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HNIM MOLT

P.E EN LA PARLA.

Giusep p e Mazzini

BARCELONA, DIVENDRES, DE SETEMBRE 1923

ANY XLVN1iM , 13,518—PREU: 10 CEN'TIMS

LES

N'U DE SUMO

• Aquests dies ha publicat la Premsa espanyola la noticia

d'haver-se aprovat, en el Congrés Internacional de Segona En-

TXECOESLOVAQU IA

REPARACIONS

LES PROBABLES CONOICI9S DEL NOII ARMISTICI QUE

L'ESSIT MOR IIELS TEN

VISCIPLINi

IIELL HEME DE FIIIELITIT

Lh LLEI1 1 11 i DEL l' hl

eotianvi talan pn
slabiluis.
po
d
u n corresponsal
Fa sear
senyanea, celebrat a Praga setmanes enrera, una proposició dels
belga en tina de les seres dar- ‚sec sen per al nou vitigilt les
delegats espanyols demanant que la llengua castellana -sigui insanes lletres, ei centras? que hi exigencies lingefstiques, l'exelutalasl
dosa en els plans de l'ensenyament secundari a tots els Estats.
ha entre dos paises que, eneara sicisme invencible l'Ana- Cal tenir en comide Cule les lasI el diari lerrouxista barceloní "El Progreso", en reproduir la
no (ti gaire, eri feien
-Is inseriptría i la Bohemia. Des de les- tes de restaurant -u''les
:10Va quan j a és una mica celta, hi posa un epígraf que diu: "j,Se
Lactó fronterera de Gmund, apa- eions mes essiencials:per a guiar
enteran los catalanistas?" .
yerll
(el
Hl
dl'ard
1'83131
de
guerra
, reix, mareat tot -segun, per in el fornster stín Unís:amera re- •
En quedem assabentats. I tenim molt gust de saber-ho. Ve't DaV3111 les
Ilengna txera. A la
llengua. Pera l'expressió, rae- dactades
ad una de tantes preves- de la incomprensió del nostre ideal fins
cegada. des del- passacolant als
ella
gestos
ho
assenyalen
i
tittill
i
un
concepte
just
de
tenir-ne
per part d'aquells que haurien
Se113 111118, els CiEllli g iS
erepleals du t'administrada, de
molt Inés- encara.
exacte. Es ja tradicional l'atribuir als catalanistes un odi irreEl sornerure de la ; seva gent la pedida, finsi tot, de. la puerilconciliable a la 'lengua espanyola i un designi passional de forapartit pres per
ja no 'es. d'un poble dele i ale- sa poSen tot
tara encarregat de posar fi, de segitar-la de Catalunya i .de fer-la deseonegudt per als catalans.
Londres, 27. El corresponsal. del veril bnveres que alije mateix es calloNi dena aquella se/les-u:10 fingir -la ignorancia de l'alegre.
guida,
a
la
resistencia
passiva.
i
Fa alguns mesos, quan ningú pensava en el cop d'Estat
Dan!, Itaie a París assegura tune les Cava al costat de Stresemann, no deifísica de benestar: és més aria? many.
La sessió del Reichstag, celebrada
Es compren, pede, el fi naquan hi hacia una total llibertat d'expressió de les idees, en eondieians del non uurtnistiei imposades para segurtunent desenrotllar co la
una cosa ruda, ferrenya. Es
xamen de
j
consagrada
a
l'
fou
impunitat
aquesta
perdiese
agitació.
aquest mateix lloc desmentíem nosaltres, a propòsit d'unes afir- a Abentine tt en espera d'n11121 solueiú
l'ele gidi de la vietbria, paró no ciOnal d'aquesta disciplina del
Lt situaci ó actual.
Fi
ministre
de
la
Guerra,
Gcsler,
marta. en primer
macions publicades a l"'A B C" de Madrid, l'alludida interpre- definitiva seran les segiiiints:
excansionat encara, conting,ut silenei_
El Reichstag no tornara a re'loe, d'obligar l'alemany, que
Alioli: oda tots. els Deu u rcts respec- comengat per suspendre la "Caseta Po
n
t
pei sentiment que la n'Alta150
tad() frintästica del nostre pensament en matèria lingüística.
unir-se fins dimarts, dia 2 d'octupulan
de
Dresde".—Radio.
control
va
;
cregut durant m'en de
ha acaleat. que lea dificultats
•
Afirmàvem aleshores—i ho tornem a afirmar avui—que sort te de la resisténela passi
bre.—liavas.
en la poli•
UNA _PROCLAMA D'HITLER A
persisteixep . Es una voluntat lemps l'amo del pats, a almeapartidaris de la plenitud de drets per a l'idioma català a Cata- per representants francesas
mnuicipals;
euuntral
VAGA
GENERAL
A
LA
CONu
eia
i
en
els
',adora
dre
la
bella Ilengua txeca. I es
disciplinada, Urla energía delunya, per?) que no tenim cap inconvenient a posseir i a conèixer dels ferro u arrils • per l'administraeia LES D'ORCES NACIONALISTES
eoncen- tracta tambe, cense dubte, de •
CA DE WANNE
poderosament
fensica,
Berlín.
27.—Les
associacions
necioespanyol.
franeo-belga ; exr dat atila de u- ert nomtracia, de la qual es impossible persuadir el turista estranger,
Dusseldorf, 27.—En conèixer la
L'extensíssima àrea territorial del castellà és un fet inne- bre de mines anicament a eompte de nalistcs fan activaMent els darrers preBapileker i de
en despit
.no
sentir-ne el 'fluía rnagnbcittlaCió
comunicació
oficial
del
Govern
del
paratiuS.
Arnb
motiu
de
la
gable; i aquest fet atenía al dit Henguatge un fort interés per a les reparacions; pagament dels imposl'antiga geografia oficial, (ami•tic.
c
essació
de
la
rela
'
actual,
els
caps
de
les
associacions
Reich
ordenant
no
és
de
cap
manera
tos sobre els llinraments de curtió del
la su ya coneixença. Però aquesta coneixença
l'estació, te .el liar encara a alguns, que es
_L'andén
han decidit tenir una disistencia passiva, tots els minaires
incompatible amb el reconeixement de totes les categories de 40 per eent a cotnpte de la Comiesit, nacionalistes
aire familiar de. toles troba en cais . eslau, en una namateix
de
Wanne
han
declara?
recció
política
uniforme.
Aquesta
dila
conca
de
de Reparavions; pagament d'un dret
dignitat política i cultural al glories llenguatge de Catalunya.
les estacions de l'Europa CP. I1- ció que be recobrat la seca inla vaga general.—Radio.
recció ha estat _confiada a Hitler, el
En l'article anterior a qué harem alludit declaràvem que del 25 per cent sobre les exporta- qual ha publicat la segnent .proclama
tral i de l'Al lernanya del Sud. dependiincia.
mineral,
a
compsie
e.xMons.
especialment
E l . país slia vis!,
STRESEMANN, ABANS DE
Ad una dona us ofereix un vas
nosaltres acceptariem de bona gana, per a resoldre el problema
"Havent-me ecarregat de la diemte
de
le.
Comissie
che
Iteparavione.
PRACTICAR LA CESSACIO DE
fresca; mes avall luns eepeionalment, d'usar la liPtilingüístic a casa nostra, l'ensenyament escolar de la llengua casd'aigua
ció'
política
de
la
Lliga
alemanya
de
En eanvi Franela admetria la colla.en un excellent
LA RESISTENCIA, VOL COnois us ofereixen cercena o pa- gua alemanya
tellana amb carácter obligatori. Per tant, si ara nosaltres fóssim boreei0
combat, invito als cotnpanys unitaris
en l'adminietraeió dels ferraearD'ALTRES
neta i snlsitxes Tot se- diari, “Prager Presse". arrib
a ter i tinguéssim absoluta llibertat per organitzar l'ensenya- rils i de les mineS de delegats patronals que no pertanyin a aquesta Lliga, a NEINER L'OPINIO
PAISOS
gua, perb, hom compren que el fi de servir de Clan a algsmes
ment a Catalunya, acceptaríem la proposició aprovada en ei i obrera aleinanys i eessaria l'ocuparle allistar-se immediatament en els desacuestes coses gerceixen nonlés de les versions intradnibles proBerlín,
27.—El
canceller
Stresetacaments
d'assalt
deis
partits
necio"El
Progreso"
que
partem
amb
tota
Congrés de Praga. Ja reu
a Mesura que Alemanya . donCu s peores
per .complir el gran posades per tot a la badoqueria
claredat. I el que ara diem, ho harem dit sempre de la mateixa de liana calantat executant legalment naliStes :l socialistes i de les associacions mann ha declarat davant els caps de pretext
tot aCuest personal, que deis estrangers.,
dels partits que abans que el Gode
"Oberland".
El
que
no
contesti
a
afer
els compromises contrets.
manera. franeits es. ara perTumbe
vern alemany prengués cap decisió
aquesta ondee dintre de den dies, sera
Os de donar als estrangers una
Cal esvair la llegenda que presenta l'amor al própi poble com . Aquest armistici estaria en vigor fins exclós del partit.
Her- ara, sm _adiete de luxo entre els
respecte a la resistencia passiva va
teá, .una
primera
illi
una
nava
conferència
interaliada
Ixecs; una suseeptihilitat paa odi a un altre poble, i l'amor a la llengua materna com a odi qu e
entrar en relacione directes amb els
litz.
En el "Observador Popular", irgan
a la llengua dels altres, que Per ells és materna igualment. No • Ingutis estatuit les eondielons a ¡repo- dels nacionalistes' baveresos, el prín- Governs d'alguncs potencies per tal
"Pico,, pico!", eriden aquests tribtica mea estimahle obliga a
sar
a
l'Imperl
en
co
que
es
refereix
a
nois. "Horke barkil", reneteii helgues i franceses a valer-se ens alcem contra cap llengua, sine contra el fet cíe la imposició.
de coneixem llur opinió.
cep Carlee Wrede dirigeix una crida
el cenedur de "wiirstehen", amb d'intèrprets per •recórrer TiveEl Govern angles Manifestà a- l'aEls castellans, que estimen tan profundament la llengua pròpia, les reparneiens.—Radio.
a la cavalleria alemanya, demanant al
tanta d'insistencia i ami) una coslovaquia. Dan que tot relemany que creia necessari l'acabaque tingui sentiments alemanys i asbannen de comprendre el nobilissim Sentiment d'amor a la llenEL GOVERN ALEMANY CON:
admirables quarnent de la resistencia passiva.
piri encara a una sVueinanva gran. que
tal preocupació d'articular ne- eoneìxent
gua nostra.
VOCAT ..eMB URGENGIA
isst- litats de la rent d'aquest país
Els caps deis partits han aprovat
que
-al
cap
de
tres
ajudi
a
salvar
la
Patria
del
marxisme
tarnen?
dju
Precisament el Congrés Internacional de Segona Ensenyanmanca
Berlín, 27.—La Gascta rk Veas
ha qui el': acusi
També la declaració del canceller, a ex- nuts els estrangers menys poça celebrat el mes passat s'ha reunit a la ciutat de Praga, capi- que anal.) morin de les darreres noticies' i de la decadencia bolxevista.
cortesia, da - cordialitat
cepció deis nacionalistes.—Radio.
han
retingut
els
mote
a
tots
els
anàloga
ha
dirigit
una
críela
lig.lotes
tal de la Bohèmia històrica, i ara capital de l'Estat nou de- rebudes (le Baviera, ei Govern del
i en les
dautomäbils, dient-los que
• ensenyats •seguint els. millors les relacions socials
Txecoslovaquia. Praga ha tingut en la histeria del poble txec un Reich es reuní a. mitja nit, convocat propietaris
relacions d'afers, tot desitjant
principia
del
mètode
directe
del
cstiguin
preparats
per
al
montent
que
amb 'urgén(•ia.—Havas.
paper tan important com el de Barcelona en la histeria del poque certes aspreses de_ llar cas'acosta.
qtsat. extren Sola traducida.
"Eis poetes d'ara"
ble catará.. "Cap i casal cíe Catalunya", anomenem nosaltres a
rbeter narional siguin aviat enAlees preguntes que ele
La Lliga Oberland ha avisat als
.
DE
GARANTIES
A
SUSPENSIO
•.
la Barcelona nostra. "Praga, cap del reialme", han anomenat
seurtrierhbres per a ,derna, divendres,
-• trangesa en -francés o aleranny
•
BAVIERA
"Érfsohle
treee--„es
el
més'elisl•-:-cr
els txecs llar gran ciutat. I bé: els membres del Congres Literin
txee:
la
dis
respetaá• :-.ies.. -tetatre del tilafk . tle'eilialS - has
eI 'aent
Munich. El äeverrtIdnacional de Segona Ensenyança haurien pogut preguntar als conde - cornpareixer proveitS , de totes les
exige i x ahans ciplinat dels pobles, el mes pe reiplina nacional
dies
que armes.
, -i
que davant de l'eStran- fectible. Realista, practica l'augressistes tecs i als ciutadans de Praga com han entes i corn veres ha puhlicat un.deeret
tot
to-crítica. Mes d'un cop, i
des del hmEl ministre prussia de l'Interior, Sehan resolt allí el problema' de les llengües. La contesta hauria entrarit en vigència
lada ger, per be que sigui un estranbretet en 1.01 afer memorable.
de la seva publicació. con- vering. ha manifestat que respon
i
reixer s el primer voluta de la qué
amie, els diele de la llenestat un cant a la llengua txeca, a la llengua materna, actual- Ment
er
g
ferint plons poders al senyor l'ordre.—Radio.
colleceió. d'antologies titu
netarnent afir- el -dele manaserits de Kralove
siguin
t
t,
v
ment victóriosa, sobirana a la sera terra.
Kahrr. suprimint temporalDvur. que toca y a de molt aprop
"Els poetes d'ara". Els, poetes mato.
Tenim molt gust de saber que s'ha aprovat a Praga la pro- De
LA "DECTSCIIE ZEITUNG"
ment determinats 1 importants
mes significats de Tambe a Taecoslocaqu i a, les l'amor propi- i -l'honor nadocatalans
introduït
l'idiosigui
que
posició que comentem. Ens sembla be
artirles de la Gonetilueiö i resnals, han tingui el eoratge de
SUSPESA
l'hora present, qualsevulla que
f
La. dones ' .san xerraires, ins a
ma espanyol en la segona ensenyança, i afegim que no ens opo- aringint la Hile-riel, individual,
sigui Mur tendencia, formaran. mancar de vegades a aquei:sta revisar les • seves ereenees mes
Berlín. 27.—La pelleja ha sorprés
sariern a la sera introducció com a assignatura en l'ensenyança especialment en. el que es refe- una reunió reandestina de ' 19 naciona- part d'aquesta concede,.
intimes. Cansolidat. es segur
lla consi g na patriótica. Hetes que nprendris de mantenir-se en
primaria. En canvi, recordem a "El Progreso que vol ésser reix al ret, de reunions, ipo- liStes, detenint-ne alguns. que han es- tria
llurs obres anira precc- be
a pageseta
un
xeple,
em
per
oi,
c
Sr.
de
Kahrr
el
el sois/Mur , ene ara li manca.
federal, i a tots els federalistes espanyols de l'esquerra i de la sanE a mana del
dida d'un breu eiementari emite
tat posats desprci s en Ilibertat.
bilingüe i loquee en dos idiopoder executiu, autora zant-lo
dreta, que el sistema federatiu atorga al llenguatge de cada poble
Es Ceeveru lii sttspas per quingo j d'una ludir ia bibliografica. mes: el txec i l'alemany. Sense
forea.
armaa
rreórrer
a
lidiase
la plenitud dele drets públics i private.
Eis Poetes que seran editats quo li preguntes' res us parla,
dies la publieauda de l'argan naeionada. — Pavas.
lista "Itenusche Zeitung", per hacer',Usare lI te primera serie de "Els i el seu discurs es un plany,
La diaria de
publieat un article ineitant a la guerra
poetes d'ara" són Josep Pijoan, una queixa interminable sobre SiAmes r;lieren13
L'ESTAT DE GUERRA
Clementina
Arderin,
Joan
Al(di-H.—Bacas.
la
dificultat
de
la
vida,
el
preu
atacar-lo!
gui inatacable. Oh, no; cal
•
A BAVIERA
P3lEik 3 Loadres
cocer, Josep Carnee, J. 31. de de la mantega, la raresa del
Cal atacar-lo constantrnent, infatigaELS INDUSTRIALS BAVERESOS
Belitre 27.— Ha estat diariaAbatas, molt abans de la consSagarra i J. Salvat-Papasseit. treball, i el pes dele in-tpostos.
bien:ene No deixar-lo créixer, manteRESTEN FIDELS
rat Vestat de guerra a lot el
Seguiran, en una segona serie, Els hollarem ou en el cap, cota laudó de l'Estat lliure de Irnulo en limits prou estrets porqué no
terril ori de Baviera. . •
landa, la festa de Sant Patrik
Munieb, 27.—Els industrials bavereels poetes J. E. López-Picó,
aquestes inEL VICI DE LES RECOMA- pugui comprometre la salut dels òrEl president De Kahrr ha es- vos ban publicat una proclama mani- M. A. Salva, J. S. Pons, Caries si desaprovess in Ami) tot, no era una fasta una mica mogus.
gans cabdals de l'Administració paNACIONS
fails
confidincie
tat, nomenat Comis3ari general festara la sera absoluta fidelitat al Go- Riba, (lucran de Liost, i Marian rectifiquen aquesles dades. I da a la eiutat de Londres. Els
bhca,
de l'Estat haverés i publica una vera del Reieb.—Havas.
irlandeses que hi residien,
—Es pot entrar?
Manent. I tots .els altres, suc- confessen paradoxa finanrextensió del vici de les recomanaproclama en la qual din que aesellen celebrar posant-se un bri
—Endavant.
cessivament„
debat el pais.
cions és un índex segur de l'honesteen
què
es
ciera
flecos
funeions
Se mita ataneat un home vell,
cepta les seves
de trébol al trau i fent xivarri
ELS COMUNISTES PRENEN PER.
art el brevissim eaLa corona txecoslocaea, gradat d'un país. Moltes recomanacions,
i que tractarà de mantenir larposat consirós, amb el capell a la ma.
m.rit CCOIPTE LA RESISTENCIA mentar de Tomas Garoés que des al geni del ministre Rasin, pele carrete s. Hi hacia algun g indesballestament i pillatge. Poques reper
Iota
ers
miljans
possi—No em coneix. Un servidor hacia
eire
precedeix iattloiogia poètica de ha pujat sobre el mereat de, cidents, es repartien algunes
comanacions, pulcritud i °aíre.
Dusseldorf, 27.—La situada als tertreballat al despatx del seu pare, al
trompades' Sembla que en molts
bles . — Hayas.
Josep Pijoan:
Diguem que l'index del recomanaZurieb, de 6 a 16 centims'snrsritoris
out/pata
resulta
bastant
confesa.
casos l'esca del pecat era el
Cel sigut.
"L'any 1 9 O va apareixer el sos. D'algun temps enea es trocionisme ha arribat entre nosaltres a
DE GUERRA A TOT
L'ESTAT
l'er
una
banda,
en
efecto,
han
miMe'n
recordo
periectament.
Segui.
triebol, iesdevingut innieentaa
—
."Cançoner"
de
Josep
Pijoan.
consolidada,
i,
no
g,ens
una xifra esfereidora. Tothom Urnaha
ALEMANYA
llorat bastant les relacions dels fundo—Venia a molestar-lo per demanarUna pila de característiques menys;
seu poder d'adquisi- mesit simbol de la Ilibertad
na recomanacions per tot. Ningú no
Berlín, 27, — El decret del nana alemanys amb les autoritats (ro- tancaven el no-u poeta en
li que tingues la bondat dc recomapaís
ha augnientat . mol? landa.
es refia de la Ilei. ni de la justicia,
a1
president Ebert relatin a les cupció. assenyalant-se entre altres fets
Pera ve't ad que una cegada
nar-nie per...
'aleshrires esponerós,
ni de la raó, ni del mèrit.
medida-eme:a.
signicatins
Ilaver
ofert
espontaniamesures neordarles per al resm'explica una cosa n'oh simple.
Una auterilat. militar o eiVii
itiana. El mala
tiricia
maragal
Que
vingui
un
home
i
us
digui:
eis
i'linperi
han
romas
nieta
el
director
del
Banc
de
segureEls preus
mil ? Fielt, molt enraonada. Vaig restabliment de Pordre i la
(ne ho hem esbrinat prou be),
teix les de miraele; el mateix (daos
"Acabo de fer un assassinat. No ern
que en el temps de la
facil itar set aninalment les unan 1 ies netal. reproditeix Ira restriecions
potelre:
respecte a la paraula !remedo- depreciació. La vida és, dones, va resoldre d'acabar o almessys
podría donar una recomanació per
per
a
les
ateneions
de
les
tracessloies
en
el
de II iber I a I. con' ingurles
de desvirtuar Pestridéneia • del
tinc cap inconvenient a corteset, tal coas surt, de l'entranya cara, molt. cara, mes cara que
veme si no em surt gaire car ?", es un
pes d'ocupacia i l'hacer . tarnar ja al
que ridieu
drene!. ilet (temerle bar er'óS.
plaure'l. Li advertcixo només que In
del poel a , sagnant i tosca; el a l'Austria, mes cara que a Hon- trébol stittefein cr. I una vareesimptoma extraordinàriament alarCarrens,
TuilZu-•
ale
de
e
einpl
treball
els
El
decret
presidendal
confeOrdenar
cosa que coste demana es tan compleque
va
fin?
Unmateix
sentit
Inunit
de,
la
mant.
gria, mes rara que a Bielg,icii.
rol\ les alriburions d e l poder trufe i TeMon s a Ma ira toda.
tament de Ilei que no li ha de caldrc
ga de cav-a11 . eriii? Ordenar una
Pcró cucara ho és tute que comtura quia es tradueix en elle, VerPera. per ettra banda, l'agitaiia eaEl mateix Estat, -ami) les Seres desearrega de fusells? Engarjo_
cap recomanació per ohte p ir-la. Faci
ex p entiti al ministro de In Reielie
en
nna
inefable
corn-passió.
sus
paregui lii subjecte i us deinani una
nmnista esth prenent 1111 (aire alartarifes, sentida voler consaswelir, el qua] podrh delegar-do
la seca instancia acompanyant els dolar teas Pis irlandeses residents
Pijoan accenlim, perb, alguna grar aquesta earestia.
recomanació perquè Ii permetin Ice
mant, lincear declarat vis eamunisies
als eaps militnrs que [tus ara
cuments que li assenyalarau a la maa Londres? Prohibir l'oatentaa
dels
miliors
respectes
cte
Maraqualsevol cosa palesament lícita, com
la
vaga
genertil
a
les
inines.—Ilarae.
compendie per qué eie del trebel
havien de sel•liritar l'assenti teixa oficina i esperi tranqud, Que _no
Es fiscal
estleVeSPVPS
lea
gall:
Os ara seure en un baue ele la 21teei
Praga. la (taimada, .no exereeix
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ACCIONS VARIES
Cort.
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BORSA DE BATICELONA I
INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

NO ESTAR ENCARA

:

Traction 7% 1921.
Traction preferents
C. E. Colonització 6%. .
Fonient O 2 C. 8%. .
Expos/eid 6%. .
F. Ca.aluitya 6%.
. .
F. Cremallera 6%. .
S. A 2122011 6%. . . .
31. Potassa Sarta 7.
G. Metrop. 6%.
.
(-; T Barcelona 6%. .
Hotel Mtz 7%. . . .
Aitintament Sevilla 6%.
ProdNeien Ihre1/1 6%. .
Galle g a Electrlettat 23%.
Cato E. de Catalunya. .

Antr

cort.
1.9'50
110'
.2050

Obsequi de
la Societat
if

8.030

103*
9313
eirso
951
9710
97'
94-25

Mi-7MM -

1 Fi Is de F. M33 Set
bauca - Canvi - l'alors -Cupons
20, Rambla del Centre, 20
-0Telefora,

1430 A.

• 99

fide

Contra. remesa de 25 etiquetes de les que van enganxades en el pot de la
Farina Lactaada Nestle, es
regalar à una preciosa nina
i un bön numeral per al
sorteig d'una nina de gran
tarnany. Aquest sorteig s'efectuarà entre cada cent
partieipants.
Les etiquetes podan
presentar-se a les oficines
de la SOCIETAT NEC.TLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.

GRAN BALNEARI V1CHY CATALA
CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GIRONA)

TEMPORADA: de primer de Maig a 30 d'Octubre
Malaltles del aparen digestiu.- Artritisme en ses múltiples
Diabetis. - Glucosúria t
manffestaclons.
Establiment de primer ordre, voltat de frondosos pares. Habitacions grano, cómodes i ventilados. MenJadors i café grandiosos. Salons esplendits i elegants, per a restes i atraccions.
Capella mol formosa. 1l.luolllnacIi eléctrica, Camp per a tennis i altres deports . Garatg• e. Telefon.
riMINISTRACIO: RAMBLA DE LES FLORS, 18, ENTRESOI,

Institut Quirúrgic: Directora, els doctors Emili IVIoragas, Sixte
Pérez, Girona, 2-1, principal, segona

1

Aquiest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1., continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Converstons, Cinvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admeten dipúsits i tota mena de valors

EXPOSICIÓ DEI MOBLE
STAND N. R0 120

YALORS
EluniCA,
Rambla del Centre, num. 8
TelAfmis 1 230-1 2 31 A.

1

"BRUNSVIGA"
y.

GUILLAMET - Rda. Universitat, 31

BARCELONA

.

2825

2791

15'03
15 • 01
14'98

1110

BORS. DE PARIS

.'Antr• Cort.
romera propietat • ,, 73.
C. Transmedlt. .
•2
S. A. Monegal.
S. .A. Loamm. . .134.
Catalana C. I Nav.
134.
13131
. . •',
43.
Salat O . . .
3(
" P
Torras fer. i cono.
31anuf. suro . .
443
Astillers Tarrag. A. 2.2.
B. : 12'
lInTel Rltz. .
,
Carhurs 100100179 .!12.7
La 130130n 114 A .
• or
.
91
C.
S. A. dios. . . .1139

!Antr. Con.
interior esP.
10 •111
Exterior 1 06. . .• ijrRalle Espan y ol • 1 99 . .
452.

MINES I CARBONS
Carbonlferes. .
7753
. . . 137
Bulleres
34. 1 sondelgs 0. .
.3*
CarbOns electrics .
Mines del ritt , .
Carbons Sarga O
P
173'
S. Carbonera P.
..
1..
O s..
31Inera. . .
General de carbons.
Unid Minera . . . ox

San o s d'acul: iSants Sun i Salämö,
1233rtirs.

Pan Bricall Creus
A g ent de Canvi i Borsa
I'laça Cle 231113 Anua. 1 5, 2.01, 1.•
Tcleron 55 251 A
Apartat 1.00

Hernandez fou atropellada per
u na vagoneta, la qual 1 i produi
ferides prono cap i 11 1 tiraÇ os. DesPr A s d'auxiliada al dispensari del Taulat, passa a
Clinic.

US el millor paper dc imnar.

El Reial Cerdo Artistic de Barcelona està preparant. per al dia rt del mes
que ve, un gran ball que promet ésser
un eg deveniment, cont a testa artistica
extraordinària.
A la gran terrassa del seu estatge
social del carrer de Corts, núm. 642,
s'aixecara un envelat clàssic per celebrar un ball a l'usanca de l'època del
darrer periode romàntic. o sia recordant
els estilo en indumentaria dele anys
al 60 del segle passat. A l'efecte
xigirà que les senyores vagin habitades al-1lb vestits d'aquella època, i se
suplicar ä als senyor g que ho facin tambe'. o hè de rigorós frac.
Els artistes que formen la Comissió
organitzadora han. exposat al Cercle,
i posaras a la dispos'ció de les senyores que ho sonicitin. gran nombre de
figurins de l'esmentada època perqu.1
sien consultats. SAn ja moltes 'es :listingides senyores i senyoretes que han
promès concórrer a tan original i
llant festa.

Moltes
vegades pocs

acaben amb la cabellera més espendida quan
no es té la precaució d'acudir al Petroii Gal

estar de netedat perfecta i substituir amb
lubrifican? el greix natural que li manca al

Per a combatre la caiguda del cabell, és
necessari mantenir el cuiro cabellut en

cabell quan comerlo a perdre vigor. Per
a aquesta doble fi la millor preparació és el

ETROLI GAL
El Congres de Sanitat Civil, celebrat a Madrid l'any 1919, el va premiar
per considerar-lo el millar preparat
entre els de la seva classe.
anys de popularitat son la mill4r

garantia de la seva eficacia.

FLASCÓ : 2'50 PESSETES A TOTA ESPANYA
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75739
24 50 243g
Tabars Filip.
Riotinto. . .
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5945 57,91
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. 69 5 ` 70 • 58
Nord 2.. serte
" - 3 .,
•i73r
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. 741' 50
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• 667
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p ambluna esp.
. 883'
684'
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• 92 •
"
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Caceres accid.
. 688
.
Córdobes
Andalus/3s 1. • var. 341
,..
222'
"
1/17 3%
11'21
Badajoz. . .
246' 245'
f era. •
Cecl.

lons de venda dels quals estan
lats al carrer de Sans, 114, Barcelona
(Sns).
.Aquesta important casa ocupa co la
lecció' segona eis "stands" nrineros 33
36, els quals ha convertit en un artistic don-11212521 Unís : XV' 1 en un e s11 7 endurOs ineniador de caoba estil auglès. AnilulAs de !Mies finissimes i
d'un refii /al pust a rtistic.
El] el concurs de la casa humil exhibeixen, als "stands" números 37. 2 81
2 Ni. 1.11/ menjador reitaixement. un dor-nitori estil antic i un despatx aleinalIV, t ,-,t d'una visual . tat tan agradable que atrau rl ci.itzint pel 5CU
gust i elegancia.
Podeu comprar calcat com-

pietament

de franc. Esplen-

did Bazar.

71, Salmerón, 71

L'Associaciú de Socors Mutuo. abass
Gremi entre tenders revenedors de
Barcelona, obsequiarà demà, dissabtc,
a les den, zunb
solemnial ofici.
gloriós tutelar Sant Miguel Arargen, a la seca pröpia capella de la parroquial esglès'a de Nostra Senyora dcl
Pi . d'aquesta ciutat. havent-se enemanat el serrn6 al Rtmd. Dr. En Josep
Montagut, resant-se desprès una missa
dedicada als associats difunto.

cm
opletes de culM'ab na. difere ntes
eomposicions. Cli alurnini extra. a prous de fabrica. Llorens
Germans. Rambla Flot'ts 30.

Arnb l'autoritzaciO de l'autoritat rompetent, el proper diorurng r , a los cine do la tarda,
Hcnt rehut : d'En Lluís (-Marro Cae.elobrarn 1 n el Restaurant
sas, regidor pel districte VI, deu lnni , • del l'are, l'homonalge que eS de trip'icats de pa, carn i arrns, perquè
dwa a Ea Joan roni a
g ignin repartits entre /es faMilies 11 11
socretari de la Till;q1ri.1
-cesitad.
clo
dislricto

MES

boratori Municipal' de Madrid va certificar la se v a inocuitat l'any 1899.

15'20
1121
1720

mat,

ACCIONS VARIES
104111. Alcoholera

Jewa-:

E.3 una loció antiseptica de tocador.
N'aleta perfectament el cap de caspa i
conté la caiguda del cabell, proporclonant-li vigor i flexibilital. El La-

1541
1741
1541

Mar:

27'82

A la plalja del Bogaleil. Elisa

Visiti aquest Stand on rotà apreciar l'alta
qualitat dels mobles i prntatger;es d'acer

l'excelüncia de les calculadores

7770
2788
1776

Gaseta local

naves i C.?, S. en Cta.
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iLANOVA UND,6

Eì (lit acto se l'hl Mitrara

sortit en valgo d'estudi cap
Franca i Ith l ia el senyor Jalma. Bassa
i Ribera, cl qua', pensonat por
tament de Sabadell i en tis tle la beca
atorgada per l'Ajuntament de Barcelona, ha cursat els estudis de director
d'arts de la fusta a l'Escola Superior dels Bells Of icis de la Mancomunitat de Catalunya.

iat quadra rnmniiiimoralin
l'arte, orear/DI rol
arliSla Eh Lluis ti ' lloms. El
,;nadrc, eslit exposat als apara11,11'O III' la • asii 'fritos, earrer
Forran: 33.
Ultra els alcaldes 110 harri, hi
eoneorreran'alt res personalitat s
i represeniacions d'ent ilats d'a-

RESTAURANT ROYAL
Salb de Te
cada dia 1 dansant dr 5 a 2/4
de 8, 1 dinar a l'americana, de
9 a 11.

quella barriada.

Pre g onen un bell aspecte els palaus
de l'Exposicití i sOn mots els
trials que ass 7steixen a aqUest concurs
artístico-industrial. que seria tema inacabable el seu detall si ho volgU8S52t11
deScrittre al primer cop de Vista.
Un dels que ni4,5 es distinge'xen :101
sen bon gust i clegäncia ès el dels taren de mobl. üs deis senyers SUccessOrs
de Domingo i Sabat¿!. , els tall e rs i sa-

S'assabenta als camälics que el clia
d'aquest mes acaba el termini per canciar a t\apa reglamentär'a disposada
en la tarifa corresponeut da vigent
pressupost. Els que no compleix>in
mentada ohligaciö renunciaran al permin ; es considerarä vacant el sen lloc.
Los quantitats que reben mensua lmello dc FAjuntament els sCayPTS 17 170"
fessors (As scran al-mitades a la Dipositaria 'Municipal cls dies 28 i 29 del
mes que sera des de dos quarts de &u
72/t5 a la una.

't-,/
invennres. ZO oe setenta

DE FRANÇA

ELS EE. UU.
-o-

qüestió de les
reparacions
El oer te3 07 . 81; ya(ContInuació de la 1. pagina)
para o CallYi 1:e pollea

La

-o-

La vag3

o 183 8103:8:83 83
rzsal 1II (1 hin! d3
1(s mi(ill.lis

La 1111111213 pea de rassuclut3 ssula 1(11$.!ux-iiall

LA COMUNICACIO ALS FZR-

Paris, 27.-Ha acabat la vaga de
les modistes, les quals han obtingut
un augznent CqUiValent a la tercera
Part del salari. Els patrono han promes, altrament, abonar-los elS tres
dics de vaga -Radio.

3aS.

novEleN DE BAVIERA
S'ADHEREIX A LA DECISIO
DEL DEL REICH
Munich, 27- - El Govern ha3erés ha publicat una nota ofiEL

Bari, senyor Alexeief,
cOnsol que roa de Rússia a
aquesta capital en temps cid
regim tzarista, ha estat expul-

Roma, 27. - Segons cl "Novo Paede l'oberture " Mussolini. amb motiu
ra del Senat. farà una exposició com..
'aleta de la situaci6 internacional.
Als cueles poltics s'espera que el
Primer ministre italià faci importants
declaracions sobre els darrers esdeveniments del conflicte italo-grec i de
la qüestió de "'jume.
l'obertura de la Cambra tindrà lloc
a últims. de novembre i celebrarà sessionS ' fins per Nadal. Musso l ini. oeSprés de donar cofpte de l'acció del
Govern feixista, dentanarà a aquesta
assemblea una prórroga dels plens po-

sa t per ordre de les aUtoritats,
per vonnivimeia amb itIs eonlit'listes de Caltaro.-liavas.

cial roninnieant qur el Govern
do Baviera clon adherit a la deri-eht; del nOvPril del Reichi de
CPSS1 111' f111 la vaga general per
necessari donada
l'actual situació econòmica d'A_

1.ES NEGOCIACIONS ENTRE
TXECOSLOVAQUIA 1 TURQUIA
Ginebra, 27.-Ha estat facit
litada una nota oficiosa. Pomailienni litio han ara/1M. per ara,
les nrgorinciona realitzaeles entre l'ecooloväquia i Turquia.
L'esmentada nota afegeix que
sita comerla, un aeord en vir-

PROVA GORDON-BENNET
Brtisselles, -27. - Aquest mati s'han
celebrat els funerals per Vänima dels
' aviadors Peitaranda , espanyol, i els dos
suissos que moriren a conseqüència
d'accidents soferts durant la prova de
la copa Gordon-Bennct.
A dos quarts d l onze tingueren llar
les honres fúnebres de l'espanyol Pella-randa a l'església católica, i a les once
les dels aviadors solitos, a la protes-

res els esdeveniments polftics
d'Alemanya i pacficularment de
Baviera, però 710 es formula cap
oninb5 conc,reta, ja que es traeta de succeSsos de política Interior.
Amb tot, per?). s'opina que
l'efervescencia assenyalada ohli
gil als alfats a reforçar la vigi-.

Han. quedat sentats cls princ ipis pals quals han de resoldre's les qüestions da Parar-ter
jiaridie previstos en el Tractat
del Trianon,
S'estan estudiant les mesures
encaminades a la na r. ionalit al i
a Eindigenat.
Un conveni suprem prohibeix
tota propaganda que pognes enterbolir les bones relacions de

tant.

La destilada de personartats per davant dels cadáve7s dur:i tres quarts.Radio.

Ihneia i la precaueló en co que
PS refercix al veritable abat de
la proclama publicada pel Gravorn del Reich respect e a la PF1 SonciA do la resistencia passiva

a la RI11.11.
C411/1 sigui que Alemanya no
ha dirigit armara cap comunicat
.oficial a Franca mal) referen-.
da a la cessaci A de la resistencia, nquesta roman en actitud

expertant, esperant, als esdrvenirPOIlfs.
Franca onlament areedira

Txreaslovaquia rontribuira a
de l'empríe stit hAng.ar
que la Societal de Nacions esta
estudiant i qual projecte sera
cotnif:es d p opres a examen i apro_
va p ire d la Comissa; de Repara_
llervas•
eions.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

nerroeinr ami" el Rauh quan
acabi d'una manera efectiva i
vol-fiable el recrim anormal e'olabl 0 rf a In Buhr el dia 11 de
ganar del corrent any.- Hayas.

tu.ltr3 h han, el jec 1 el lec

I Ra;cles de Vaiéticia i articles de censtrucció

1.a • Cnicl. airtodistü . a. societat
mere:tatuarte:e rina,' 1', (5)(('.i de la
qual e'e s fomentar la t emperäni Nadllar pur la moral pilLtira. que influí eficadnent en
ació de la Ilei seca, ha rerampanya
• onlaular una
,
la bo y a i el jota La Unió
.H n lpra la boxa corn un esbrutal. i diu que des 19(1 -1
-. 1 23 u ha hagut trenta set
/d'intuidas a oonseqiiimcaps veletas en el ring.
Tatnhd demana que les npostes
siguin permeses i declara
que età disposada a demanar
supressió de les carreras de

Casimir VICHS

BRITANIC
Londres. 27. - Sita celebrat un
Cresell de ministres. en el qual Ola
tractat la qiiestió de les reparacions

i l'incident italo-grec.
Nernbla que en el dit Consell
aprovat la dee'sió de la Conferència
d'Ambaixadors d'insistir pon) de Grecia perquè ltiith a Italia cls so milions de lires en coneepte d'indemn'tzació per l'assassinat de la missió ita-

•n•n•11•111n911.........23/111

cavalls.
Tamhe es proposa d'obtenir
l'aplicad& d'un regim molt s,ser pur a la censura del
- inostra deeididament contra, a que les dones i els memors: fumin, i per lant, no volea t arribar a la suyressió absoluta del tabac, ha proposat
a e le ee'n prohibeixi la venda a
dones i als nota.
:

BAVIERA
Berlín, 27. - El decret del
(lu y era bo y ares proclamant
l'estat de guerra, nomenant
Comissari general ifel'Estat 'lavares el Sr. Kahrr. ha causat
gran sorpresa a toUA ele centres
berlinesos, confiant-Se en ells
(111P el Govern do l'Imperi invitara al de_ Flavittra a retirar

aquest decret.
Sera namennt inimmliatamenl.
Comissari civil per Prússia, el
senyor Severeng. - Hayas.

EL Pilli[S

AQUEST NUMERO HA

LA SITUACIO A BAVIERA
Munich. 27.-El Govern ha facilitar
una unta ofieial en la qual din que la
neichswer i la policia intereso cnrapliran induldnblement rotas les orees
ttet 110vid. o en einant es Torero/N al
tuant e nitn e nt de Parare a ftntti'rs.
A excepci6 de vOn TIll er redes els
rapa de les Associaeions narinnalistes
_ban prontas acatar les ordres del Goyero.
El Comissari general, von Kahr, ha
probibit totes los reunions polftiques i
mItings a l'aire Ilinre.
Per ara roana completa calma.-

Tincas.
LES PRECAUCIONS A BERLIN
Berlín, 27.-La prefectura de policia d'aquesta capital Ita dictat una ordre posant la policia de seguretat a
les ordres del ministres de la Reichswehr.-Havas.

PASSAT PER LA CENSURA MILÍTAR°

AUTOMOBILS
1
-

-CAMIONS-

llEH1111\1{
AGENTS:
" Il nih

Mera Euigg la, S. P.

Rambla Santa Kflenica, 7.

Garat4c Bruc, 16'5.

EUA

Les inde Idas reclamo la
couccaloüa 1E21131
de les Clahres

-;:Nàpols, 27. - Procedent de
Corfú ha arribat a aquest piad
un vapor a bord del final Viat3£1501 un regiment (hin fanteria
dtaliana, do gtiarnició en aquella illa des del prineipi de l'ocupació.
El pöble acollí els expedialenaris amb mostres de gran en-

LA SOCIETAT DE GINEBRA
Ginebra, 27.-L'Assenthle a de la
Societat de Nacions ha adoptat
aquest matt la potincia presentada
per la Cornissió de l'opi.
El delegat francès, senyor Rey1131(1, ha expressat la satisfacció que
produí la eollaboraci6 prestada pels
Estats Units en aquest aeord.
El senyor Bardoux, francés, exposä després, davant l'Assemblea,
els treballs portats a tenue per la
Comissió nomenada per entendre en
l'assumpte de la cooperació
insistint en la necessitat d'establir una mútila ajuda en contacte
amb l'estranger. per poder rodejar
les idees d'iguals garanties que la
part industrial i la propietat literäria.
Acabä preconitzant la necessitat
que bi ha de la creació d'un organisme adequat.
Després d'intervenir altres oradors. quedä ahumada la discussió
fins aquesta tarda-hayas.

separatistes d'aquesta dutat.
g en-ehla quo els comunistes i
sindiret g enthleier's
p0s1/ d'oposar-ar a leo manife.s.-:
tacions separatistes que PS .PP1 r. brnrrin diumengo i per ileonseguir aiich rinpraran tofs els
•
mitjans. - Havas•

-o-

Earlfr; (esuailmillen
a

informes recoll.fraen als centres

liana.
Es creu que dintre el Govern no
rxisteix cap divergencia sobre la política segu i da pel senyor Baldwin, ni
inquietuds sobre la nava posició de
França.
Sembl a que en el dit Consell 011a
seil slavia admes implicitament rocupació de la Ruhr com un fet consumat i slaviza adoptat la dec'sió de fixar les limes generals de la politica a
seguir per la Gran Bretanya en la

112 condensada

1031f0123

xer, comentar i iraduir. fragments literaris deis millors
tors oreilans, entre ele quals
el "Comite d'Acch'e a favor .1 0 la
llengua ifúe a l'estmla", eita a
NertIaguer. i Maragall.

ELS COMUNISTES CONTRA
ELS SEPARATISTES RHENANS
Dusseldorff. 27. -

LA POSICIO DEL GOVERN

BARCELONA

ConicrOnda inter-aliada. -

LES SORPRESES QUE DONA

Havas.

G,spatx: Tallers, 72
Telefon A. 5090
Fabrica: Correr Benavent (Pró
xim a la Traves s era de Sans)

Aquest Cornite ha fet una pila
de. recomanacions als -mestres
dais petisos dleliguadocians. Sólo
recomarmitions encaminadas a
fer sentir als deixebIrs la granilesa de 'la Ilengua andina. Si reo
ens plagru'es el profund sentiment patribtie que dicta als,
e.onsells del Comite presidit pel
Dr. Sonia, ens 'afalagaria l'amor
que enclouen per la nostra Rangua i per la nostra literatura.
Hom reeomana, en efeete, als
piastras Ilenguadocians, d'explicar a Ilurs drixebles la 'lite-

Ruhr.
Es judica .que les coses es troben
més aviat en una fase transitäria i es
creu que el Govern esperardi cl de s
<lela esdevenirnents a Eran--enrotlam
ea i a Alemanya abans de donar cap
NS deiiimitiioRadio.

París, 27. - Els perindies
dition ano el novorn franci.
manir; en una actitud Pxt,relni rfliP , OSISPI; fi r it Cito 01 Orev e ra del Reich Patri en

;äbricl ds Froduris Cehern

Sonia.

NOTICIA OFICIOSA DEL CONSELL DEL GABINET _ANCLES
Londres, 27.- Del Consell de Gabinet celebrat ahir es facilitä tul- nota
dient que Mr. Baldwin va posar als
scus col-legues al corrent nie leo recents
converses (112C tingué a Paris amb
M. Poblaré, examinant la nova situació creada' per la deeiSió 'alemanya
d'abandonar la resistencia passiva a la

LA. POLITICA FRANCESA ROBAN A L'EXPECTATIVA
París. 27. - En els centres
oficials se segueixen amb hila-

contra ele húngaro.
Ha quedat concertat un Traetat Comerç i Ulm C onveni ecoManto especial.
S'estan estudiant eles mesures encaminadas a facilitar la
concrssió deis passaports i pas-

A Provenea ha estat constitult uM 4 Comite d'Acció a favor
de la Ilangtia d'Oe a l'eScola".
El pre4ideisc-el fervorós patriota, illustre propulsor de Poccitanistne a Tolosa, 'Dr. Camil

Hayas.

qual no roden esser exigidas a

ocorreguts.
Txecosloväquia deixarà sen
se efecte les mesures de rigor

EL FUNERALS EN . SUFRAGI DE
LES VICT1MES DE LA TRAGICA

pnuixifliil

El CirivAill haverAs mant
ferrnamen t la scvn decid) que
tractat
ha d'esser reformat el
de Vrrsalles, les condicions del

pis agente de la frontera que
foren viel mes dels successos

rie gat cap a E raça

l'escola

ratura oatalana i de ter canal-

lemanya.

tut dol qual sPrnn indemnizats

ders.-Radio.

g

a

D'ANGLATERRA

D'ORIENT

174 [lengua d'Oc

Moscon, 26.-Es parla molt 'en
els receles sovieties d'un próxim
ranvi en l'orientació de la política
estrangera dels Soviets. tiembla que
el Govern s'inclinarà a una linia de
conducta Inés conforme amb els
punts de vista de França i envers.
una solució equitativa de la Miestió
dels deutes.
S'assegura que un representant
snvietic a l'estranger serà encarregat, dintrc de poc, d'iniciar negociacions que seriell la represa de les
converses entaulades recentment
Mo/con per M. de Monzies-Radio.

tetminiarba de la resistimeia p a ssiva i especifican t los mesures
que ser it nocessari adoptar en
vist a de la nova situarid, - Ha-

)0(
iN EN-CO'NSOL ENPULSAT

MUSSOLINI EN OBRIR-SE EL
SENAT FARA UNA COMPLETA
:'..XPOSICIO DE LA SITUACIO
INTERNACIONAL

1

ROVIARIS
Berlín, 27. - El ministre do
Transports ha dirigit, una carta
al personal terro y iari de la reandnciant - li la
,g lé de fa

-

Oklahoina (EE 1, 11.J.), 27.- Per
baver-se convençut de la influincia
que Vorganització Ku-Klux-Klan
exerceix sobre la Cambra haixa, el
gavernador de l'Estat de Oklahoma
ha decidit suspendre les scssions de
la dita Cambra.-Havas.
LA VAGA DE TIPOGRAFS DE
I NOVA YORK ACABADA
.Nova York, 27.-La vaga de ti,a.',grafs ha terminat.-Havas.

DE RUSSIA
-o-

-

1usiasme.-.11ayas.
ELS ASSA3S1NATS DE JAN-INA.
VAN PRECISANTSE
LES ACUSACIONS
Londres, 27.-Els periòdics
han rebut un despatx d'Atenas
donant compte que un pastor
alhanes ha comunirat a la Comissió intPt e nacional que porta
a terina l'enquesta sobre l'as,
sass - inat de, la raissid italiana
encarregada do la delimitad.;

Londres, 27.-Els Consells
Trade Union han aprovat una cesoal primer ministre
lució demanant
Raldwin la convocatòria immediata
de les Cambres.
Aquella petició estä basada en la
necessitat, atesa la situació actual
d'Europa, que el Govern estigui ett
relació directa D'ab les Cambres.-

de la frontera d'Albania que

poc abano del crim do Janina el
governador de Argyroeastro
pregunta si volia encarrogar-se
de l'assassinat d'Un miSsie5.Havas.
D'AMBAIXADORS PRO1A
POSA 1 EL TRIBUNAL DE JUS-

Radio.
UN DISC:CRS DE Mr. BALDWIN
Londres. 27.-El primer mi,

aistrit angles, senyor Baldwin,
a
ha prontinciat un discurs
Nortunthon, manifestant que el
pohle, anglas havia de vetllar
pel manteniment de la deracicriv,,
cia.
110 laborat sempre-di g u e per la cansa de la pau i per
cilla soguira laborant mentra
ocupi md cärrec de primer ministre.

Durant aquests última temps
i
les relacions entre França

Anglaterra s'han fet cordials
cordials dasaparaixen t totes les

diferencies.
L'enfortimant de l'Entesa es
TICIA ORDENA
si volem treballar
necessaria
París, , 27. - Segons decisió
eficacia per la causa de la
amb
de la Conferencia d'Ambaixapan. necessària per al ressorgidoro que es féu pública ahir a
ment d'Europa.-Radio.
Gola tarda, considerant que el
EL DISCURS DE MR. BALDWIN
complert
vern 'Grecia no ha
NarthantOrn, 27. - El senyor Baldde
la
nota
la quinta . couclicid
que
win en el set/ discurs ha declarat
del dia vuit de Pactnal relativa
existeix per
esperando
que
millor
la
culpables,
a l'arrastament delS
la situació aci tenint tamtid en compto les fal- assolir l'endagament de
estä basada en les retual
a
Europa
sobre
Poni
negligencies
tes
França amb la Gran
questa que havia de portar-se a 1-, eions intimes de
terme respecte als assassins de Bretanya.
Tots els problemes es tornarien imla missid italiana. 110 resolt que
mensament més difícils de resoldre si
el govern grec 'l'inri a Italia als
paisos per
50 milions de liras que formo estiguessins separats els dos
dipositals al Banc de Suissa en a'guna causa.
Un arnbient de confiança mútua ha
concento . de garantia.
suhstituit al de recelo que existía quan
El Tribunal de Justicia de La
Gabinet.
Ilaia ha disposat que sigui pujà al Poder l'actual
La importància de l'Entesa està avui
transferida la-dita quantitat, del
a París i a Londres.
Batir, de Suissa 301 d'II alia. - dia reconeguda
Les converses que he. fant i ngut -aleIIayas.
gi el Primer ministre angles - amb el

AGITACIO POIITICA

A GRECIA
Ateneo, 27- Les eleccions
confirais han estat ajornades de
nou fins al dia 2 de desem-

bre.

La retirada de Zairnis ha produit, gran sensadóv puix ambolira 0/1 gran manera la •situació
politica'. .
La IliIilii uaf ara reduida'
als partidario de venizelos i de
Metaxas, Anemias irreconciliables:- Radio.. .
LA SITUACID A BULGARIA
Sofía. 27. - Es restableix
l'ordre en els districtes on els
comunistas havíeuprovocat dis_

turhis.
Només queda un focus, el mes
important, a la reglé de Fordinandovo, on es desenrotlIon
normalinent les operarions per
a la repressió de la rebellid.
Algtins eaps de les bandas
slian suieulat i nitres han esta t
assassinafs per !bus propis
particlarís•
En lliurar les armes, molts
cielo rebelo s'ha vist que eran
•
fusells de model rus.
El Go yern te ara la prova aun
a Burgas i a -S'atina, a l:t Mar
negra,-havien estat desembarcades armes i sumes de dinar procedents d Rússia.
Informacions d'origen patones diuen que Itakowski es t'otea neetualment al Sud de Itils.sia.

Cap del GOVern francés, senyor Poincasé, han facilitat el restab:iment de
les bones relacions que abans existien

entre els dos pobles.-Havaez.
Londres, 27.-El “Daily Mail"
(bina la not fein que en el harn
de Ponla/. Po produí una callisid entre la policía i els obrers
afectats per l'atur.forcós, re-

sultant utts' 50 ferits.-Havas.

des d'on dirigeix l'acch5 dels comunistas i els tramet secorsos.
-Radio.
CUIRASSATS ITALIANS A LA
VISTA DE CORFU
Paris, 27. - Comuniquen de
Corfú que avui al migdia aparegueren darrera de l'itla de Victo quatre cuirassats i set con-

tratorpediners nacionalitat
italiana. els quals ancoraren a

alguna distancia del port.
No es proferiren amenaces
contra els italians, i en la ciutat regna l'entr o mes complet,
si be hi ha un cert estat
e -artesa . - 'lavas.
LA S. DE NACIONS I EL CON-4

FLICTE ITALO-GREC

-Ginebra, 27.-El Consell de
la Soceitat de Nacions s'ha °en-,
pat do la redacció d'una cics-i
manda dirig:ilit al Tribunal per4
manent de Justicia internacio-4
nal de La Hain, per tal que formuli la seva opiniú sobre el
conflicto italo-grec.-Havas.
•NI1111•1111.•111131»11.11
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MERCA

DE

MININI•nn

LLOTJA

,yr-aas_

BLATS
Aragei 1 Navarra. . . .
Castella 1 mansa

,, de

de

Extremadura. .
de
. .
Andalusia dar . .
( p rens en pessetes 106 kg tense sao
darntint vagó origen.)

FARINES
Forci

Extra local
c orrent local

Itiancet extra CaStPlia. . .
Planea corrent Castella . .

de
de
de
de

ele
de
Balsa . . . . ....
.. . . . . . . .
(Preus en pessetes sac de 100 kg.
datitunt carro aqui.)

DESPULLES

N ruPro 3

te/ a Go
62 1/2 " 83
t1.5 "
(Si " 62 1/2
42 "

de
do
..
de
(Prens rn rals m'artera de 70 !Ores
nOlISC sao clannuit carro aq( 1 l.)

01enelt (prlin s )
segonet

23 a 21
oh " 21 I/O
19 " 19 1/2
18 ." 18 '1/2'

71 a 72
St "

" 41
43 "
36. " 117
•11,
" 34
G2 " 63
07 " 58
Sol " 57
37 " 38
42 " 43

-41"3.

LLEGUMS
Arras
...

8,1(4210
MatImat
Bell-lloch O
TreDeat

..

.

.

.

de
de

.

.

.

de
CIO
do
do

Despulle. d'aerée
. .

de

. .
Fuina . • •
Cilindre (lar (035500)

Ebcatliate .
19 0 20
IS " 19
17 " 17 1/2, castella
Mallorca

.

.

.

90 a 105
al " 62
co " 61
CO " 61
57 "
42 "

45

" 17

11) " 20

L51rdnge1e5

• de
• de

de

31 a 31 1/4'
30 " 30 1/4
29 " 29 1/21
30 " 31
45
11

•
.
. . .
Salte.
131auces arrUgals alfarnateS 44/46
Blanca arrugats alfarnstes 48/50
Planes arrugats alfarnatts 54/54

Impressió

GARROFES

Xipre 1 Creta
' '(egea VInaroe, nova .
• . de
Negra Castolld nova
de
Negra Matafers nova . . .
de
Negra Eivissa nova
,
do
,
Mallorca nova .
' (Prole; en raes -12 kg. sense sac da
1151(11 curro aqui.)

FARRATGES

i Alfals Piltre ," a
!Alfals segona

!Palla liara-neta
Palla curta
, l'una d'olftera

ita

115 a 120
bIO" ido

de

78 " 80

"

or,

de
de
de
de

120 a 122
110 " 112
102 " 105

de
do
de
do
de

93 " 95
88 " 90
85 " 85
105 " 130
43 " 45

38 a 39
:is " 37
31 "33
31 " 32
27 " 20
27 " 28

8a
7 7 1/2 U " ij 1/2
5 " a 1/2
" 8 I/O
7 " 7 1/2

pessetes 40 kg. d munt
(Preus
carro ama.)
Felpa rernolatla
Toldó de edr0

Monucten

Cigrons

de

Blanes arrugats alfarnates 58/50 de
'g anes arrugats all'arnates 60/115 00
de
.
. .
.
Pe 1 058 .
Llantles
k
. . (cie'
GtlikeS . .....
pessems 100 kg ar(lb sac
(Preus
datnunt carro agut.)

1Trepadella

•

Pral

CEREALS

Moren Plata non
Xlurese P/ata vel/
me de Extremadura 1 Mansa.
.
e evada Extremadura .
S eives 1.1obregat

de
Escalola Marroc
de
Esealo1a mata
de
ilerps
de
'Filies . • , , .
(Trotes en pessetes 100 k:g. auto tac
dantunt carro agell.)

Bomba . .
Especial '

de

de
'e ..e•ceres
1,. .enie tes. .
(Prous . co pessetes sac de 40 lIC, (lavada carro aqu).)

•

I t'aves Malló vellos,
. . . de
Pares Estreno o Andalusla novas, de
de
Pavons Estrein. o Andalusla
-11 a .13
ravons PM:litigara . . .
Ve
da
38 " 38 I/O Veces 0agarra
da
" 34
Veces Andalusla nOves
de
Veces estrangereS
do
Veces verdes
de
Escanda andalusla

de
de

ae
Farina 1110050 . . . . .
( p rrus per 100 kg. amb sao damunt
carro a( 1 ul.)

Serveis de la Companyia Trasatlántica
LINIES A LES ANTILLES, MEXIC 1 NOVA YORK
25 do setembre, de Valencia el 26, de
alitlaga el 28 i el 39 ito Cädiz,cap a l'Havana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XIII sortira de Bilbao el 17 de setembre, do Santander el 19, de
Gijón el 20 i el 21 de La Corunya, cap a Ra y ana i Veracruz. Admet càrrega i passatgo per
a Costa Firme i Pacific, aria) trasbord a I'llavana.
El vapor MONTEVIDEOsortirä do Barcelona el

LINIA DE VENEZUELA, COLOMBIA I PACIFICO
El vapor BUENOS AIRES sortirä do Barcelona el 10 d'octubre, de ValenCia el 11, de
Malaga el 13 i de (..ladiz e l 11, cap a Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la
Palnia, Hilvana, Santiago do Cuba, la Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, i pcl
Canal do Panama a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lengua, Antofagasta i Valparaiso.
Surtida da Valparaiso al 12 do cada mes, tarnant per la mateixa ruta fins a La Guttyra, i
d'allf a Puerto Rico, Canarias, Cadiz i.Barcelpna.

Lima DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirZt de Barcelona el 4 d'octubre, el

5 do

Mitlaga i el 7 do Cadrz, cap a Santa Cruz do Tenerife, Montevideo • i Buenos Aires.
25 a 28
27 " 28
32 "

VAGONS ARRIBATS

ESTACO M. 8. A.
1 .1 de Mate 1 de farina; I de etvada; 2 d'oren.
E8TACIO DEL NORD
7 de mate n•n (te far)na.

general:

Meroat.-.Segueix arnb la mat p ixa animad() d'aquests dies.
benes
Arròs. -HOm catira. avui una mes gran disposició por part d'aquests compradors 1 mb desig d'adquirlr-ne
. partides
(le la milita no„; l es ofertes d 7 origen d'en per aixa hastant recluidos.
per arribar -na.
Farratges.-g otreixen una Hougera puja, degut a les porpires existencies.1 la manca de ruitjans
molt possible davant l'expectativa de les arribadas. peral major part . do
Moreso.-Fluixe ja avui un por. i aixi)
que mes n.'adquireixen; reclnides han estat les °pararla:1s portadas a cap amb liquen gra.
copradors
in
EIs blats, cono les farines ittespulles, senso cap variació de preus.

SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA 1 JAPO
sortira de Corunya el du 13 d'octubre cap a Vigo. Lisboa i d'on sortira el 19 cap a Cartagena, Valencia i Bareelona, i d'aquest port el 25 per
El vaixell "C . LOPEZ Y POPEZ",

y "Voit Port-Said, StleZ, Colombo, Singapore, Manda , llong-kong, Sllitllgllai, Nasagaski, Kobú
per als quals hi
l:duma, atimetent citrina- i passatge per als punto esmonlats i per altres lloes

bagin establerts serveis regular s des deis rorts d'esettia abans indicats.
LINIA DE FERNANDO.

poo

•

Valenuia el
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortira de Barcelona el 15 do setembre, do
16, d'Alacant i Cartagena el 10 i el 20 de Cadiz, cäp a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
balita Cima do la Palma, altres escales intermedies i Fernando No.
establorts els especials dels
ultra els indicats servois, la Companyia Transatläntica te
quals sortides no
ports del Mediterrani a Nova York i la tinta de Bareelona a Filipinas, les
són fixes i s'anunciaran oportunament en cada viatge.
als
Aquests vapore admeten carrega en les condiciono mes favorables i passatgers,
en el
quals la Companyia cidna allotjament molt cómoda i Iranio esmerat, com lia acreditat
san dilatat servet. Tots els vapors tenen telegrafia satis° fils.

ti

LA PUBLTOTTAT

PALAU DE LA CRONICA
GENERALITAT
SOCIAL
I1ANCOMUN ITAT

LA l'AXA DEL SUCRE 1 DE LES

CON.Sel.LL PERNLANENT
En la reunió. del Conseil Permanent
deis dios 25 26 de .setembre foren
damatxtus els següents assumptes:
Carreterea, camine' i ponia. — Continnaeas deis treballs en les obres que es
rfulitzen per administrada.
Adjudicarin definitiva a En Jacint
Boada de la •subliesta de les obres de
2, am/su-necia de l'obra sobre la riera de
•Salses, en el eaml reinal d'Olesti
art orell.
App-ivacia del projecte -de reparada
dej earnf de l'estada de Mouistrel a
la'carretera de l'Estat de Terrassa
iiiLlnis(rol. per ReIlinils.
• No'nenament de sensor diputat de la
Mari omunitat per assistir al reconeixement i, si s'escau, a la recepció dele
treballs de construcció del camf
Son: Feliu de Buisalleu a la carretera
d'Ilostalrieh a Sant
Agrieultura.. — Treballs de les Seeinns de Terra Campa. Viticultura i
Euelogia. Laboratori de Patolegia vegetal i Direedb.
Resultat deis concursos asma! I boví
reter (elebrats a Vich els dies 23 i 24
Carrero.
"inn'ruccid . públieet.—Pla de-transfor-merla de les Fecoles de Selles Arts
•aprOvacia le les condicions a qué caldrh que se subjectin els 3Innicipis que
'tenint actualment encoles d'aquella
mena milguin acollir-se a la dita transformada.
• CO3 ,,-esla d'un premi per als pròxims
;Mes Floral, de Girona.
. Con essia d'un prerni per al Concurs
Fotografies d'Arqueologia, organitzat per l'Acadèmia Catalica de Sabadell.
• ronressia d'una ropa per a la Gran
Senos noInternacional d'Antomobilisme que ha de celebrar-se prOximament
a i'A , cAdtn un Nacional.
R i- ne fie,I ncia.—A.procacie de les tiamines per al sosteniment d'alienats poi -es a eärree de la Mancomunitat.

MONGETES
La Federada, d'Ultramarina Queviures i Similars posa a corlearament de Ilurs socis que des d'avui han
<le vendre el sacre blanc a 175 pesselas el quilo i les mongetes de Mallorca a una pesseta tumbé el quilo,
i a 40 céntimo els 4 00 grana, segons
disposa la circular del Govern civil.
inserida en el Baritel{ Oficial del die
25 d'aquest
També han de posar en els dits
anides ratols anunciadora del pren indicat, per a no incaercr en responsabilitat.

f ormlar

Odg113 I C1311-

iiird ð3 47 Caü g NaciOildiiSles R13s
Hau's ar t una novn relació de
1:•s 17 soeielats clausuradas per
caxlre del general Lossada en
pobles de Barcelona:
Alella.—Agrupació Democrä:ca Nacionalista.
Arenys de Munt.—Casal
-!;P rga .—Associació . Joventut

laus La.
uett.--Joventut Nagionalis, .
Brueh.
d'Estrach.—Casal
Gil.les de Montbuy.—Assoi Avene Na;.—Associació NacionaCarne de Mar.—..Joventut Na, ;orla lista.
Cardedeu.—Centre Naciona.:sla.
Cornellà—Federació Demorätiea Nacionalista.
Espartag-uera.—Ateneu Na, ionalista.
Granollers. — Centre Nacionahsla, Centre Nacionalista del
i Joventut Nacionalista.
- Igualada. — Casal Nacionalista.
. La Granada.—Agrupació Nacionalista.
• Ma nresa.—Joventut Nacional ¡cta.
alasnou.—Associacid Nacionalista.
Mataró.—Casal Catalanista.
Moyä.—Fornent Nacionalista
Ca la ä.
Prats de Llussanes.--Centre
: •;arionalista del Llussanès.
Rubí.' — Associació Joventut
Sabadell.—Bloc Nacionalista
loventut Nacionalista.
Sallent.--Joventut Nacionaisla.
• Sant Boi de Llobregat.—Cen. re Nacionalista.
Sant Celoni.--Cercle Autono7nisla.
San! Feliu de Llohregut.—Jo-"eollll Nacionalista.
Sant Feliu de Torelld._Jo_
l'hit Nacionalista de. Tore11,3.
Sant Llorene, Savall.—Casal
• eialista.
la 'Pare de Riudevalles.-• •ellit Nacionalista.
:-;ailt (nitral de. Mediona.—Jo•..eetut Nacionalista.
-.• • n nt Vicens de Llavaneres.—
1re Catalit.
ela _Marta d'Olost.—Con-ti.
•-:Ag.runació Catalanista.
-entmenat.—Casal Naciona‘ g es.—Centre Nacionalista
lä i Joventut Nacionalista.
S int Pan (POrdal (Subirats).
—La Enid Nacionalista.
Ta r adell.—Agrupació Nacio-inlrsta.
Terrassa.--Associdció Nacionalista.
T i ana.—Casal Català.
Torrellas de Foix. — Centre
:a'ar,onalista.

Viladecans.—Centre Nacionalista.
Vilafranca del Penedès.—
,kg e nnacid Nacionalista i Centre Na ejonalista del Pened-1.s.
:Vtlanova Geltrti.—Butdroc
temnerätic Nacionalista "For421“1".
Amb aquests, sumen ja 75 els
centres nac ional istes clausu,
rau‘ per otdre governativa.

ELS PATRONS FLEQUERS
El Consell directiu de la Federació
d'Entitats d'Industrials Flag/rus dc
Barcelona, per tal de facilitar l'ordenat pal governadór civil. a propasa de
facord de la Junta de Proveiments referent a la taxa del pral/ del pa a 065
pessetes el quilo. posa a coneixement
de tots ala industrials flequers de la
provincia. que l'entitat facilitara grotuitatnent tots els diesa fainers, al seu
estatgc. conne de l'Asalta, 42. das de
les quatre de la tarda a les vuit de
la nit fins el dia 3 d'octubre, eis Cartells ananciadors del preu del pa. Fanunci del qual és obligateri exposarlo en Use visible.
ACLARIMENT
Seats prega la publicació de la nofa negiient:
"Interesa a la Corporació General
de Treballadors. Unió de Sindicats
Lliures, rectificar la noticia publicada
por la Premsa sobre una entrevista.
a Vergara. del sea secretad d'acords
amb el general Maatínez Anido.
El Secretar d'Acords en l'actualitat no &s Joan Latania Lliteras. sine,
August Lagunas Alemany. el qual no
aha enogut de Barcelona ni ha tingut
cap entrevista amb p ingó. El campany
Laguia fon nomenat per presidir la
Cornisaia, de Propaganda. recentment
constituida. Unicament com a tal i amb
caràcter particular, ha pogut celebrar
la dita entrevista."
—o—
Després d'un llarg viatge per l'ea,
taanzer d'una temporal estada al
N,ord. com a assessor delS Sindicats
Lliures d'aquella regia. tornara un
d'aquests dies a Barcelnna En Joan
Laguia Lliteras per encarregar-se de
la Comissió le Propa ganda i de la
direcció de "Unión Obrera". /irgan
aficiai de la Corporacia, General de
Treballadors, Unió de Sindicats Lliures.
UNA EXPOSICIO DEL SINDICAT LLIURE
Els Sindicats ..Lliures han tramas
iota exposició al president del Director] pregant-li que ordeni la revisió
del procés Feccd i decreti la scya Bits:erial , ja que no la ha contra seu
cap acusació amamantada i que malo ral ésser-li totes les provea favorables, se'l reté a la presó injustarnent
ja de fa molt temps.
EN DEMANDA D'ANTECEDENTS
Han estat clernanats a la Direcció
. -redor <le policia antecedents del
5
sindicalista deanaut a Madrid, Feliu
Monteagudo Soler.
L'esmentat sindicalista baria estat
redactor de "Solidaridad Obrera", i
cra amic del "Noi del Sucre", mi-lb el
<Mal Tau deportat a la Mota. en rapoca de la repressió.
Ha y al estat president del Sindicat
Unj a del Ram de l'A'amantacia. essent
el seu ofici el de flequer. i ha sofert
por les sayas campanyes de propaganda
alannes detencions governatives.
Es natural d'Afintinia (Arag6).

Del Municini
EL PREU DELS AUTOTAXIS
PER ANAR t L'EXPOSICIO DEL
MOBLE
L'Alcaldia. d'acord amb la traciaó
urbana. ha disposat que es autotaxis
que facin servci des de qua i sevol Une
de la primera zona assenyalada pels
cotacs•de plaça a una de les portas ele
Flaxposicia del Moble. cobrin 6 pesetas par un o dos seiants sense retorra i una passeta més per a cada
seient suplementad. quan als aulas sien
de manera • i segona categnria. Els
ansias de tercera categoria cobraran 5
peasetes per un o dos seients, sense retorta i cinquanta cèntims per a cada
seient suplementad. TRASLLAT DE VENEDORS
L'alcalde accidental scnyor Maynés,
d'acord amb la Cantiosió d'escorxadors i mercats. ha disposat que es realitzi inunerratment cl traslat acordat
la algun temps deis venedors de la
part alta de la carretera de la Creu
Coberta del mercas deis encants. en el
sentit que d'ara endavant se situin
carrer d'Entença fins al de Sepú'vada,
entrant por aquest correr fins al de
Rc:icafort i baixant pel mateix fins el de
Florida Blanca.
Aquesta modifcació tendeix a donar
satisfacció als jusliFcats desigs capa s ar% per la Condecid general de la
prajectarla Exposicia de Barcelana. de
cleixar Iliiirea les principal% vies d'accés a's adata del altar certamen. S'ha
portat a terma inspirant-se en sin sentit
de justicia i conaenianc'a pública, fins
al punt que l'esmentat cansa ha estat
vis amb plaer pela concessionaris i
vens afectats per ell.
VISITA
Ahir arta a complimentar l'alcalde
accidental el president de la Diputació
de Barcelona, senyor Valles i Pujats.

ag vIto aatetnbae hs23

El ME1 EUttOLOGIC DE CA LALUIN YA
D i a 27 <3 tmbr
s ezt
es cl a 1923
1.—SITTJACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
2.—ESTAT DEL TEMPS A CATALIINTA A LES et
DEL MATI. (Observacions d'buropa, Nard d'afrioa i
DEL MATI. (Observacions de la Sanea meteorológica cal'Atbsintie rebudes per telegrafio orase fil8)
galana, comunicades per (elf/an):
En general domina el t'anal aniteielanie n l'Oee.Ident
bon terups es general a Catalunya, atub vente fluid'Europa, amb et centre a França (1030 milibars) proass i variables.
duint en general bou temps, mes amb bles al Cantäbrie,
¡ti ha rosadas a la Cerdan y a i a la Plano de Vich.
a Holanda i a Bélgica.
La temperatura maxima ha estat de 28 gratis a Fila i In
Les bajaes pressoius san al noroest d'Europa, amb algumtninia de 6 a Puigeerda.
n a s pluges a Irlanda i costes del nord de la Gran UreIli ha calitxes a Bareelona i a les Planes de Vieh 1
la o
Bages.

don fiarais de "C a l a' u p"
Associacia hiromisia. Ally
CARTELL
Premia ordinaria
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ORSERVATOR1 METEOROLOGIC DE LA UNTVERSITAT DE BARCELONA
'leyes d'observaei6 7. 13 i 18 Urea
Bararuetre a zero 1 al nivell de la mar: 768'2, 7686, 76S'7. — Termal:nace sec: 202, 227, 21. — Termametre
hurnir: 179, 19, 186. — Humitat (eentéssirnes de saturada) : 78, 69, 78. — Direceia del vent: ENE.. S., SSE. —
Velocitat del vent en metres per segun : 3, I, 2.— Estat del ce]: quasi tapat, quasi sera. quasi sera. — Clame de
/virola: strats-enmuls, cierno; alts-cúmuls; cirros, strats-enmuls. .
Teravraturex c..rtremes a rombra
Miixlma: 241. — Mailma:
— Mlnima arras de (erra: 16. — Oseillació termométri ca: 7. — Temperatura mitin: 200. — Precipitada aignosa. des de les 7 liares del din anterior a les 7 horas del din de la data: 00 mllfrnetres. — Recorregut (1,1 vent en igliq tenips:
ru t ila metros.
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CATALUNYA

VALENCIA
Un alt funcionan l de l'Ajuntament a la presó
Ha esiat nietingut, i empresonat el cap d'arbitris de carne,
senyor Canut. llicenciat de presidi, que fa den nnys ocupava
aquell eäri ec, manejant quanM'osos interessos municipala i
essent per la seva influimoia
Pärbitre de la política republicana veritable amo i senyor
de TAjunlament.
Poi' 'ordre del coronel inspector es present à un oficial de
amb dos soldats a l'oficina central, procedint a la
del anejó del senyor Canut, trasIladant-lo després a la presó
militar de les Torres de Quart.
Sembla que Out acordat la
revisió de la fortuna privada
del detingut. havent-se oficiat
a l'efecte diversos registres de
la propietat, i s'assegura que
aquest maleta procediment va a
seguir-se contra alguna ex-alcaldes, el canvi de posició económica dels quals ve esseta . objecte de. muraturacions de les
gente.
REUS
Música. -- Reaparició d'un setmanari
L'Orfeó Iteusenc, prosseguint
la seva merit,s ,ria tasca d'expandir el roneiaement de l'art
nmsieal entre l'estament popular. ha establert 'classes gratuileade solfeig teoria musical, per a nois i noies. Les ,classes eornem:aran el proper oc-

premis la banda 'La Palma", de
Reus.
PU IGERDA

La colònia. --- Els colors francesos prohibas. — Detencions
— El ferrocarril,
La coMnia est Menea, enguany
molt nombrosa ara es va reduint de dia en .dia
Amb ocasió de les festes de la
Maree s'ha notat en aquesta vila mea moviment d'automòbils
i de forasters.
—Parelles do Ja Goärdia Civil
presten servei en els Bancs
d'aquesta vila, 1 a les nits practiquen nombrosfssims escorcollaments pele carrera i catire.
Tarnbe la Gardia Civil ha fet
tapar la bandera francesa que
pinfada a la porta de l'esta/din-1 p rd En Joan Bertran. El
dilluns proppassat foren del inguts al café d'Espanya i nosnts a la disposicil, de l'autoritat militar. 11 individus, quasi tots fills del pas. acusats
de reunid clanr/estina de caräcter sindiealista.
—Es diu que, per fi!. a primere del proper mes d'octubre
es donarit el servel del ferrocarril de Ripoll a Puigeerriä. amb
el nou material , inäquines i vagons.
— E5 treballa amb gran netivital en 10.5 ehre e de perllongament fins a La Tour de carel,
dal en rail de Marlame.
(La cluinginda per noaaltraa.
catalans). La aaradarla da prop
d'Ur estä ja molt avançada.

tubre. Sota les aondicions que

NIZTARO

assrnyala l'Orfoú.
--En el Mas de Sant ,Jnan,
del terma d'Aleovar, as perprelit

Periedics que sus p enen la publicació. ----- Clausura de l Casal
Catalä. — L'Orfeé Itaataronf és
dissolt.
Concurs de fotografies. — D'esports.
En l'erlició de divendres proppassat. el "Diari de Matará"
va acomiadar-se deis Regidora
i atajes. suspenent la publicaIgualan-Hit ho ha fea el quinzenal de Joventut. "Calarties":
aquest ha suspès la publicació
per les artuals eireumstäncies,
segons neta que insereix a primera plann•
--Dimatis passat . a la larda,
foil praciteat un registre al Casal Catalanista per la Guärdia
Civil.
Ahir. climarts, al mall, fou
elausurat el dit Casal.
--En una rennid recentmcnt
celebrada t.tels socis protectora
de l'Orfed Mataroní, en la qual
va donar-se romple de la dimissid presantada pel san tnestre
II . P. Mole, fonamentant-la en
n'otitis de salta. Trobant-se insubstituible, la placa orle oeupava. el P. 1101a dins FAssocincid
musical, varen acordar la dissohirió de l'Orfed essent a Veteele nmna
or • rla tina Cornissid
quidadora. Ha estat larnent arassim que hagi de desapareixer
una entitat que tan!. d'honor
t'en a la riostra etutaf.
—El Grup Montserraff treballa activament en la preparacid del eoneurs fologräfic.
Compta ja amb hon nombre do
premis, alguns rle tren valuosns.
El Jurat qualificador estarit
curtirlos!, pels sényors Rafel Es-

un furt de robes i joies, mentrc
eta amos de la niassia es trobaven ocupats en la recollida
d'avellanes.

Cempanyla Reusenca
d'Automòbils "Hispänia - , assabetda püldie 1111 5 a partir del prhairo din primer (roeinbre. els aulas quo fan el serVei entre Granadaila i Ittibe. i
i Reos, sortiran
Lee

d'aquesta chata a les 2'15 (le lit
tarda..
El prestigiós set manari que
orean de l'organitzeacid socialista lte Catalunya. i que doraid, molla anys fou dirigit pel
ferro polemista En Josep Ri't'a_
Seils' i Mareall,"• • sabem que .aviat

reaparrixera sola el n'ataja nom
de 'Justícia Soeial" i q ue serä
• portaveu de fit "Unid Sorialista de Catalunya".
Aiille5f sol Iranani serit edilat
a Rana. fofa-se' n una Arlieió per
aqnesta lonalitat.
Prul a rn tumba avanear rls
nntris (Ha eseritors aire Si e q llabornrun. Son: Gabriel Alomar, Rafel Ca.mpalans Serra i
Moret. Cristbfor de Dornimeell.
Alfons M'asares. Marius Aguilar. A. Fusté Valldeperes.
Reure i Jaurne Agnade
---E1 teatre Fortuny ha inaugura t l seva temnorada d'hlvern, arnh un escolla programa
de c.inerm i variefats.
—Arnai mol in de lo fastas rla
Tanta Tecla. a la ',pina marital
de Tarragona. ha tin g.ta 'loe un
cenctirs de Bandea ,le Miistea.
emportant-se el segon i tercer

trany. Narcís Ricart, Albert
Griauck, Francesc Majá i Marian Ribas.
—Una selecció de laluro estigud darrerament a Reus, vencent al Redis d'aquella poblacid per dos gola a un.
—El primer tim de Muro va
vèncer per 5 gola a O un quart
equip del Barcelona . Aquest havia ,promès presentar le' Re"
serva.
—El C . . DMatar6, en disputat partit, empatä a O gols arnb

el Gracia S. C.

IGUALADA
Notes diverses
Diumenge celebraren la respectiva
festa de barri els carrers de la Soledat i de Sara Ferran. Poques testes
d'aquesta tocata haviem vist que fossin
celebradas amb tanta solemnitat Es
indubtable que aquest relleu l'hi ha donar l'extensa', i les condicions especials de les esmentades vire.
Ultra deis actes propia de les festes <le carrer. cal assenyalar d'una manera especial el castell de toas artificials de la Soledat. així con/ el bon
gust en l'agençament del correr, i les
sardanas que tocà la banda militar al
de Sant Ferran.
Les banderas catalanes que Si havia
a tots dos barris foren retiradas per
ordre del sergent de la guärdia civil.
— Dijous de la sermana passada hi
llagué un aldarull al carrer del Clos,
promogut per un harne al qual Ii foren posats els 1-nobles al carrer pel
j u tjat.
Ja dies enrera s'hi havia presentat
aquest per procedir al desahuci i ton
rebut amb insults i amenaces. Davant
d'alai,. en repetir-se ara la diligencia
judicial, bou requerida l'assistencia du
la guardia civil.
Els rnobles foren treta a les daca
de la tarda, restant al carrer fins a la
matinada del dia següent que foren
retuais per ordre de l'alcalde.
— El número del setmanari local
"L'Eao d'Igualada". correspanent a
dissalstr, aparegué mutilar per la censura militar. Segons sembla. en eis grtielcs taxats s'hi contentara i censurava la inconseqüancia aolitiea—que ara
cha palesal novainant—del baffle de
la ciutat.
— Per la superiaritat corresponcnt
ha estar destinar a la residència d'Olot el reverend pare Joan Profitós. cscolapi.
— Les &arares plagas produiren als
vinyolars i a tots els cultius en general un gran bi. Els rainis s'inflen
i van tnadarant sota la Militancia den
sol pi-a/1;g.
La temperatura és suau co y, al maig.
- Dimarts va encallar-se un carro
deis que es fati servir per al transpool d'escorça. Malgrat eis esforços
de l'animal, barbarament garrotejat pel
carreter, i :ilguris vianants, no ion possible treureal.
Davant el carretea arnb mas
inhurnanitat que bon scny, les ernprengua a cops amb la barra de ferro del
carro de trabare cintra la pobra bastia, fitis que aquesta colgué a terra
sense vida i amb la corresponent sorpresa del sen criminal propietari.
— Ha estat uns dice" a Igualada el
nostre compatrica Fra Joan Crisastorn,
caputxf. el qual. per disposició deis
seus superiors. marxa a Roma on cuy.
sant els estudis de Teolegia.
— L'esposa del senyor Santa Savera. professer del Conservatori de
l'Ateneu lenaladi ha iefantat un nen,
al qual li han posar els noma de Jordi, Jarana i Nards.

e

tombe3 ell
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RESULTA QUE NO EREN•

•

1.—Flor natural, premi d'Honor i

de Cortesia, ofert per la dita entirar, que s'atorgarà a una poesia de
tema amatori.
II.—Englantina, oferta pel Consell Directa/ de l'entitat, que s'adjudicara a la millor poesia d'histäria, usos o costurns de la riostra
torna.
IIL—Viola, premi dels Revereuds
senyors Rectora de les Parraquies
del districte (por ordre alfabètic),
Angels Batiera Carme, Sant Agusti, Sant Joscp i Sant Pan, a una
poesia que r..yliti la Fe.
Premis extraordinaria

.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sosas pes de r a trnösjera ¿hure a tes 7 del mati)
Altitud, metres:
250. 5 )1
Direcció:
ENE., F..
Velocitat metres per sagas:
S,
7
Piafa de núvols a 548 roctres. Sirats.

93 la líe1i;iI!

IV.—Premi de l'Excm. Sr. Marquès d'Alella, alcalde de la ciutat,
a una poesia de terna lliure.
V.—Premi del Holt Illtre. Sr.
Tinent d'alcalde del districte, senyor Josep Vilaseca, a una poesia
de tema
VI.—Premi de l'Exctn. senyor
Joan Vallas i Pujals, president de
la Diputacia de Barcelona, a una
poesia de tema 'hure.
VII.—Premi de l'Excm. senyor
diputat de la Mancomunitat de Catalunya. En Josep Carabao, a una
composició poética de tema lliure.
VIII.—Premi de l'ex-diputat
la Mancomunitat i president de la
dita associació, senyor Jaume
Andreu i Barbe:, a una pocaia de
tema narre.
IX.—Premi del Molt nitre. senyor Enric Maynés, primer tinent
d'alcalde de la ciutat, a una composició de tema Iliure.
X.—Prerni del senyor Eduard Segura i Morató, ex-regidor d'aquest
districte. a una poesia de tema lliure.
XL—Premi del senyor Josep al.
Morera, a una poesia de tema lliure.
XII— Premi del senyor Pare Vilaseca, a una poesia de terna lliure.
XIII.—Premi del senyor Rafe]
Ferran, a una poesia de tema lliure.
XIV.—Premi del senyor Joan Estragués, a una poesia de tema Iliure.
XV.—Premi del senyor Josep 11.
Mascó a una composició poética
sobre un fet tradicional o notable
del districte V.
XVI.—Premi del senyor Josep
Muntadas, a una composició en vers
o prosa, de tema lliure.
XVII—Premi de la Secció Ferninal de l'associació, a una composiciä poatica en elogi de la Dona
catalana.
XVIIL—Prerni del senyor Josep

Llistosellas; a una pacata de tema
lliure.

XIX.—Frerni de la Joventut "Pau
Caria", a una composició poética
lloant un fet històric del temps de
Claris i l'amara.
XX.—Prerni del senyor Ramon
Rosselló i Ràfols, a una poesia en
lloança del poble de Sant Pera de
Premia.
XXI.—Premi del senyor Joscp
Vehinat el qual es concedirà a una
pocsia festiva de bona mena.
XXII.—Premi de N'Enric Gili, a
un treball poètic en elogi de la Tartana Catalanista i cl Teatre Català.
Condicions
Primera.—Totes les cornposicions
liauran d'amar rigorosament original;
iniclites. i escritas amb lletra clara i
intelligible.
Segona.—Les composicions s'enviaran al secretar! de la Comissió Organitzadora. En Lluís Bracons, al dotnicili de remirar, correr Nou de la
Rambla, 16, Barcelona, per tot cl dia
31 del vinent mes d'octubre, acompanyades d'un plec clos que contingui el
norn de l'autor i porti cscrit a sobre
cl titol i el lema de la composicia.
Tercera.—Serà armilar el preni
tot el treball que en obrir-se el plec
continguin pseudanitn, anagrama o vingui la tarja en blanc.
Quarta.—L'entitat es reserva per un
any el drct de propictat dele treballa
premiats.
Cinquena.—Els autora premiats que
no assisteixin a la Fasta ni &legran.
es considerara que renuncien al pretni.
Sisena.—El dia de celebrada de la
Feota es fara pablic en emetre's el
veres] icta
Jurat qualificador: En Toser+ Maria Morera Grau. presidario En Raman Tarres Rosal, En Toser, Bulart
Rialp, En Jautne Cortes i Bormin,
vocals. En Joan Vidal i Salvó, sacratara
Per la Comissió organitzadora, el
secretara En Lluís Bracons i Padró.
Barcelona, :O de serenan-a dr. 1023.

Ea canillanva mora'f7adora
PUBLICACIONS SUSPESES

El governador hie ordenat la suspensió de publicada dels periódica
"Nandtt", "Papila", "Caloyo . ' i
"Cipriano", per indecenta.
L'ordre lamba es farä extensiva
al "Nandu de Llafrina, que s'havia
arnés en la Iliata.
CONTRA LA IMMORALITAT
•

EN ELS C1NEMATOGRAFS
El governador ha imposat algares ponyores de cinquanta pessetes
a uns quanta desaprensius .d'arnhdos sexos que es dedicaven, en la
penornbra dels cinematagrafs, a actas poc decents.

REGADES
Ahlr al madi el capità de la
Mestranca d'Artilleria, Godofred d'Odriozpla va trastladar,
se al Camp de la Bota amb les
bombas trobades -diumenge en
un autornèbil.
Reconegudes, ea pogue'
provar que eran huidas, havent,
se'n destrocat algunes per at,
zar.
Fan 8 .centímetres d'alçada
per 5'50 d'amplada, i el grnix
de les paret 5 ass d'un centfma_
ten. Pesen 680' grams i estart

obturarles a la part superior
arnli un tap.
Del gen anWrisi al Laboratori del Parc es creu que huir
composiei6 es de plom endurit
ans, antimoni.
La policia continua prauticant registres relacionats amb
aqttest afer.
Els del insisteixen a
declarar que ells ignoraven per
comptert el anntinaut de Ins
ca lces iteeernenteixen energlea.
ment que mal s'haein pro.
pnsat cometre els delictes nue
poni de la prensa ha vingut par.:
lant•
DEL ROBATORI DE TERILASSA
La policia ha continuat les Seves gestions encaminarles a as sehr la detenció del xofer Joset) Soler, que portava
dels mu iracadors de la Calxa d'Estalvis.
Ele registres fins ara practi-‘
cate pels vollants d'Hospitalet
del Llobragat, cm es supnaava

que s'havia refugiat el Soler.
no varen donar cap resultat.
El Ores detin guts per armes:
tel. confirmen ineomunicats.
L'AT.L1DERAT JOAOTTM
DE MARO')
La Companyia de Tranvies ha
conceda, al seu empleat , En
Joaquim ele Marco Martínez, ah_
solltHurement pel Consell de
Guerra que fallä la causa contra els antelas de rassal t a la
Catan d'Estarvis Terrassa.
una llicència de la dies que
aprofitarä resnientat per fer
una visita als Se115 pares. que
resideixe,n a Santander.
UN ACLARIMENT DELS BEPORTERS POTOGRAFICa

Els senyorsBadosa i
li van visitar el governador per
fer-li saber. en nom de l'Agrupació de Iteptirters Gräfics. que
el fotògraf que ,fil•u la demanda
de treure clixés ele l'execuch;
dels reus do Terrassa no per tanyia a aquella Ag,rupari,"..

Secciñ, Marítima
Movun ent m

a ríti rn

Vaixells entrats
Vapor espaaval "Luis". de la ruar-,
amb peix. Arnarrat moll de Llavaaa
Consignatari, Josep Gilabert.
Vapor anglas "Fenchurch", de Nmvport, arnh carrega general. Amarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari
miren marinas i Dalgado.
Vapor anglas 'Lord Armonde",
Norfolk, atril) carrega general. Amarrar tuoll de Ponent Est. Consignatari.
Maureiner.
Vapor espanyol "Dalfir.", d'Alacant,
arras carrega general i 140 passatgers.
Amarrat moll d'Espanya NE Consignatari, Companyia Transmadirerrania.
Llagut espauyol "Tarragona", ae
Castaliä atta) garrotes.
Vapor espanyol "Canalejas", de Valancia. amb carrega general i passatge. Amarrat tnoll dEspanya NE, Cansignatari, Companyia Transmedaerrania.
Vapor espanyol "Rius y Taulet" ami'
carrega • gcaeral. Amarrar ruoll d'Eapanya NE. Consignatari, Companyia
TransmediJerrania.
Vapor italiä "Etnia", anal a:ruega
general. :\tuarrat mal de Sant Berna, tasaaa „ :g avian de la Torre.
Vaixells despatxats
Velar italia "Eleonora a . cit llast, cap
Sant .Feliu.
Valer francas "lailivatte", en liada
cap a Sities.
Vaixells sortits
Vapor espauyal "Tordera", dro transa cap a Va'ancia.
Vapor espanyol "Sagunto", amb arrea,/ galera!, cap a Cartagena.
Vapar espanyol " J acln to Verdaguer"
en jasa cap a Valancia.
Vapor. anglas "Astrakan", amb gasolina, C11 nansa cap a Valencia.
Vapor ital - à "Caneca", amb arrega general, i transa cap a Génova i e; maleo
Vapor espanyol "E. Sarni", amb carraga g-eneral, cap a Gijón i escales.
Vapor espanyol "Jätiva", amb cärraga general, cap a Valancia.
Vapor noruec "Sigdal a , en hast, cap
a Va ancia.
Vapor holanda: "Slot \Vena", cn
//ast, cap a Messina i Pirca.
Vapor espanyal "Maria Dolores".
amb aärraga general, i tiansit cap A
Cette.
Vapor espanyol "Polar", ama, c.:arreo general. cap a Santa Creu de Tenerife i escales.
Vapor espanyol "Santofirme", amb
Omega general. cap a Gijnn.
Vapor aspa/Tal "Rey Jaime II",
amb cal-raga general, cap a Mallé.

Divendres. 28 de setembre 1923 •
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prelado mil celebre artista I-Iiiiidini. Reial Programa - Ajuria;
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ESPECTACLE§
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Cal, II barrer Gale s . La [empasta a borl
Porotay

iiiactusDa),

per nintinent artista

1.

TEATRE TIVOLI
¡Empresa Francesa Delgado
Gran companyia de ConM-

por a presentacid de Gallote
Cansado. Agniis Garcia, Anselm
1: erniindez. Angel de 1,t ( II Aleix
2, RepreCano. Pitard. ele.
sa de la tottliett
11a no representada. Los borrael Sell
chos,

I ,

Bl!, 111

I . ANTONIA PLANA
EMILI DIAL
.1yiii.
Butaca. 350 pessetes

¡La Casa da Salud

selm FerlltindeZ,

i

Fe

cal. Director:

"chico", Las mujeres, por

,te broma

0iretS.

Companyia

Mr, Ventura Gannau.
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rIes nia.•ii.a,..
E: a.-- s patse a c.mardainiria
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Mallio i - --puelals. a preos cror g ilides.
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ALBA - BONAFE

niuntez,

1

La pluma ..
'

SANTPERE - BERGES

verde. Nil . La señorita An-

vodevil en Pies artes,
LA POMA •
Nit, a les den. Gran Cali de Malles
/X repre enta iil del tautios vodevil en tres artes,
CRO CHARD
corrido, innocent i màrtir

Se .,.rturix obert l'abonament

geles
•

flegants inilettes. faan*Inullea
Iles. Esoetarcant presentarló. De-

.

TEATRE COMIC

•

Temporada d'Hivern de 1923-24

lli 11 11

Millill

Comnanyla drainatica
ROJAS -CAPARO

íto

1101
1

la.

I;

en n'e-

masivo

El barberillo del Avapiés
ininle p/1_
a 11, 111 . 11 ,
Avni, divendres, nit, a dos qu'al11 .I S El caprichito. L'exlo: deu: Reposició del famós meloIraordinari iixil en dos ac.drama en null tules
tes i rifle 111111111
EL REGISTRO DE LA POLICIA
CANDIDO TENORIO
EI
per tota la companyla.
larda.

t Dissabte,

LA MUJER SIN NOMBRE

8al cartell, dos estupendes obres

Fundit l'any 1871

eabilierat

a

e

Cándido Tenorio. Nil, pro,..entauVe del primer actor
31arian Ozores, amb l'estrena de l'opereta en tres
artes, del naislre Gilhert,
EL TIO PACO

tä

1
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MOBLES

ternlini, sense

Carrer
18

fiador.

de Santa Anna,

•

l

g

ra

.

i

FO i n DA SIMON

Eleeir-o-1 Celia' de barceluna araba de publicar
leanietrel
meillea,

g

o illarnal

.

i n•

•

. •
.•

i

.

l

I

zu

•

Diana-Argentina
Excelsior
Avui, divendres,

de La rei-

INSTITUT FENIINAL
Sistemes froael-Montessorl

191e.

(Davant l'Hospital)
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fflai•RIMMIMIIMEN•annuazmwocamarmaw.-men,..,......-mrwa.

Solfeig 1 Teoria
Violí- Violoncel
Piano-Harm onia

per a

parvu

Obertura de cura, el ala

zazo
•4••

Con s el l er arti s tici
PAU CAS.A LS
Vizectot:
LNC CAS A LS

DiaNnal, 4411, principal

(HIN P. de Gü. cia

i Clari;) Maltee,: d'II a 1
Ï de 5 a

1 octubre.

10 a 12 a Ciaría, 24,

•

Institut MusicaNdecthr"e"
Casü

es

princip al
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CO L . LEGI GRADUAT PER A SENYOR n'ES

Ceta Ils c o da dio de

tiriiipitatida. Por a

GRANS EXISTENCIES
PREUS BARATISSINIS

aa illielilar-Se g ellSeS

12, principal. L.11ICELONA.

P- LJNIED.41-

M g S--- o

de Sabities. Sen
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El:1T1 110 ELECTIllt GALVANI.
da trainesa in ola de frene. Manilla d'aininIAS SeXeSt eserivin una senzillii
lacten, postal per retiro a corren segit II aitnesia »1,4 . 10E3 obra 111•:11,11•01Ill'allla.
1.11.11.1 la al Direrlor de l'Institut EtectrO-TaCnic, A. PALAU, Rambla del

Centre,

2MHNIIIII 3

'Fellfon 1 378 A,

li ii...ite.,..,a, da..iii.t.

. . In • •»
•

El
IU

MOBLES

MENJARS A LA CATALANA
E8PAIITERIA. 6-V11)111E111A, 12

traetal d'Eleetrolerapia. Pm
d e (ralle a lela
eserita
1 18 Pialad> 1 1 11e el del/nihil', all 1115111 gran obra
en una parla l lara 1 Sol/V.111a, e xpllea la ialn P P
del
trarlainen1 elü trie I de la manera que la eliielrlellat aloya,
mea obra amb 1 13 1111/11111, M i l sistema IlerVII . 1 »l'Irle/llar, 1
i5 i
10. Ila 111 Sala! ala 11 11111IIILS, a» fldill'ili 1 1114111111S.
I.8 CatiSti delo eillupttillnis n.I. ,alla ale ,1 1 n1 itimilimisament doseles ter tal d'IIlu s tra, iii »rala» .../»./. la 11i11111 ult Sa I :cc avoia del seu i stat Infiel) CM. la id ee trienal tlesimeotIla i t i rorrelit ato . ..Miel p rarralla afervid , 'aiiiirucit1 del imcrent
1 alvanir Po
ma
les hato, kle lal111111el 1./.11., I n 1 nanalt
, Poi s e mi, Cl nrod reginierailor e 0111 1110 Ira JfficalltvIII 1 S a.millla (III. del SIS»,
! ». livrIlia., I PO:. 1 1. nn aalla. i XV//lIIII
aalilillilaill retiergin IPMV/OSLI, 1p/tiesta
tioliea 1.01 111 Ilt la all Illa nuillana•
aida lanillia liallna lll por...1' muniste obra Per
'
I1 111 0
I lualisp.».1., II. a 1;1 Salfil. a II de 11 111, seinpre a lila reaplideni110 de:
la
inialaltia. a I enseitis que el reinet culi. esimilitlizat. atrae Una del nostre elentille

•
g

e

CUITEU I TRGBARELT CARGUES

3

LA ELECTRICITAT

L'In:sima

OMEI EJ

senyores i nens.Sandidies i silba Hiles. Collognem mitges
talons de goma. Yeniu al VA BE. Rambla del Centro, 35. f
fem bona cara Si no compren avui , Vcil per paCS

Començara el primer

DE TIARA, a 0'60 1110. Iltre, posat a
domieltli colilla preia. J. A. Jordana.

,

.

u

ul

tràgica, magistral cinta

an

Pi

Impor•

Espetnallfat en tapia-

etc., etc.

C Ir . F

PRI31 Ccj,;+Ein

oll r ial,
/171/M

dels

caprichito

gran esdevenimenti Estrena del grandins drama ea elli,
'artes,

c.-.niminyia de eil t'
Direrriti. Anselm Fernändez.
iLInis Calvo. Inatigltrarld de
Iii tempora,cla i debut de la romIninyja.—Dernii, dissabtr, 29 de
i-etembre, de , 1923. Nit, a dos
quarts 'deu en pura, colos-

11

PER MITJA DE

Gran companyia de sarsuela
de JOAN VILA
en la qua! 4 n 11,4) Hose'
Leonis, Eraneese Gallego
:M'ardan OZOres,
ni,
cine,

' ',44-441-e,4444444#0•O+44.4.-

Gran

2

X

111
E1

Passeig de Gracia, 54 ni
"

Po 2 3

g

Telrfon 1371 A.
Avui, divendves, gran programa monstre, pels millors
artistes de la pantalla. Broma

ET.,notz 1)()

BARCELONA

Salen Studebaker

Força, Salut i Vigor

,444:,..-eereees-lere4-eeeereree-

TEATRE VICTORIA

Valéncia, 295

d'ociulnie, sota la direce16 del professor
N'Agitisti Torellö, Carrer Alt lic Sant
Pare, Zn z., ne ra, segiala•

Cinema Princesa

popular:

Serem cunyats; II. ClaraTampin
_
NO, a lotes
CROCHARD
corrido, innocent i mártir
I.

Espanyola

STEVENSEI, ROMAGOSA II C.' cri

El‘pOsle16 0 ,. ..,1,1 , 111 de

CURS DE VIOLI:

a

1 ,,e; de Bulbo]. i Girbal
firma, Oissable, tarda , a dos mimas

i 3.11.1144.+444-94411vivive.

a

- graVatS oleografles ele.
I ;11,11,,,,d1 nIe unins 1 1110,11lireS,
NO
compren sense Vial lar aquesla r 0 5a.
F. Montfalcoo Paters , 4 (final l'Orlaferrissa).

comete si us plau, Honor de la
policia muntada, Mrnpleries
campestres, Enredaire sortees,
La reina dels diamants, 3; Robinson Crusoe, 1 7 1 lo',

I

als divendres Ile moda , Per
a deu funcions, qLa tindrat.
lloc des de] 5 d'octubre.

e

iant d'Espanya.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
divendre .-, Aneu atrib

1

011/ 1 ,
a 1C Plnr,
esertilit vorlaut ti,,putac . Entrada
liutaca ENA pes,ita. El divertlt

1 APISSUS ¡nidal, 1.a casa lIlés

s°. 1,-Illelflaes
quadros a 1 011 ,

ethil-b-biírrv'tritv-fivimAti$044-11-t-GS.A+,~

Avui, divendres, nil, a
les den. (Marta representae14 .le la divertida codbmiirlia en ttris artes, de
Muñoz Se.ia i P. Pérez Fer-

Demii. dissabte,

CASA CASELLAS
Correr de Santa Anua, 4.
(Pop Rambla)
•i ClaSSes
ANCLES. , Llicens
Pene, 7, 2.on, 1.01.
Ir Sin'

-

Temporada de Tardar
Gran companyia de comèdia

LA PLUMA VERDE

osra» • »t vvlanut

Agència

i

Robin dels

boscos, segona I InIrrera pomada,

4 per Dotielas
Com -es
perd la Joia; La flor del camp; San- dali protector de la hei seca; Una
4
: turca de l'Ambrns.
ud. En
els dies de Buffalo Bill, I ( II vidUna cursa a Kentucky.

Teatre Barcelona

Gran Teatre Espanyol

,

Perquè STUDEBAKIM es construit per les fàbriques Inés
en cotxes de 6 cilindres i laseva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categona, que abans de renietre's al client són sotinesos arnés
de 9.500 inspeccions

iniportants del món

lee0-944,e-°,41.e.e-,e-ers.-i-a.e-4.444".
/ AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA *
iieveld de plagues 1 peLlIculeS
1 tol tren:111 de laboratOrl. ES res
niet al cap de
.
5 ROBES

Monumental - Pedró
Walkyria
Y

i cl co roR,OaL/I PE PEREZOFF
LUXOR

RESTAURANT
Tes-lzigans, de les cinc a
les 7 de la tarda. L'Exposioberta tleS de les
ció
den del ni a 1 i l'iris a les vuit
de si nit.

i
eit4seeee.94.64p4.4e44.44.e.e.c

represa

PER QUE?

Els abonamenls s'experten
a tots els eslabliinenls de
Baretibina, al de 20
pessetes.

SELECTES

Aval, diveielros, larda

,-4.cfvleitt-0•4-De--4,04-)-b-44-4÷0-0-04-*+D

.

tenumen vocal, l'artista preferit del
0-an Teaire - Olyinpla de Paris.

GRAN SALO DE MODA

r1l 011. I • n •..ndla I tlarrera jil
•a
ile /a gaundoesi iii • Ilicala, il'a";;iit'1111. 111 original Phroso.

El matrimonio interino

Arriba:, de Nova X (ea:, delioiara la

"?

Palace Cine
PROGRAMES

u

les cases Inés ¡Mi-11)110111s
ele Barcehma, d'Espanya i
de, l'estranger.—Seeek; red'habilacions
rospert i va
.ionipleles i lelo segles del
N111 al XIX. --.Sumptuosa
presentaebi de la Indúst,ria
Framiesa. — Tapissos de la
Casa Retal. -- Presentació
de 25 vivriales 1101111 ls,
'Moldes, joguines, tIC., etc.

iu
Quatr
i i't'
eo
'c ee°Al'ssal' pgraines.
-,, tbes formeres ciae
lldies , La pian lis''
Bristol; la divertida pelll„aiKitty
ni„
Nicomedes entre la vida i I

deu, popular:

Próximarnent,

I I, CHI , . ».11/1( ,-;,1 1al. I mi, a
lo s diio, ...1 0111.1.• .•stlf-....liilonal/:
nos notabiltssims debuts ; dos

i

AVUI

Esplrmlida inanifestacki
d'Art.—Exhtbirid de mobiliari modera, presentat per

Tots els de la seva reoutacij ti doblen el oren

n•••••n

, vas i Gerome, Silva i Kodak.
..! [ . ..ah,, dissatite, limilii, a dos quitra..

...

1.,

Conidies

PARC DE MONTJUICH
Palau d'Art Modern i Palau
Industrial

No n'hi ha cap que doni majar satisfacciä

LA GOBERNADORA

:t. FM/railes eUrniquel,: pels 1110 1 1
,„„ aliii riowit, Germana Ferroni,aPtintNa1

Lxposició Internacional
del Mob c i Decoració
d'Interiors

44,44+44,444.4-444,2_444444v1)-' '

El tiempo de las cerezas

UI.

kay; C. Fontana.

de

Avui. divendres, tarda. a les
cine, matinée popular

.

divendres. ud, a les den, 1,
cou,,,,..1 tjlst: et ri d „ proerama.
MR. RAMBEAU
;11 am t la seva precios, eolloecth de
ll' cavallets, gossos i sio t i; ensices''
0aisi ovarious seguid, a les
3 GERMANES STURLA
i Exil do Malles Rehuir., " aren tilo,
e. anib tea , I l l es /mendi g os efunifima,
Diarimis a la trono,. 7 Titto Riffi, 4
notiildes Saltador,. Exil ereisent
ii.e-.. 4 Unsern, 1n.initabl,s. tiada
-.1, ni.1 s aoiiiiiiii;s: E. P. Lee; rls
4 4 Verettas; The A-nues, The Stra-

a

i i

Teatre Poliorama

0-an cOm anvla Internarional arreCa tira, fal IeStr/ . e,aallea 1 nul O'-

\:

,

EH

--- DIVERSOS ---

invenitref, colossals P rogra
exits, Los formoses emite--mes.Si
dios La pianista i Kitty Relato!' les
(111-el : Mies pellienies Nicomedes entre la vida i la mort 1 El mantacàrregues endimoniat; IV tornada
II,' l'oslupond llIl,i La reina del diamants; II 1 (Muere 1,,: 101:1 de la
f mantisa pelltcula Robin deis boscos, pel celebre -artista Potprlas
d'airbanks.

A.1e1:1.1

4.4.4-4444.44.4>ei e

CIRC EQUESTRE

i

Floilt
An-

i\l.aria Pérez, Carimi Cansade,
Garria, Anddia _Alegre, Pe
pela Alacer. _Anselm FernitnSithador, e'
cidera. Inimitables Cal llittUltS Cll

ae-.4+4,44e-u+s-u-e-z-eteee+444-^A
TFATRE NOVETATS
pl

44/44+4441-6.9-eiiaseik‘rreitS/444.t

Gran Cinema Bohèmia

Feft rl. .1:lame Llorca,
for1, nr. ,dretli_.
del 1.1; 111 ll lÓS Saitl l

etcétera.

4,344-444.44-0->leei>e+-4-4-3-1-e-e

i
+

Telefon 7 H
VElisAILLES)

Propletarl: Joan Cd (de Pasillo

•••-n%+~.4.444~4.49-,
Gran Teatre Comtal i

011

u

Carril especial por a automOblis

nit. estrena: El final de la farsa,
pvl •Ma.1 n111altl.
La
Roncase, pe, Macla JaeObini.

3, La reina mora, per Consol

(Oler,

mitas

11

Benítez, .11Milia Alegre.
Perrita. l l epela Aleacer,

dia

-

»el.

del Meslre 17 0fiallo i (Altea. represes import alit ÍSIsdnies. Fixeliyos_11¡ Vo l . 1, El mal de amores,

.444-3-e-e-4~4-4-mmee-.4444-«*+

e -rwel de cotert 1 a le carta
Cohert8 de 750 p ta. endavant
Ilabilaelens per, a lempuralles a
preus eennenues
Algua de: ?Jan iiulinbaU

milionari 1.1 In s tes .1000itiats1,
Geocgo Mis; Margot al Cenadä
sen,aclanal. I c •drenir Tot a terMiniti,
Molla broma, lenneinee.
de

4.444+04+444444444-0-.44444+344444444444441444.04444
-

DistraecI6 .;›

:e. la grandiosa eti

Leo La Puhcitat p ro p a g ueu-la
3EZX

Consell de Ce 3n1,41)*
ROGER GE LLUR1A, 49
DIRECTOR: Llicenoiat M. MARGET

1

Dive. idres, 28 Tht REt ellbre l3
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"Weambestammadergemtwereza

"

Per que ie

tenyir el vostre caben

e CABELLS BLANCS?!
Per excessos mentals, per penes, per inquietuts, per
malaltes... No Importa res la causa — La questió es que

¡f vostè

te cabells blancs.
Els cabells bienes, sigui cona sigui, son considerats com
indici de vellesa. Sou encara ¡caves 1 aquests quants cateas
bienes, us envelleixen.
Teniu el dret i el ¿cure de rebelar-vos contra aquesta
injusticia. A cudiu a l'tinic remei eficaç i aconsellable; teergiu -vos amb Aigua d'Horline.
Aquesta is la <farrera conquesta científica en aquest
terreny. Tintura progressiva, absolutarnent inofensiva
tense cap principi tòxic o nociu, sense ni ombra de nitrat de
plata.. No os Jara perjudici a l'epidermis, no us farà malbi cabells, sind que al contrari, ademes de tornar-los al
flor color penalti, els suave:ara i ondulara, treient-los la
espa 1 evitant-los l'alopecia.
Amb poca nainuts us en fareu una a p licació, sense tacar-ros. sense olor desagradable.

Ii

MIES

E primer caben blanc, com la primera arruga, vet,
aci l'avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
que devegades ve precoçment, abans de temps.
Que heu de fa? Arrencar - vos aquests maleas C2Ibells blancs, no, perque destruireu un tresor que potser
mal mes tindreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podern
aconsellar abcó, perque la ciencia, amb l'Aigua d'Horlime ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Horline
es una tintura progressiva í científica, que retorna 'is
cabells al Ilur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
extern que faci conèixer que us tenyiu. La seva aplicació
no ¿emana cap cura especial; un mateix pot fer-ho
facilment.

L'AIGUA d'HORLINE

L'AIGUA 4-1ORLINE

ademes, fa desaparèixer la caspa í para la caiguda del
cabell, fent - lo suau i ondulat.

dona al cabal el seu mai p primitiu 1 Es de resultats

UnhlIIIl'lIIIltÌItiJ'I'lIIIIl'IIlIl'lIIlIIIIIlII'IIIIIIII1ItI'',1,'1'Il,11111111,I11'1''111111 n MI llllllllllllll 111 n1
11,112J1W3111111MEM:lifinMFMIUMMIltalatlilurin,1111111510111111nanammoonamLlIllitigula

PRODUCTES HORL1NE:

PRODUCTES HORLINE:

1

AIGUA d'HORLINE (tlntura progressiva per als caballa
blanca): 6.• DEPILATORI (actiu 1 inofenslu): 6. - POLVOS (molt
adherents): 250. • CREMA (evita les arrugues): 250 . AIGUA
DENTiFRICA (en comprimits efervescents) 5- BeTHOL
MONtRY (sals minerals per a banys de peus) : 350 • SANIBEL
(comprimas al bay-rhurn, per a regenerar el cabell) : 350.

dutsur. d'HORLINE (tintura prognessiva per als cabells
btenes)t 6. • DEPILATORI (actlu I Isofenslu): 6. • POLVOS (mea
adheeents): 250.. CREMA (evita les arrugues) . 250. - AIGUA
DENTÍFRICA (en comprimits efervescents); 5. - BATI-10L
MoNTRY (sals mtnerals per a banys de p eus): 350 • SANIBEL
(com pri m as al bay.rhurn. per a regenerar el cabell) . yso.
Impera genera e Elena.

im

Eataeflenants 0ALmAu OLIVERES, S. A.

-

02DIpeall general e Espere
EstablIments DALMAU °LIS/ERES. S
PASSEIC DE l'INDUSTRIA I. BARCELONA

PASMO DE L'INDUSTRIA. 14 BARCELONA
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'EL DEPILATORI

PERA
EVITAR AUCÓ...

d'HORLINE
disol el pa moixi
com l'aigua disol la sal

No s'havia pensat, !iris ara, en
presentar un producte capil-lar donant - li la forma de comprima, que
evita el cost d'un flascó, avui car,
que es de practica preparació.
•
El comprima Senibel al "bayrhurn", disolt en un xic d'aigua calenta,
prez.ueix una loció concentradissima, es
prepara instantaniarnent i no esta exposat a que s'esbravi. El comprima Senibel al "bay - rhurn"
te la propietat de dilatar suaument els porus i de penetrar
en el cuiro cabellut, que l'absorveix àvidament. Si '1 bulb
capil - lar esta ja atrofiat 1 produ,:ix no mis cabells visos
pel-lícoles, el nodreix amb excelent sa-ra natural 1 determina la sortida de cabells vigorosos i flexibles. Fa desapareixer les pel-licoles que son les destructores dels caaixi com les picors tan desagradablcs i que obligu-:n
a
poc urbana. Dernds, higienitza i saneja
cabells
massa grasosos o oliosos. El Sonibel, empleat a tenlos.
evita la sortida de cabells grisos.

(TH

Destrucis el pel moixi, penetra fins les arrels, 1 lee
atrofia, assolint aisis una räpida depilaci6 permanent.
Tres minuts d'aplicació son imiicients per a Obtindre la
caiguda dcl importú ptl

CIENTIFIC Preparat per quimica segons el recent3 descobrlMenta de la ciencia moderna 1 recomanat per el con medio
per la seva acoló suavitsant I conservacie ilimitada.
AGRADABLE No fa mala olor, dona sensació de benestar
nctedat, suprimint els dessuadora. Dona a la part depilada
una blancor i suavitat Incomparables.
•

PER A TOTES Aquest dopilatori Irancis ev conegut Stet arreu
del mea, proferís per le, actrius, instituts de bellesa mea
Sarnosos, 1 ni cirurgians per a mies operacions delicados.

•Leiutzs de C4 comprItall. SANIDEL. III44 • PrePdt44 04 104Innt , PIL 530
DIp6sIt g
EetablIrnents DALMAU OUVERES, S. A. — Barcelona

PRODUCTES HORL1NE:
AIGUA d • HORLINE (tintura progressIve per als cabells
blancs); 6. - DEPILATORI (actlu 1 Inotenslu). 6. - POLVOS
(rnolt adherente): 250, CREMA (evita les arrugues): 250,
MUSA DENTÍFRICA (en comprimits efervescents): 5. SA T HOL MONTRY (seis minerals per a banys de peus): 350.OSANIBEL (comprimits per a regenerar el cabal 350. si,
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aMellif IIIn

centrad de molt, productes que son corrosius i provoquen
la sortida d«rupcions, poden fer-nc us tes portones de pell
nett delicada, scns necesitar Crerna despres de Faplicacie.

ALBO

geists

AIGUA d'HOPLINE (lintura progressIva per als cabells bienes) . 6. DEPILATORI (aclIn i inotcrisiuh 6. POLVOS ( nflo', ednetenls), 750. CREMA (evIta les arrugues): Tbe. AIGUA DENFIFRICA (en comprInnts
eferveseenitn 5.- BA II-101. MONTRY (SOIS mineralS pur als hanys de pea.),
550. - SANIBEL (comprimes al bay-rhuni per a regenera, el ceba) IS".

El polvo depilatori d'Horline es,

INOFENSIU No perjudica, no producís inflors nt e0;01.3. Al
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