3 actos
CROCHARO
corrido, innocent i medir
Elegants todeties. Continuadas r1alies. Espetarrant presentaeld. Des
eorat nou de Bulbena I Ciinbal
Gema, divendres, larda, a les din':

F IVI

E S ---
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Saló Catalunya

LA POMA

i toles le, idt, l'exilas
CROCHARD
corrido, innocent i manir

I

'MI,

2

GRAN CINEMA DE MODA

4.11+0+4444444444.44.44441r
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Teatre Barcelona
+ .

z

e
:

ALBA -

1

BONAFE

IlllIbli,Z.

I.

LA PLUMA VERDE
Doridl, di-veril :11'es , nil i a e
2 11 den. La pluma verde
•
4 Segueix ohert l'abonament
als divendres de Moda, per
a deu funcions, tu..? t indrar: ?
.. n iloc des del 5 d'octubre.

.4

.

1

i ••

.

.

1

....-.-....44.4.

4-1K-5.4-tee44...4~444-4.e..4-1-e•
Palace Cine
GRAN SALO DE MODA

1

rorildoo ••• rofflOdler4; La piani8la diYorIOLI
/lila Nicomedes entre la vida 1, la
i ‚ha rara jornada
mort, 1
de la grandloSil I 'II ir ulla, ltulcgll'
unid ori g inal Phroso.
LOS

▪ ' te i Kitty Bristol;

.74.494444"Ve-O44-4,>>8.,..-

eompanyia de sarsuela,
opereta, sainets i revistes dirigida pm. Anselm Fernändez i
Lluís Calvo. Debut de la eornpanyia.--Dissabt e , n lia 29 4Ie
tambre, a un quarts de deu de
la. nit,. colossal .progranm.

1

11.1011.01,

GOS NIALALT
senipm la

millor

Tractament de
malalt i penca,. ci . site canto. 2.
salet. i n e '3 a
VI DE TIARA, a 0'60 pto. litre, posat a
domicIll; colina predi. J. A. Jordana.
rana.

SErnfoRA
1'eh1i1e55evesmi/ge5 cle5e
an-d>

n•nn••.,

ctilEAr 54DAP
Rind

aros Vs SDIS Di cOLOR,111
LLANA,SIDAt e010ArAbki. E L. .p tonistattei.A
t6

eeluneleffliemelfreemOdeVem.....Wee

Laven a toles !ab drogverfr.r a
ots•Pa,staleK,

Solfeig i Teoria

•

ANCLES. 1.1içons per proressor nadiu.
Pelad, 7, segon, primera.

Violí - Violoncel

DIVERSOS'

tic ‘'aléncia i artieles de censtruccie

Exposició Internacional
del Moble i Decoració
d'Interiors
PARC, DE MONTJUICH
Palau d'Art Modern i Palau

Industrial
AVUI

.

Esplèndida manifestació
d'Art.—Exhibic ió de 10013 1
per-liarmoden,pst
les eases• mes importants
de Barcelona, d'Espanya i
de l'estranger.—Secc ia retrospectiva d'habitacions
completes . dels segles del
XIII -al XIX. — Sumptuosa
presentació de la 'Indústria
Francesa. — Tapissos de la
Casa Reial. — Presentació
de 25 vivendes humils.
Mebles,. joguines, etc., etc.
S'expone/1
Els
a tots els•eslablintents
Bareelona, al preu de 20
pesseles.
RESTAURANT
Tes-tiigans, de les cinc a
les 7 die la tarda. L'Exposició está_ oherl:t des de les
fius a los V/Iil
dell del n'a
di . 1,1 ttil.

RESTA uRAN-rs
-›..eo->e4+++**es-a~o44.»
LA RABASSADA

/

Hotel -- Restaurant -- AtraccionsI1 '
ton manes SPOurt Priurrarna en- i
,TetoperitOlta
dode103S.
cp,ador
liabilaelons Gran confort per a faMIllea. SerVto 'W1111310111 (l'autocar:4
des de la placa de Lesseps 1,10se.
p,is), del ongulla per ainunt. Te.
151011 6204 G.

40-4ett-4444+64444.0+64444*?'

KURSA AL

TEMPLE DE LA
CINEMATOGRAFIA

armmilemams~

turquestrina Suill. Saló de , re ,Inió de famIlles dIAlinglde.
.5 ,,,i , duous. ( ormó?: PrOgTelfla ami) tres esi rones; La plantsta, taniosa•conlenia rtralinstlea p e r la genial artista Viv e Lak e : Muntascergeop .endimoolat,

eónilea, do molla brolna; Actualitats Gaumont, i l'exit del dla, aval l dama
..darreres projoeclons, Esposes- frivolee, II- capitel
NoTA.— Demli,. divenäres,' de 6 a s, es dMpatiaran butaques numeradas
per a r ia sessló especial de les 6 del diumenge.
4, Dissabte. estrena da Peinorlonant polnrula sayona /a novel.la Hernian, 8.
-La- tempesta a bori (exetnefvu),..pee ., Pemlnent artista
Gates,
y
Cal, ci'llaOrne
•'
Porothy PhIllips.

i

Ihresfreetieirir

Piano-Harmonia

i

etc., etc.

Casimir Vicens:
Despatx: Tallers, 72
Telefon A. 5090
Fabrica: Carrer Benavent (Pró
xim a la Travessera de Sana)!

2, Portal de l'Angel, 2

a Costa
o

Eisics
Miles Mundial

1 1 59

Lliga-cames, pell seda

125

Ples.
",

"

Carnales pul
MUGES G ASR' RIXE1
refflizmizemilme
memmume~r

ALCOHOLS PURS
1 real ficats tic 967 0 7° . Es p ecials
per a CliniqUes, lalloratmis, far-

rnäeles, perfameries

ANISATS
de totes classes
VENDA A L'ENGROS I AL
DETALL

A. ANTICH
,de Sani .Pau, 32.

ilonda .
Telefon 310 A.,
somírmeNNauss.

Diagonal, 440, principal

(entre P, e recia 1

lis) Malricul% il

1
i de 5 a 8
a

LINIES A LES ANTILLES, MEXIC I NOVA YORK
de Barcelona el 25 de setembre, de Valencia el 20 de
NIONTEVIDEOsortira
. El vapor
Málaga el 28 i el 30 de Cädiz,cap a l'Ilavana i 'Veracruz.
setenrbre, de Santander el 19, de
El vapor 'ALFONSO XIII sortirn de Bilbao el 17 de
Veracruz. Admet carrega i passatge per
Gijón el 20 i el 21 de La Corunya, cap a Havana i

F. VEHILS VIOAL
7'

itEC CAS LS

Serveis de la Companyia Trasalfintica

'
rigr2itaifflearden~WiälleM
CAMISERIA

250

Director:

V-

BARCELONA

Camisas en

Institut Musical 0292
Casals

Conseller artictic:
PAU CASALS

! Fàbrica de PrOdu1te3 CerämiC3

°Bajcles

44.44444u404+0.444-044/44444.fra4-44-5.544-54+4411+1144.4.4444+043

TEATRE >VICTORIA

BALÄGti',"

SI 'EI ll a

Telefon 1371 A,
Avui, . dijous, tot estrenes,
prograMa monstre, puls nuillors
artistes de• la pantalla. Broma
tràgica, magistral cinta- interprelada pel eelebre artista Iloulteial Programa Ajuria:
coe d'acer, grandiós film dramätic, venció dels eminents
artistes William Dunean
JohnSon: Miss Tutti Fruttl,
gra nd .111i'l 1 i hit erpret ada
Pol- la bella arl isla leey Doraine: Ximpleries campestres, dues
orla ; A través deis
pan l n I
paisos galesos, grans varietats.

PROGRAME S SELECTES
e▪ Avui, dijous, tarda . 1 nit,
sals progudIn o -: . Quatre

ARISTOCRATIC
—. SALO —

viezzm
ior

es la

.oe)ebeeleC,4444+4444444-44.›)+,

1.
-4 Avni, dliolts, farda. ;t los
: p inr. 31alin il e popular. La
± n liv e r t ida comielia en trf',S
'<l actes, ii.,\ rilir/IP'.
.1
LOS CAC:QUES
deu. Tercera proa
les
'NA Nil.
e. sentaciO de la divertiría coz mi,.-Iüt en I r f'S uo tes, ti O,
4 -..\illil..Z So.':1 I P. I l . ,p rz I' l t q '- z
I

Notables sextet i trio
, 111d. !PHI-. 1 elre p a: Illa e got al
/
cari ada, I n Iliv lila; barrer n Ila do Se-,,, n yai d'aff,Or, t. , Nlary Piehrnrd; El ,..
, jurament, per 'WrIllain 11u,e11; El -'ii
tj canal! savi, de molla bonict. Id- .->
4. veuilres. moda. ,-. Ina g t d .. la 1.0-1,<
laical u-x,i p ska: DietPaCC,05 de mi,pon.H. suppoot rolOOdia. Pdinn,, '5'
'2 'Una altra estrena: El final de la i.
. farsa, Ir latheram 31ardonald. i

-

Temporada de Tardor
•
e. Gran companyia de comedia

a z z o nai sicals izemzumaz zawrezz

Avi;,, Ximpleries campestres, Enredaire sortós, Aneu
en compte si us plau, Honor de
la policia muntada, La reina

LOS GALEOTES

CHIC EQUESTRE

I,

reatresTrionif i Marina
i Cinema Nou

Nit, a les deu, ineda ..“21üela

/.Gran rompanyia InternaelOnal afro-

ami.) la seva preciosa eolleeeid de
ravallets, go,os i simis ensullsnato: ovacions se gaides a les

O44.444-641.-Ire.

dels diamants, :; episo.li; Robinson Crusoe, 17 i 18 episodis.

pu lar

*4-aveee«*
TEATRE NOVETATS

Anna, 4.

u). La reina dels diamants,
4; Tres milions do dot, Ketty Bristol, Muntacàrregues diahile, Nicomedes entre la vida i
la mort.

t.1.344.11.1a.

Avui, dijous, tarda,

CASA CASELLAS
Correr de Santa
(Pop Rambla)

1
PACES

11
IIIIIIIIi11111111111131111111111111111111111111
31111311111111111111111

5 HORES

Dinna-Argentina
Excelsior

LA ENEMIGA
Dis:salde, e,..(rona
LA MUJER SIN NOMBRE

EMILI DIÁZ

1

AFICIONATS
Revela , .de p1811ll e 9 1 peLlieules
laboratorl. Es re1 uol
me' al g ap de

4-e-C-I-344-gre..544.4-eeeetet÷~

LA CASA DE LOS MILAGROS
L'emind011;1111 dtalna en 3 artes

ANTONIA PLANA

FOTOGRAFIA..

I

LA MARSELLESA
iltilaea :11115 entrada, 1 pta.: güneral, a'.10; D'alioli., les altres localitals.
Nit, a dos quart, tIc deu: I. La
arte.
Monina

dia

conclensad.a
II

A LA

por

Avui, (lijen,. larda, a dos quarts

1

CASAMENTS
BATEIGS
DINARS DE CASA
,

TEATRE COMIC

+.644~-044+044.644444.

Teléfon 230 A

Quintana,

-4-8444.44.444.44-~4~
Monumental - Pedró
Walkyria

N

VI
150 "
ENTRADA
n
ainnainnansinnannannionannionnmennnnannnnisma
----erees+e,e4e(e44+~~444"

-TEATRES

Llet

Can CULLERET ES

_ .?*+.44.414+44e4444•844•84-, .

Ig

SEGONA

.-144~44~43444#43+4.4444'

' s come
Sis estrenes! Les forinos e
dies La plänista I Kitty Bristolt'le.
divertides péinenles Nicomedes entre la vida i la mort I El 'mantacargues endimoniat; inunda jornada
de l'estupend ullin La reina dol diamanta; II i da1 . 1 , 1,1 jornada de la
l'ortno,a pellienla Rebin dele
pel célebre ir ¡isla
l'airbanks.
.

en el qual prenee pan 75 artistas espanyoles i estrangeres
U
Grandiós èxit dols nous grans quadros
111
i LA GALLINA CIEGA

PREUS: BUTACA DE PRIMERA CLASSE, 1 ptes.

VERsAILLESi •

vre4441144~.~Yre4.1144444Nr+

Avtll. (Mutis, colossals programes

AVui, dijous, gran matinée, a les quatre de la tarda eE
i nii, a les den
N
N
81 i 82 representa rió de P.osportilcie en 11 quadro ,
r,
SÄITCHOS - REVUE
OLD DANCES RECORD

Hotel RestouSaitt Versalitas
Obert des rle les -cine
del niel a milla nit
de unten 1 a la carta
•C'-rvei
' eben, de 700 ote, endevent
flabilaeloris p ez o temPoradei
firens erononnes
Nlas Gennhau
Canal eeperiat per a autoinalts
.
Teieten 7
Propletari, 10511 cc (de L'aúllo

Firme •i pacifie, amb trasborcl

a

I'llavana.

LINIA DE VENZZUELA, COLOMBIA 1 PACIFICO
10 d'octubre, de València el 11, de
El vapor BUENOS AIRES surtirá. de Baveelona el
de la
Màlaga el 13 i de Celiz el 15, van a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz

Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, i pel
Palma, Ra y ana, Santiago de Cuba, la Guayra,
Arica, lquique, Antofagasta i Valparaisu.
Canal de Panamä a CluaS'aquil, Callao, Moliendo,
per la Illateiza ruta Din,: a La Guayra, i
Surtida de Valparaisp el 12 de cada mes, 1.01111illt,
d'allí a Puerto Rico, Cantarle», Cädiz i Barcelona.
LlNIA DE BUENOS AIRES
4 d'octubre, el 5 de
INFANTA
ISABEL
DE BORBON sortirä de Barcelona el Buenos Aires.
El vapor
i
do
Cádiz,
cap
a
Santa
Cruz
de
Tenerife,
Montevideo
Mälaga i el 7
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPO
dia 15 d'octubre eap a Vigo, LisGOI'lltlya
El vaixell "C. LOPEZ Y POPEZ", serlirit, dua
i Bareeloutt, i d'aquest port el 25 imr
Cartagena,
Valencia
Cl
cap
19
1
1
.
d'on 't 01'
boa i
y YoManila llong-kong,. S lianghai, Nasagaski, Kuh]
a 'Port-Said, Suez, lltiloinhu, Singapore, als puets esinentats i per altres 'loes per zds quals
ltihanut, admetent citrrega' pas salgo per
liagin establerts serv-is :egular s des dels por:s (rüSOillit ahatts indicats.

LINIA DE FERNANDO POO
sorlirä de Barcelona el 15 de setembre, de Valencia el
CAD/Z
CIUDAD
DE
vapo.r
de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
20
el
16
cita
el
...
Caria
t
10, d'Atacan!.
i Fernando Pdo.
escales
intermedies
Partna,
altres
la
.
Santa Cruz de
Companyia.`rransatläntioa té establerts els espeeials dels
no Ultra els indiciA serveis, la
i la Itnia Barcelona a Filipinos, les quals . sOrtides
ocias del Mediterrani a Nova York
viatge.
en
cada
oportunament
s n 'm fixes i s'anunciaran
•
• condieions mes favorables i passatgers, als
Aquests vapors ;M'unten chrrega en les
esmerat,, com lta acreditat eilt el
niolt cómodo i
ria
(milis la Compa nyia.'dú'allotjament
telegrafia
sense
Cenen
els
vapors
seta dilatat, servei.'Tols

i i ferres -Pi m ur t . DEJtEll
9o1 LOMO hl l ill; 4 -Idl. 491i 1' I
ANUNCIS, ROTULEI, FAQAME8
O

g

liES 5.1

TREBALL8 D'IfiTIL

Saibó 'LA OCA'
JUALITAT SOPERIOR

L

Fabricant:A.-A ERNI, NIATARO

Josep

s auied ,

Fábrica de lont,e, fonetes

tia i teles per a eshardenyes
Sant Pol de Mar

(Barcelona)

LA NIEVE°

Dijous, 27 de set e mbre de
923
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DOMINGO
511BIITE TAPISSERIES
EXPOSICIO D'HABITACIONS

MOBLES 511ECESSOR5 DE
ountionominanummummumumumum
si

GRAN

TALLERS I SALONS DE VENDA: C
Carrer de Sana, 114 -5
BARCELONA - SANS

re

de tots els models que es fabriquen

Telefon H 475
iiimmemininimutommionnimmoutime

a

•

PREU

SUCURSAL:

Parellada, núm. 19

Vilafranca

FIX

Penedes
225

del

Telèfon

1;5

rimunimmilluniummingumninumiluniiitrumuriumummill

VENDES A L'ENGRÖS I DETALL

La nova organització de fàbrica ha produit una gran baixa en els preus

a
a

1

NO tenim cap sucursal en lloc cèntric de la ciutat, per beneficiar els nostres compradors„ car el que
estalviem, acompanyat del que permet la importància de la casa, fa que poguem vendre amb un 30 per

EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000, 10.000 i 20.000
•
els podeu adquirir per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000
100 d'economia
MI
No deixeu de visitar a l'Exposició Internacional del Moble, els nostres Stands nUms. 33 i 36 a la secció segona, i 27, 28 i 29 en el concurs de la casa humil
r a. mui amia a a a ami Nil 111111111 ami ma. m a a.m.a ama a ma. a mam mama rama ama mama a a a a a.m.a. rar BEIBBBB0101111aBBBBBEIBB•Ball1B••5111112233•IOBBBrinBaillian•BRIMIrei
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B111

LA CASA

a

i.
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ESCHER WYSS Y C.": .
PER A FABRIQUES DE

i CAMBRES FRIGORIFIQUES
•

111:1XIMUM DE PRODUCCIO
FRIGORIFICA
MINIMUM DE CONSUM DE FORÇA

ZURICH

a
II

aIN
•
III 1

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

III
•
•

Gran liquidaciá de Sabates. Sen se propaganda. Per a senyors,
senyores i nene. Sandalies i sabatilles. Colloquem rnitF,, es soles i
talons de goma. Veniu al VA BE. Rambla del Centre, 35. També
fern bona cara si no compren n‘ui. Va) per poes dies.

CALÇAT

CUITEU I TROBAREU GANGUES

uINSTITUT
FEMINAL a
aa
a

COL . LEG1 GRAIKAT

et SIMPLICITE"

SENYORETES 2

L'automòbil Inés popular,
únie pel seu cost : econorniu

Sisternes Froebel-MOntessori per a pärvu es
•
Obertura de curs, el dia i octubre.

TALBOT
HARLEY
DAVIDSON

Detall cada

dia

de

i0

a

PER A

12

a

Claris, 24,

ELEGANCIA SENSE EXAGERACIO
tot arreu, i

al seu agent per a Espanya

ALBERT BONET

Merceria - Plisés - Calats

BOADA

Vies urinärles, pell, Raigs X,
D R.
Diatermla. Rambla de Catalunya, 31, her, 2. 1 . De 2 a 5 i de 7 a S.—Clínica: Sant_P_au,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

Claris, 15 - BARCELONA

mmmmm maananamawanaaaaaaanzaaaaanaaaar,
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De venda a tot arrea, a O ptas. la calca

!--1

¿AIGUA

-T-.

E

I..t

5.
1:=

-7,.
"n
7..
:al

S. A. %-

• setilm d'HDRLINE (entera progresela per ale cebelle blande : 6. • CEPI•
LATORI (ateo I Inofenslu): 6. • POLVOS rnolt adherente : 250. • CREMA (e y lta
arrugues): 250. • AMO/a DENTIFRICe. (en comprimes efervescente): 5. BiTHOL MONTRY ( el s mineral• per ele banye de pi): 350. • SANIBEL
feempalrelle al bilprhUrn per a regenerar el debell): 350.
los

_..;.
7_
1

laduetria, 14.. BARCELONA

PRODUCTES HO1RLINE:

1

.1--

la
la

E

EsIabliments DALMAU OLIVERES,
1.

a

dlIORLINE '.:.1'

telpbelt general:
resele de

_7

ss

ss

ea

OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves aigües constitueixen un Opus tinte a Europa. Per
nils berpettos, escrofulosos, pretubereulosos, arlrlties, catarro.
sos t avaribsics no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutivos de les d'Arehena.

ESPECIALITAT EN CARROSSERIES,

CAMIONS, OMNIBUS, ETC.

RAYA

1

U

a

fine%

a
a

gel*

h2S

Tf2S e

gg ;

a
a

a
a

u
o
Ni
o

••
a

a
la
a

uf ilidil2S

ael Ur. GlrntaÕ 'Muleta Pla Bopuerta,
Bufo. e . ser .teatre ilospitai 1 SaCit
Pau). impotencia, alfil.).
Eipeeials tractanieuts per et guartuieni rupia OC les malalites secretea
Maulla pell ruleta . prOinitia. Lenmilla: de a a 12 a de 3 a ö ecoaaObreri+. PlaKe
adra per a diniipleata

del sol. e.

PIANOS'

iildgni2lits

AUTOMOBILS
A 16.41

sis

a
im

LA PUDA DE BANYOLES

Catalanes, (Gran Via), 499

MOBLES

Aquesta AcademiaPalau es la mes important d'Espanya.

ALIIVA n

URINARIES

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

- -CAMIONS--

DE CCUES CREI/ADU,
AMB MARC CE FERRQ

, IIIIIIIMainisirrnarillIiiiirilliiiiilarinlinalBrililliBBEINBRINIBBIMBEINICIBBIIIBRIBBIlierizalullx
,.
a

1

ilinintumnitaniffluminummulaniuminunumuniummonnammuninninIMMIIIMffirre

Corts

en C.

VIES

Pell-Snalia-PrOstate-Impotincia
NOus matodes alemanys de trama.
ulect br. nse medicament ni aoior.
PREUS ECO:SOMICS
10 pta.
Examen ame tialgs X. .
. 15
Salvarsan 505-914
. . 25
Analisi de sans
Traetaniews a P rrUS nrall3L1
POLIGLINICA
Ronda de la Univeraltat, 5
(prop del carrer Pelal)
D'II a 1 1 de 4 a 5.

Telefon 5041 P.

••nn•nn•n31........n

ir
Ea

1

G. ALONSO S.

Calçat bo i barat. Tapineria,
Sucursal, 13

(Places Santa
Anna i Nova)

Bornhet9
a

Unic a casa per a

ARCS, 14

f1liBirairinalariBB11191113111311111111ellielriellirr BUZ u man ma
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S. A,

g

AGENCIA OFICIAL:

hin de miela:
de les 8 metí a les 10 nit

JOVES

Ij

•

Els dies 1, 2 i, 3 d'octubri2
s'inauguraran dasses
FRANCES, ANC;LES i ALEMANY, matt. tarda ; nIz.

pis segon

la

a

Pelayo, 58

pis principal

Telefon 422 G.

a

en tots els idiomes

SITAYORETES:
SENYORS:

a

maquinas

Ensenyança perfecta
ràpida de
Teneduria de Llibres, Càlculs, Lletra comercial,Mecanografia, Taquigrafia, Ortografia,
Francès, Anglès i
Alemany. Títol de
Comptable

Rambla de Catalupya,

E

e
e

1

resistència i economia

Antolocomocie,

CABELLS LANCS 1familia.
L'A!~ d'Hornee és una tintura científica I progressiva
que li donara el seo aritic mativ de cabells. Vostè mateix podrà
aplicar-se-la. en alguns minuts. Es absolutament inofensiva i
no s'exposa al perill d'altres tintures. No 11 Ideara la roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li farä desapareixer la caspa. aseol'Izara 'I sea caben, el fortificara, evitará Ilur caiguda, estimulsrä llar creixença i 'I suavitzarà i ricará.

Classes per a prinetpiants i avançats
TR A D U CC1 0 NS

AGENTS:

E

Els cahells bienes, generalment, ...no preGisposen lavorablement. Deve- E
g
gades, el tenir cabells blancs imposi- I:=
bilita de trüber una col-locació. EnceE---;.re es pitior la siluació que aqueas nial .7.crea a la dona, que la fa apareixer
com a vella i que poi dependre la
seva
felicitar conjuga l de l'apariciö :
precoç de cabells blanca.
No Si ha mes remei que tenyir-se, Ei si 's tenyeix amb Aigua d'Horline =-=
ningü ho coneixerà, ni 'Is de la seva
al

IDIOMES

e

a

mis pràctic
per a

es el

Inimitable per la seva ron:a,

IM•11111.

e

BERLITi

sempre vencedor

principal

111•MilieleallIBBE9B11111•111•••••••1111111333•3111•11•01:
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Barcelona, setembre 1923
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A LA CATALANA

ESPARTERIA, 6 .-VIDRIERIA, 12
Telefon 1378 A.
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assabenta els seus estimats
clients, haver traslladat els
seus tallers, despatx i magatzems al carrer
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FONDA SIMON
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CALÇATS NOVELTY
Tot aquest mes es liquida un StoK
de calçat per a home a 18 50 pessetes i per a senyora a 615 Ptes.
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Casa fundaca el 1870
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Rambla Santa Klenica, 7_

CURS DE VIOLI: Comemzarä rl rrirnr•
d'ocfinbre, sota la dIreeele del prOrespr,

6arat4e Bruc,

N'A g li , li Torolk,. Carrer Alt

e sa,1

l'ere. 55. SegOil. SegOna.

Ex-interna dels Hospitals c",
París. Enfermetats de la dona:

Ora. Campailá Cassi :

Parts. — Consell de Cent, 322. entresol.

ANGLO • SOUTH A ERICAN BANK, LTD.
CASA CENTRAL : LONDRES

CAPITAL I RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.090.099

luirsals: Barcelona, Plaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia. Intris, 'N'ova York (agencia), Bradfard i Manchester
24 SUCUllaIS a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic 1 Uruguai
ESPAIOSOS MAGATZEMS dintre de radi, a la disposició dels nostres clients i del comerç en general
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