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Mil OELS OMS

Es bo que de tant en tant els diferente oficis de l'home
manuals i els intellectuala, siguin sotmesos a una prova. Mai
o és recomanable l'adormir-se sobre la rutina còmoda de les
? rofessions. Un fuster com un metge, un pagas cona un enginyer,
manyà com un advocat, hi guanyen, si són sotmesos a provea
professionals i espirauals.
Tot ofici tendeix mecànicament a una vida igual, i monarana. Si no hi hagués reaccione individuals i moviments coll'aigua tranquilla d'aquests estanys podria corrompre's.
Belles són les ;agües que refleeteixen fidelment en Ilur superfi'ie les arbredes de la vora i El cel alt. Pera les aigiies mortes no
56n ;in bon mirall par a la natura ni per als hornee.
Quan els fets interna o externa posen a prora els oficis,
sabem del cert llur vàlua. De regadas no se cap proa bé quina
a a vàlua deis paletee o deis pintors, dels banquers o dels apo-'
ticaris. Convé provar-los. Convé tatxar-los, roan les sindries i
els melons. Per fora, sovint ereganyen. Ni El color, ni l'oloreta,
e senyals segurs de la interna qualitat. Un tate de prova es
znalor proeediment revelador.
Per enclavan:, és arriscat de dir si és gustós i madur el
meló o la síndria. Hi ha eapecialistes per endevinar-ho.. Pera
gusta mena de tècnics s'Equivoquen massa. Tampoc nosaltres
ti) gosaríem a dir per endavant si un ofici esta en situació de
progrés o de reculada, si és florit de virtuts professionals i civipea. o siesta mancat d'eetimuls i d'Excellancies.
Quin orgull per a un poble, quan té bons homes d'ofici, que
raben llur obligació, que posen en Ilur treball els cinc sentits i
:amor a les coses humanes! Quin orgull per a un poble, guau té
pagesos ben amics de la terra, mestres de cases que santera l'alepra de les parets que pugen, fernre que senten la voluptat del
ferro roent i tou torçant-se sota els cops de martell! Quin orgull
er a un poble, (luan ta metges entecos que aturen El pas de les
na/aties amb heroisme quotidià. arquitectas i eteginyers que
emplea de bellas construccions salid,s els camas i els poblats,
llames de lleis que saben veure en aquestes, per sota de la lletra
'tecla. El sentit calid de la justicia!
Si nosaltres fóssim a fer, establiríem examens d'oficis, i no
an sola d'aprenents, sinó tallab a de fadrins i de mestres. No els
etabliriem periòdicament, en temps fix, parquet això podria servir lar a una preparació fine a cert punt fraudulosa. l'artera els
examens el ella més impensat. D'aquestaa manera és quan
enen ple valor les provee. Aquell qua é examinat en un
dia paastablert, en una hora precisa, no pot demostrar el
nivel' permanent del seu saber o de la seva destresa. I
alla que interessa als oficie, a les ciències i a lee arts, no és pas
'exerc', -.• de lluïment d'uns exàmens, d'un concurs o d'unes opoicions, sine) el nivell normal i ordinari del treball de la intellineia o de les mane.
Una prova d'aquestes, sobtada, inesperada, és com una soresa, davant la (letal ele homes d'ofici o de professió es mostren
com són verament. Aleshores el públic és cOM Un tribunal
calificador que guaita i escolta atentament els exercicis espond'aquells a qui per un atzar ha tocat el torn de l'examen.
superficie de les aigües cas din Ilur extensió. Pera poques veades ens diu Ilur fondària. Cal el cop de sonda que ens faci
caro allò que s'amaga als nostres ulls.

t-uil de dieta'
UN CAS SIGNIFICATIU
Cer.twe el cas sense respodre de la
ä autenticitat. Mágradar:a poder-ne
padre. Per aix.i.) ter, caldria que
-és a les meces ordres una policia
erta i diligent... sigui con sigui,
't::.ré el cas.
Va compareixer a casa de l'adminis;k:- d'un :inmoble de preu, s:tuat en
centrica i aristocrática, un cait correctament vestir. Duia la in. •:e Ilogar un pis que declarava
irr ant i que conven:a a les seves
sisats. Administrado: i presumpater aviat arribaren a un acord
Pcqu,5 hoces després signaven el conp:s bonic, assoleiat, amb batre passeig esplenclid; escala
re, ascensor, water, sala de
fi, aquest conjura de corno., encara, entre nosaltres, cona an pis el qualificatiu de
.1 era enraonat, vistes. les crees: tres centes cinquanta pes:ni, el porter del bell irnmoen e: pum dolc de Barcetenir un sust. Va veure pasle la seca llinda i comencar
.es escales, un rengle de perpotscr vint, vestiment, carregades de farcells
de
perols abonyegats.
si
aneu?—va exclamar el porter,
.• • -se dins la seca redingota netot l s erniasi proiessional.
Jegon p:s — varen fer unes
. t e s veus antera.
-Al segon pis? 1 a que fer ?—tera demanar imperiosament el porviure-hi, diastre! Som els
nou s.
" N o mhcu fet riure—va dir
1e la porta, pensant que es trae', duna broma de mala mena.—
?a toquen el dos de presta, que rifeelu l'escala amb els vostres esparYots
era cap broma. Un d'aquells bode: vestit blau i d'espardenya nera extreure d'una butxaca el con'Aquí he teniu. Papers canten.
Sta firma és la me y a i aquesta
ti Eadm'nistrador... Qué hi dieu

El p orter, presa d'un malestar int no hi deia res. Mirara les
es del document, mirava la
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—No ho puc creure —va dir al capdaval—No puc creme que el procurador us hagi llogat el pis, si us ha
vist amb aquesta pinta... No velen que
aquesta és una casa de senyors?
—Que us penseu que badete, mestret—va fer el llogater—. Per anar
a casa del procurador m'he vestit amb
tots eis ets i urs .. Per subscripció entre tots eis membres de la familia
mirare comprat un vestit unes sabates, un barrer. Fins mire fet fer
la manicura durant un paiell de setmanes, i com que el meu ofici no és
dels que fan malbé les mans... mire;
Què us sembla?... Ja ho diu 12
dita: Vesteix un bastó i semblará
senyor.
—Ah, aixä vol dir que heu sorprès
la bona fe de l'administrador—va replicar el poner, reprenent coratge.—E1
vostre contrae-re és nul.
—I ca! Venim ben assessorats. El
contracte és venid. J caja, ja us hem
donat prous explicacions... Amunt tot henal
La colla, amb farcells i estres, va
començar de pujar la sumptuosa escala
de inarbre, 110 podent encabir-se a rascensor.
--Un moment!—va cridar el portee
amb desesperació.—El contracte diu
que no peden subarrendar... er, tot fas,
només ten :u dret a viure-hi vós i la
costra familia... sense rellogats...
—Tots t erne familia! 1 prou orgues!
La colla va desaparèixer. perä les
veus agudas de les dones omplien tota
l'escala. El poner va llançar-se al
teleion per comunicar al procurador
Ja infatEta noticia.
El cas és non, perä no ens ha de
sorprendre. El viatger de tercera que
no troba Ile„c a la seca classe, puja a
segona o a primera. El llogater que
no treha un habitatge de deu duros,
s'associa amb altres set i en lloga un
de setanta. Ignoro si aque‘ta selnci/,
tindr:1 imitadors i si trobara dificultats davant els tribunal .; de justicia.
Ningú no negara que té irr fons
lägica, que cl propietari, el constmetor i l'estadista hatirien de tenir molt
en compte.
Caries Soldevila

De la Deuda d31s Tsars

sense interpretacions. pel Pare
Voltea, explican!, a da Biblioteca
Balmes, les causes de Ves T o n
de Rússia. Tsars aut5"--drament
crates que tot ho doblegaren a
linar voluntat; tones febles; una
multitud daurada d'aristòcrates
i militara. mixtificats pele esdeveniments; un Sant Sinode,
el cap de tEsglesia rasera delxant-se afalagar pía Govern,
convertint-se tot seguit amb un
instrument de FEstat. i acahant
presidit per un general de
l'ext• reit; una Contestó de nobles conciliadora que recorren
PIS mullas per conquistar n'Ir
nao; una Duma arnh un nombre
excessin de diputats d'opnaieia,

disolta', una segona Duma sorgida d'unes eleccions "ad usurn
De t lphini", que hom troba encara massa oposicionista dIsolta també; una tercera Duma
feta a caprici i francament reactinnaria; un 1-ion heme, Sho-

liPill• gut creu q ue el destorb
prevé de Finlandia i de PaIhnia,
poc russifieades. i que excitant
Ilur sentimentalisme mor assassinat ; uns bisbes i una alta
clerecia que er' russifiquen fina
a donar al polar, la sensació
rue, abans que minIstres de.
sAn funcionarle; uns ministres qui cerquen la solucid
a p orrean! els intelleetrat , ; un
general gran astramaa. Trepen,.
el qual, conveneut de la pasicia
errada de l'exi . rcit, 1E/1*
s'acuna; un filtre ga nara', separa! dab /*roa» per les seves
velleit ate. elevar deeprAs a cap
d e l afabinet d'espionatge;
momio. Ilaspulin, disfressat
mistic i ajudant en les sevre
disbauxes a aristarrat e e i a gasnrrals; una rrpiteiS péhlP a elaborada a les avantrambres deis
ministeris: . un exèrcit que nn
s'adora de la SPVt1 organitramia
ficticia; un etabinet que m'en
frnhar el rrinei fr.' provocan?
una revolueid artifIelal que li
semanal/ de prelext per rnfortir
In renressid: un altre qua inventa nn aixecament de falsos
finlandesos, ten? avanear 1111
ert A d'exareit a Firtandia. encarregat dr prevaler-se del pretext per ofr g ar-la: unes Universitats ofegades dins un rerele de ferro de prohibicions;
un s, estatuts que nomas permeten d'estudiar a un tres per
cent d'estudiante hehreus, un
cine per cent de polonesos,
grorgians i finlandeens, i el
darrer de tots. q darrer Romalana, personalmant de rallen insignificant , que can a l'alas
encegat per un món enganyós i
alueori.
La cosa mas, imponen! del
P. Volfes. fctu l'absAnria
tefe: ni min sol no matara la
fi nesa dels f ot s: cap mol no
rellevà sei tina aro'Tdota de la
narraeT A . Precisament per això.
els oients pnaueran seguir
ira:Petraria dels esdeveniments
que alijen Itilasia al caos.
1Torn prev ei s el final: la fellia
collretiva (Te -Ttilssia en el holve_
NiSrrl e : anarouia. fam, steiler, de
mr,ets. el país deva,tat.
Iliure,
dia independent,
i eta parseauits. ele luna darninant els Soviets, el ülergat insulta? i Fexéreff lrìgtiiflrl d'una
revnluriA. La dirastia dels Romanov s'extingf.
A la sort ida d'una d'annestes
rtrférbnriés dol P. Voltes.srs
Metal recerdava r/i vorsms de

Toread: "liorna ea; rae del que
pasan naas ratea/ay". Bella ap_
rflatci linea ta P11 remed o qtte
tant si voleen rom no hi ba
r., g es que irliPrr..9on, es almenvs
raldria <me interessessin rada
gire les altres.
Joan Basler

Les rebel.lions al Turquestan
i a la Sibèria oriental
Declaracions d'Skialin
Riga, 7 —El enmissari 1 tela
soviets . Skjatlin. ( . 11 pa rail r del
Twerestan 1 Extrem Orient,
a prendre's
gv.; que anaven
mesures enraminades 71 iletenir
els agitadora i lestablir Vier-

7.—S'han realitzat
grial ¡reses pernil?: l'equip
guiri de futbol, que tants exils
ve obtenint rs POlingdada
París vingui a aquesta ciutat
per
durant el corrent mes,

jugar alguns partits amb
equips alemanyha—Havas.

Afegf que el senvor Trntski
hav i a hagot de reennAixer que
FExtrem Orient les anomenades "experlicions de repres-

sanes", hav i an vararla p er rompiel la in su er g-s i-0i,', .-4150,1„.
PESCA RRILAME.NT

MORTS I 45 FERITS
Moscon , 7.—L'expres uns.
eou-Turquestan ha descarrilat,

havent resultat 13 morts i 45
ferits.—Havas.

.J',2°,1,02,1°2•2.2uAscer poleos
ganunimmuninimmiiiiiminumuminummi

GRAN BRETANYA

'
LA DANSA DE LA La vaga deis obrers L'AGITACIO ANTIdel Metropojtà
AMERICANA
MORT
sintens.fica : 60 esTot esperant la resposta a la nota
Ileu's ad el seguici de figuremesa a Washington, la premsa jares, evocat en una relaeni de
kcions
'anudes
ponesa ha anat comentant aquests dies
fets" crua, cense cap comentari,

tiro
AN1RA L'EQUIP URUGUAI A
13ERLIN?

8 PE JUNY DE 1924

Londres, 7. — La vaga d'o_
'mera del eletropnlita va pieprenen mas gran extensia.
Seixanta eetacions s'han viat
obligados a !anear.
El Gabinet ha delihrrat referent a aquest conflicte.
Les Companyies ferrovihries

slian negat a donar satisfacció
a les reivindiracions dels fogainers i maquinisl.es formulades el dia 4 del correrla—liaras.
Londres, 7. — La vaga dels
obrero deis ferrorarils efeenacs
continua extenent-se. — ¡lavas.
EL GOVERN NO ES MOL; DE
LONDRES
Londres, 7. — Eta periòdics
.diuen que diversos ministres
coi -1E1:13én en Londres aiconseqüancia de la siluacia °beca).
i que el ministre del Treball
ha desistit del seu • projectat
viatgr a París, Berlín i Viena.
—Hayas.

'-'AV lACIÖ

—

Els aviadors americans
arriben a Amoi
Xang-Ilai. 7. — Els aviadora
nmerionns que donen la volea al
rmin han arriba( aviii a Amoi.
—11avas.
Atnoi, 7.—L'hora d'arribada
dels avadors nordamerienns ha
esta t a dos quillas de cine de

tarda.

Els aviadora os proposen sortir denla al matt, si l'estat del
temps eis her permet—llavas.
ELS AVIADOlts PORTUGUESOS A TIANGOON
Rangoon, 7. —han arribat a

aquesta ciulat ras aviadors portuguesas que donen la Nona al
mena—Hayas.

La

Politica

BUSCA I CAPTURA
El jutjat d'instrace;ei Lleyda irteressa la busca i captura de l s,..nyor
Astern i Puch i Ferrer, director que
fou del dcsaparegut dia ri "El Ideal",
enn
t ri.ts del proeis quese. li .reguelv
, uli
r
pel suposat delicte ,tcv:itació a la
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els termes de la nota insistan sobre
la legitimitat i la moderació de les
reivintheacions japoneses, en oposició
a la i Earrogancia de les'
dccisions americanes.
El "Tokio Asahr comenta en particular en la dita nota la crida que
slii troba de Eabolició del Tractat
Colnuri; russo-americà, en raó del
tractament injust i desigual reservat
a Rússia a estrangers duna rala determinada, aixi com ha tesi mostrant
les dificultats dassimilació deis elements japoncsos, deixats de banda pels
habitants americans.
El "Suju-Shimpo“ emet el desig
que aquesta nom sigui considerada ;lo
solament com a una simple protesta
d'un Govern a uns abre, ans be com la
lletra pithhca, d'un abast consderabe
adrecula per la :inició japonesa al conjant del pohle america
Un neu Faiddi nacionalista va tenir Loe dirnecres a Toquis, demostrant a quina exasperació perillosa
sima llançat l'opinió pública nipona.
Un haliitant dc Toquio s'ha penjat a
un arbre, prop de l'Ambaixada dels
Units, deixant escrita una !letra adreçada al senyor Wood, arnbai;
xador americà a Toquio, i en la qual
Ii prega respectuosament d'insistir
prop del Govern de Washington perque l'exclusiva pronunciada contra els
sew compatrintes sigui aixceada.
Aquest suicidi. que es el segon després del que reportärem a la nostra
eclic:e de dijous, ha alxecat una noca
eierve,...cencia de nacionalisme a tot el
J:ró•
En canvi, als Estats Units, tal coma
déiem en la uostra passada ereinica,
e5 inantenen indiferents masía ocupats con estan per /es eleccions i per
la Convenció de Cleveland, que s'obré aquesta setmana entrant.
Amb tos, el contralmirall Fiske,
el qual Ion director de les operacions
navals americanes de 1913 a 1915, ha
adreçat al senyor Wilbuc, ministre de
Marina, una !letra alarmista. que ha
estar ohjecte de nombrosos comentaris
en la Premsa. L'alinirall planteja
netament i francament la possibilitat
d'una guerra próxima amb el Japó
insisteix sobre la interioritat naval
en qué es troben els Estats Units davant l'eventualitat d'aquesta guerra.
L'almirall declara:
' El Jap6 ha romput virtualment les
rc/acions diplomàtiques amb nosaltres ; iniciatives anàlogues han procedit sempre les guerres. D'altra part,
el Japó ls anthiciés: desitja esdevenir'
la Gran Bretanya de l'Asia. Cobeja
les Filipines i se n'apoleraria, si er
ressentiment contra els Estats
fos suficient per nssegurar al Govern
de Toquio l'ajut del poble japonés en
una acció semblant.

CRISI JAPONESA

t.„-la
g ,11.4
ro?ei
LA Di...11:.11.1() DEL PERIODISTA EDUARD SANJUAN.
Continua a la pres6 celular el redactor de El Diluvio senyor Eduard
Sunftean, ddingut i processat a conseqühtcia d'un articte del gual es electar.1 autor.
r-_
LES .IIULTES ALS AO•
VOCATS.
El general Lat eada mauircsiä
als rep3rters que ¡savia ret r o 551,51 carta de l'advocat Frasease A'. .1lajueri
en la anal din g.' fa dos anys
113 posat ele frise al Colleqi i que, per
volt, no Irania :Mal la propusiehi que'
Ir maivat la imperare' de la multa de
9, 0 pessetes.
La carta del senyor Majuero era
ovalada per l'alcalde.
Ea vi s ta d'ai.1-3, .1 aun-rumiar ti
C,I1e1011,i ta pulla, aa'vertint que si lo
lii h e rnies imposada era pcegné d s ' - II
nom it,ns/ara t'II la reloci3 di;ls rotatas de la proposicid publicada al
ltirrlleti rid
El governador afegi que ara és
quan eS 1W1, ia en Ciar 1. eertesa
la votació calebrada al Collegi d'Advacas.

En retirarse els prriodzies,
manifesta que
dels ajudanls
vid presentat un altre advneat, el se•
ityor Segura, manifestant que tataPor havia vota la proposield ,fifa,
malorat figurar en la !lista deis 192
votaras.

EN PU1(7110 11.4 TORNAT
DE L'EX11.1.
Ab,i ns d'ahir Va arribar ell anitowbGil, a Terrassa, el votan? amé. i ron,pany En Miguel Ptsigh6. redarlor de
El Día, que baria esta exiliat governativarnent a la Vall d'Amó i Jaca.
Stui mol? ben vingut.

Toquio, 7.—E1 Govern ha presentar la dimissiii.—Ilavas.
LES FINANCES A LA XINA
Pequin, 7.—Malgrat Eoposició formulada pel Senat, el ministre de Finarices i el director de l'Asianck Bank
han signat avui un acord.—Ilavas.

Violents terratrèmols
a la costa del Perú
Paris, 7.—Conniniquen de Lima que a la regió costera del
Perú s'han desenrotllat it»portants torratrémols.

El por! del Callao ha quedat

inundns! per les

Un vaixell alemana, i sin altre
ele nortrec aliara enfonsat
causa del violent temporal._
Ilavas.

La

situad() a Europa

Durant tot el dia han continuat les consultes de M. Millarand per solucionar la cris'
rancesa. A darrera hora d'ahir

parlava d'un ministeri Klotz.
Avul ha estat consultat ateo
gcvernadoe general d'Algeria, el
qual ha dit que de política no
en sabia, 1 que a Mi no el teaguessin del seu lico. Finalment,
cridat M. Francois Marsal,
aquest ha accoptat, I formara
ca

u overn, que es presentara dlmarts a la Cambra.
La seva mlssló, parto, no serà

altra que presentar el mIssatge
de M. Millerand, per tal de resoldre d'una manera constltucien& el ces del president de la

República.
Ha acabat, a Viena, el Congrós de la Internacional d'Amsterdam. S'aoordat Invitar els
obrera de tots els paisos a declarar la vaga I cl boicot a les
tibrIgues d'armes I municiono,
en cas de guerra.

IVITS

OAM1 I

N SIMOOT

El mm n esta pla de coses que col-locada ab mig del clatell, que
al primer cop d'un sembla que no I embelleix, pera tampoc ta
no lliguon, per?, en el tons del cap cachetee repulsiu.
toas tot ¡liga, i tot as inconaixé queal la nostra
gruent a la vegada. Imaginati!era tina dama llegeixi -Ea Revos, per exemple, una patata 1 rae Universelle", eres sembla
un ou de gallina; hi ha dues
molT honie. diu molt en pro da
coses que tarin una vida rriés ea rultura de la dona, 1 altres
a part , que tinguin sins destine rases gap! avIli fi j a interesaran
mes diversos al luan? Un oil
Ins humariiiit.
de gallina As l'exareasió palpaEins nra. la presència rtaa
ble de la reprodueria deis galls queetee dues persones respeci de les gallines. La providéncia tables no as una vulgaritat,
-en dotar aquests animals amb
pera as un tal normal que no
la facultat de poder pondre ous ha d'esverar a ningú. Ara ve el
guía sotsmesos a una calefactercer estadant de la biblioteca,
ala determinada, es convertissin i no és un. stna que san tres..
en anllate. aguas! de, segons pérA sin tres que fermen una
totes les Ibas lògiques i tardamateixa pensonatirat. Es tracta
pique?, l'arde destf deis mi s de d'un barret di' paila. un basta i
gallina. Ara anem a les patalea; dos punys ficats dintre del bar.
les patatas venen a Assar una ret de palla. Aclimate fila/artes,
mena de grano rerretals que atoblats anib tina gran simetria,
surtan a les arrels d'una planta. reposen clamara de dues revisi que tamba serreixen prr a la tes l itarariee. ES evident que
cava rapractueria. Les pataie9 aquest barret palla i aguaste
vienen sota terra una vida pa- punye no san propietat ni de la
cifica i desinteressada. deseo- dama r.i del sacerdot. La dama
neixen en ahsotut énria
duu el barre( posat, i tots sadele ous de gallina. 1 ara bra brin que eta sacerdote, en
l'heme, aquest meravellós fa- aquest pata. dnrn una altra
bricant de paradoxes i de conmena de canelle. anomenats
frasentits, i qui diu ¡llame (bu
tenles. Qui st o cf propician,
casa,
errata
les
la enhilara de
(tonta. d'aquests tres objectes
patates i els ous, i els desvia
; 11 . rii que damunt
sru destí natural. A les pales revistes adopten una actitud
tatas els imposa el surVtiri d ar- eFirrevertmcia Aqui rau
roncar-los la pea i fer-les a sament l'enigma. De propietari
!rasaos. Els ous els tronca, t Aaíeviaent que en !enea. 15 e y ibarreja les dues preciosos atlas- den!: que d'aquí cine. d'aquí de in
tencfes. i patatas fetes a trosses minuta un seryor vu:drit a caei lana batalle See! ele cap a la car - loe: Pera qui nie aguas! se-,
paella. i surt un rima dsser nyor
mor!. pera inapreciable. que es
rm podar: negar que el fet
la trujaa. añila patalea.
de lrohar una dama, un cacee-.
Vosalfres aneu a un hostal i
i un barría de palla amb
anal, P ala - I dos punys dintre, en 11113 sala
d ' manPti una
tap . cona la rosa mas natural de biblioteca sigui una cosa que
de, 'eón; us la inengeu sones'
ami rodar tai cap. Imagineu-vos
meditar. i no us ationeu qué
quaisevol bibliotna tdEl mbn,
allò que us posen a la boca és
bibliotecari
aren a trobar
una manstruositat, una des- pasea això qtni; estie contante
trucció de las lleis naturrals,
i es Tarh urs tip 515 riure.
un invent cha/tedie de l'home,
En primer bloc. é3 llame
que lotes se Te g. pensa per esMrivil que es tren els !playa i
patllar les coses. Si us penseu ala fin (ladre el barrett Aixti
que exagero. ¡tornas ara de ter as un enstum, aixa em (tiren
que posar-oms un mornent al que lii 111 malla gent que ?in fa,
lloe de la gallina. 'trinar la rosa p e ra convenio rana nn p ata ben
anab ras de gallina (i aquí la fia. Parque. per exemple. tras
paraula gallina no te cap senlit
ate a-sasens. i alguns hornos. dimetafòric), i ene donaren tota positen les sacrecions ranale
la vista del
Unes pillares i
la I
racdoM aq-nest ras tan senrii parqud ala() 11cr facin
Illet de la truita, en podrfem eien s gf,C . tl n i alguns bornes,
bar un reguitzell; nomes cal
no tirm d'as'( erlar-ho c,-,m a
obrir els alta i anar observanl
mia stra i de etiltura.
les coses que feria d'un cap de
faarivarant que me esta ben fet
Faltre.
Prrh
aguaste:a 111- frett r e's ala prinva i ficar-loa,
dia a
congrui‘nr Isis I lote aguaste tin_ diantra del barret. convinalem
alados artifieials que ans hem Otte drixar-los abandonats da,
muntat ele bornes, avai da ) Ja niunt de la bu l a d'una }ataja.:
taren carta de riaturaeitat i
teca encara irail mas mal fea
cosa que no crida gens ni gota
déi-car-los drivatit d'una dansa
l'atenció.
que lloreix "T.a Tlevne Univerara ba; El ha Toses. airare selle", la as tina provocricl‘S. I
aquest sistema ahsurd de la
rin smc pensau que aquf no Banostra vida, que són ploure so_
guen) tui lloc per posar-hl tots
tire mal:hale POSPS que a noa- els barreta s tots els hastons:
Orca ens ca y eren, i que Per?) hi lea crent que ti agrada
nosaltres pi-7) -7uTFATn no esverarcomposar quadrns absurds rom
nos de res. I si a primer roo annest que acaballa de desa
d'mmll r;ns resulten excessivarnrnt

clestlorirailas. en el fons dal
fosas .96h tan absurdament naturnia com la truita amb palotes.
Tot aixa no ho dic per dir, ni
per divagar; ara matrix he
entra t al recel de la nostra biblioteca destinada a les revistes.
La mena infamad era cariare,.
llar guatee palmes por vouro si
trohava un toma per ('S( ritme
ttn art ele. p-orqué els temes que
a mi em hallen pel u ap (luan en.%
Vi s &apar a la OP11S11/'.1
i se rrahn menja tot, i jo fai r
un mal paper davant deis matas
re.
to ma'n vaig a les rele(' it o
vistes a lama d'un mina, i la
taran de les revistes As gairehA
deserta. Al capdavall vela un
saeardol—mott coneaut de vas_
tn—q ue llogeix una publicarid
de Dret, elll sembla que As tina
mol! famosa quo os din "La Notaria". arca no t.i res dr particular. fine as natural quo els
sacerdote -s'assabentin de lo;
dispnsicions sobre test amen) e ,
ailtiraae voluntats. contractas.
(acatara.
Una mira mes a l'extrem
la trulla hi ha nna senyora Troliaren molt Ihgle que ,jo en fixi
mes en tia senyora que en el
sarerdot, i que migui donar detalla mes exactos del quo , fa n

al eme ilngeiv. 1)ones,

her:

la

senvnra Porreta la "Resma Una
varselle". afo ed lt as senyora
senvreeta. encara qui a el volum del Seli 'cos i la sena adrit
fan creure mas aviat la primera supnelcia 'be la segona.
Es una dama estival, dual un
resta q ue aneara que eigui rast
no deixa de Isdeir transparprit;
t st tnIs p is aíres d'una estrangera. Com a detalle (sala de die
que TIO lt VPIg la caral, pue
apuntar tina einteta de vellut
negro a/ rol!, 1 - -una gran piga

cris ire.

Aquest fe t insianificant
aclimata incnnaananeia rerntes
observador,
ea. si tonina
l'anirem vrient co mollee l'oses
delo nitres i ell malta, CO5e3
neons ! I
neo teixos. El fet
Tm-miar-se una Omita ansah
tato,. 55 una inronzrilkiria nerentada per lora la humneitat
civil i tinda: el fet tic reunir-se

un ser-Perfil. 31111 dama i un
palla anal, els purns
hneret
ns una ro an ifo4 tié
Irr inennernAncia arrestada per

pea bionanetat rsapeifica (la
pata , . que encara
esta ner
T .ix n1 no lis peneu que leo
daaa per passar -me de Test
i per fer una mica el "ene?'" i
detraelor del men. Trine& si
voleit, vull essec una mica in-.
ron g ruent. una mica naradocal.
t-51 ho4ré

.Nonest barrol anth els pum-1
dintre. raccordn envara otro
nit
rnnfesso arte
deivar- !hi: Vaercrto rain una
manifea'arid pinteresra de ta

:erra -as :animal Tanta. Wannest
pala nur ti , tantee coses honro
'antes coses drnlentes..r.-ree
ept, ia me la, estima hales bar - .
reindes. per q ua botes. Irá hoces
i tu-tuesta niatiera d'Asser una
mica olla. oonetum,¡xisn Ins treo
tea caractéer,f¡,a, ha
torneo rsnorill d'existir (pie estc• In dIspostíta a iletensar - la a

peen i a avall. i tic la manera
(7121,

Josep Marta de Sagarra

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA

CENSURA MILITAR

•

•

▪

LA PUBLICITAT

Diumenge, 8 de juey di3I

FINANCES 1 COMERU
COTITZACIONS

DEL DIA 7 DE JUNY DE

924
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Obra
acre!. .
A tia ant

•

Sufres O.

.

alta.

Antr.

Pata

Vine

Balo

Antr.

Obra

eoRse. DE MADRID

Divises es.trangores

BORA NIT

BORSA MATI

Tanto
mtLesos.
belenes.
Lire.. .
1 tino, .

.

tenora . .
Amen tittable 4%
.1ntori Labio 5%

l'eso

argenti

¡'eso

L'rugua3

•
.
.
4 1.l. • .
I u.ir otspanYa. .
llanto Esp. tie e'e
lana: Let.. nio Plata
Pacte fllsp. Aineriel
Tabars .
n itres P

Palla
N..), a

Suerla
;,10SSa

lord. .
ataran%

451
e620
1•800
9925
041 0
311.55
158
11515
:n575
:1223

Nova York

.

,

Franca

14ndalds..
orenees . „ •
Ceiennal. . .

PelgiCa
Dalia
Saions

E59a105'a
Portu g al

llolauda
Dinamarct
7:2722;71

11

u

o

Macan(
11 ala,
LIIUreS .

SETMIE

S'ha tomat a embonar ::..Hmosarnent el fi de mes.
Nords.
Capó tallat, res de reacci .3
De les daca hipätesis que le :0.:n.
pres per ara realhat la segona. Siem
sincers i confessem que väreit estar
a puct de prenunciar-nos per I primera. o 5. 3 per la reacció del canvi a
que restarles ex-cupó i que äpticament i evid.mtment-per qué no:- lores a bes pret.:.
fl desert de tot un any sense dividend. cm reconeixtr em d'altra banda,
no és fkilment suportable en aquest
temps de cris: que coda dia porta el
seo afany i en 1'r:comen:a de cada
casa la seca angoixa.
De totes passades Potser no ha estat ben bi eix d s inn; una v::::::: inesperada que calculem Norejant els cinc
rcil titols que ha ha g ut dabsorbir
El fel is que del can y i de 70.55,
que. ex-cup6. representava 65 75, s'ha
taixat a 64.70.
Els Alacints tasquen a 67.8o i els
Andalusos a 56.65 , havent estat acordada per la Junta general celebrada
per aquesta Companyia en 31 de ma:g
i per al primer de julio! una prima
de gestió a les acciono, de 15 pesco'
tea liquides.
Semb:ant "prima de gestió" qua,
exactament, harem annnciat fa bastantes se:manes. no és altra cosa rrue
el iiv:d.nd que correspon al cup6 número 43 i que com a dividend no eis
correspondria fins que la Companyia
no restableixi la normalitat dels stus
deutes obligatoris.
Es una manera de dir una cosa perqué escapi com una anguilu per la
xarxa da la Censura i que sembla inventada pel company SAL vila, si el
company Soldevila no s'ocupes. gentilment i aguda. comes d'afers esprrituals i equitatius.
La baixa de la setmana arriba:
o75 d'Aladones. a 1.05
de la
canes. feut fr.ner
seea. esgarrapada.
Avui és el primer "dissabte asedes"
de l'estiu. Fins a /o d'cembre no
hi Hura. sessió ale Bnrsa crIs djssabtd,
En el comptat haurem de comparar o
referir-nos, dones, de divendres a ele
vendres.
Si no fos per una regular baixa
d'Exterior en les series grosses, les
rendes d'Estat. per Ilur manca de moviment, no demanarien comentar!.
No fóra estrany que ios passatged
la baixa de l'Exterior, per ésser prez
cisament la renda d'Estat que prefeririern nosaltres si haguessrm de preferir les rendes d'Estat entre els va. lors.
Una nuca mis ferms els Municipis
que la setmana passada i una mica
Inés fluixes les Mancomunitats, ço que
prova que els optimistes no m'A: massa c r ,nvençuts. De Ilunicipi.; -

Praga
Argentina
Montee-idiota

Ntle

Es cesen ofertes les acciens
IEsnarrya. Industrial, parir mol/ sn'rs
demandes que ofertes ara s'han vint
ilurant una liarga temporada.
U:: 2r/cid viva del comptat aqrresta s rrmara olla aparta!. com tl?oient,
posat en les (Irles
rotile i
I.a de la Naval de Llevara l'ha closa
el grUp as..egurador perquè el públic
subscribía poc a poc i no passava gaire
de la meitat de les 14.000 obligacions
ofertes.
Ara deurà intensificar-se la campanya de collocació ílirectament des
banquers a la Clientela.

La del Metropolita Transversal es
va cobrir deprcssa. .
Aixi ho crèiem i aixi he aconsella•
vena. i !lástima va ésser que, per ext.
gel:da de la compaginaci.í, el Sastre
anide de dissabte no cixis en l'ediciä de diumenge com corresponia i
palsn's a l'edició immediata de. dimarts.
Emeses a 94, Oran pagat fins a
05.50 per a! dia 25 de juny en qué ea
!Duraran

els

De moneda estrangera duran: cl

Madona

LOES NO INSCRITA EN LA COTITZACIO
JFICIAL DE BARCELONA
cor n t
n oro:.
nrilieRa mectetettst 6%. .
Traction 7% 1921. .
Ajnintament Sevilla 6%. .
1 a,tion pretercn16 . , .
Hotel 111 1 1 779.
. . .
O. 51 rtrop. 9%. . • • •
curo barrilera d'Espanya. .
s.
n.o rebana 8% . . .
C. E.

:os de la
del 4 i inig, de lcs
Sérn.e 13, i Is mes baixos-a Mane:(nounitats hi ha sis enters de diferencra a favor
lli ha paper de Pons i deis Ga:
vern Imperial da! Marroc.
I'er c,,ntra. se sostenes ks Ceclu'.es
de la Caixa Emissions.
Els c..rrris del 3 per 100 han local
terreny terna en la davallrda que marCaV., 1
e:o:muros rettnanes. Aleuns
de:1, obtener, reacci.í: les Astúries,
per exurnple. i eIs Andalusos.
A:xi mal cix n ' Obtent 11 rIn peC
airres o'•lie,cions de carrils de ma3,r
tigre: d'inn:é5. especia:un:u Nord o
per leo i Alarant 11 del 5 i mig.
Amb las Valencianes Nord s'Ira inventar. un truc entre novcs i ve:Ls
amb er. recias d'un quart dc c . trtreCi6. tj1112 no cns explicarkm
tos el ne g oci im poc massa a lora.
nya estira cabr, lls d'anuall retIhr libra? a la joventut er.trernaliada.
Pasan el to de juny rol truc desap..rc:xirrà. uniiiçosfltš la cotitzriciä.
De les industrials. pnques transardono : baixen naturalmmt el cup5 i
Ull enter rnés, que ja no és tan natural,
les de la Catalana de Gas del 6 per roo
da la Serie G. E5 sostenes els Bons.
Pugeu tr.ig enter les Potassa de
SUria: registren 99. Ben demanades
les Salherres: fan da 97 a 97.25. Es
varen ernetre a 94.
Les Traction preferents. de /es
euals en surt './1 fL:1 123.70;
les de 1921, 100 i 99.85.
No es poden queixar els que varan
acuri:r al caen! d'obligacions. En la
entitraciä han minora: la realitat
liar cap:: 1 en el nominal, mo:t

Pra-a

et carrer pels bailes
operaciess.
Les mis aiinades que recollim, a
punt de clume aquest artinie, tocada
.c=n11 e
ja 12 una del
Fumes francesns: 3765.
Id. belemes: 32.85.
salones: 130.S0.
1361ars: 7.41.
Iliures esterEnes: 32.
$2.25.
Lirr .

Mercats

C5C2!,CS

R. Surinach

aclá
CCR ES
Ilavent obert el Govern un concurs per a la importació de 15,00 0
tones de sucre, s'espera que despKs
de vençut el terrnini per presentar proposicions, la Junta Central
de Proveiments les estudiara per
proposar al Directori l'admissió
les que cregui mes pertinents.
Els preus segueixen sense 'variacié, al ilustre mercal.

Senttes

Barcelana, dr , :.He, 7 dc juny 1924.

3'lä

123 frb113 ildie23,
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CANYELLES.:

De Baree'.ona

ass

Taus anterlOr.

a L,apt-,'.
EN 2 HD.PES E0 MIN:yrs
.1r1*.atil. 01 frett
dncoot o iDle ..,ort do Ilaree:- , 0 a
Ins
Lb.nn;s ls ha ree.nr.nur.:i
als
Cu:T.-..1 1
L'Ioreuer. quo s'Aries do Ilarcelona a los 2 . 5 i 5'7,0 larda.
Per a infortitos:
Dospalx central deis f o rrocarrils. Grits

20 de jura, .par.-2,erà

i

I "1"s
g
• 1-ru
.. •T
crefica catalana
e'intura : 2.eió mitaaial

ras

tu

11 ,.

Gemunbre
m:Uaairwe

11

1

1 1 ':; ' .3..

&luz

pe

res. Intervenció de contrae- .n./.

cornemals 1 prestees
.obre mereaderies o va- Wt

tes

i l' oro;
oro s s ubscripcions a
l pre:stlts, etc., etc.
N

Ident rohnero 1. a 805.
Idets idos 2, a 790.
Ident ídem 3. a 770.
Idem idem 5, a 745.
Xina, a 550.
Rasures de Ceda, a 525.
Pretis per pessetes els loo

em-

I

Direceid telegräflea
"MARGENTE»
Telefone: 446 A. 499 A. .;

Informació de la Casa
J. Espinas

CAPES
Van minvant les fortes arribades
ritre bi baria dcl dit arlicie, seguint
els prcus fluixos cts aquesta epoca
/ ro (pi& Intu ya el Consum poden t indicar els següents preus:
legitina. de 710 a 720.
Semi-Moka, Parran i africano, de
68n a 690.
Puerto Rico Caracolillo, de 780
a 793.
ldem ídem Iauco especial, de 775
a 785.
hiena ídem íd. superior, de 730
a 760.
Idem ídem Ilisenda, de 690 a 700.

Í R tfi
BARCELONA
hldis, 10 Mions h. Hl 1 5E2:: Amül e Com 563

Obertura .
,
Se gura telegrama . .
Tinca . •

12 1,514,

Novembre

Complimentac/b d'ordres
de Borsa en valors al comp.: lat 1 CO monedes estrange-

• '1YA
TRU

B ciAJ

CAPETallen '7 juny NOVA ORLEANS
2/ 0106 Tanca anterior.
14 511,15

AGENT DE CARVI I BORSA
N Carear de Fontanella, 17

en 15 nzinneeiza3recGcnzuwiNcinc113•213051nn1on1L'.

fal 1 2

Aova York
Disponible

.ig anim

Ui

3

.

el

attossunaemaisesmarmammen.,„.....

I loira germans

UPELL

BANQUERS
BITLLETS
Fraceso5, 37 Int /90.
Anglesos, 3185 pessetes.
Italians, 3210 per loo.

G.:

Adobs
Superfosfat d'os 18/2n Seid lesfOric i 1./.2 nitrogen, a :6.
Superfosfat de calç 18/20 per ion
ac 7 d fosfbric soluble. a 12.30.
ideo 16/18 por 100 Seid fosföric
s'Anide, a 11'50.
Idem 13/15 per roo 5:id fosNnric
..,•;uble, a 9'75.
Suliat d'araoniaz 20/21 per too nitr6gen, a 55.
Nitrat de sosa 13/16 per 100 vi-

C.
ni:,
:•
s

pessetes
Suécra, l'80 pessetes.
Noruega, 090 pessetes.
Dinamarca, 112 pessetes.
Romania, 3'50 per 100.
Turquia.
pessetes.
Estats Units, 7'34 pessetes
Cariada. 720 pessetes.
Argentins, 2'35 pessetes.
Uruguais, 5 . 40 pcssetes.
0 . 00 pessetes.
Brasilers, 0'65 pessetes.
Bolivians, 2 pessetes.
Peruans, 25 pesantes.
.
Paraguais, o' ro pessetes.
Japonesos, 2'25 pessetes.
A/gerins, 36 . 2o per . too.
Egipte, 3190 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.
OR
Alfons, 13850 per Hm.
Unces. 13850 per reo.
4 i 2 duros, 138 . 50 per I&
1 duro, 138'50 per /os.
Isabel, 138'50 per toa.
Franco, 13850 per 100.
Eliures, 3490 pessetes.
D011ars, 717 pessetes.
Cuba, 715 pessetes.
istejicà nou, 140 per roo.
Venezuela, 13750 per ton.
3.farcs, /6975 per roo.

equivalent a 49/50 potassa pura,
a 39.
Clorur de potassa 8o/85 per too,
equivalent a 50/51 potassa pura,
a 32.
islottriria organica cOrnea natural
10/11 nitrogen i 2/3 Seid fosiäric,
a

A

•

Direcció telegräi:ca i telefónica: CATALON1ABANK iv
•
COIZP171.3. CCRRENTS, CCMPTES DE VALORS, CAMv.;!mass.Ana, COMPARTIMENTS DE LLOGUER,
•
CAIXA D'ESTALMIS, BANCA, ecrisrs., cupoms, GIRS,
CANVI DE M0-27.DFS, DIrOSIT DE VALORS EN CUS..
SUESCR: , C1CNS A EMF!tt7STIT3

ITENCIA púrn, 1 Cerrer Creu Nber1e, 8 - Tetorr H. 661
PIEN.CIR ri4r,.. 2: ,,
antAnclreu, 146 - , ,
M. 671
r.firn. 3: ,,111
-„
8.184
Sucur...l s 3d Girona t Lleyda

leelemmennneat92marieur.i.eemmmenannszconzenzu

.10.

Nitrogina "Sant Jordi" 8/to per
loo nitrogen, a 30.

"Nitrogina" aliment per al besliar, 150.
Preus per pessetes cls roo quilos.
Sofres
Sofre "Sant Jordi" 98,1 /oo per
loo, tel sac de 40 quilos, a 1350.
Sufre "Sara Jordi'', "Extra fino" 98/100 per loo, el sac de 40 quilos, a 15.
Sofre precipitat (gris), el sac de
40 quilos, a 9.
Sofre sublitnat (flor), el sac de 50
quilos, a 20.
Sofre leeréis, els /00 quilos, a 29.
Sofre casó, els roo quilos, a 42.
Els preus esmentats són sols a
titols d'informació i sense compromis.

.• forma...
•
...)ninnics.
S . d)ressada a Sólier

e e.

Font de

Se
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PUM
90/97*. Enecid,

recl: ficats do

A per a Clinn,ues, laboratoris,
srac ies. per fumeries
e
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COr

V
13,11
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ATS

Ceo
les

Cm e. tetes classes
VENDA A L'EROS 1 lt

DETALL

A. ANTICHI
Telefon 810 A.
I+ ida de .32n:
1171M,,zreolMill
2IIMMIMat

111PN 01.15/1E
Malalt res
- - O throe0•71egur.

Massatge

n1111n••sa.

Rus

Malallies del Paidor.
troteräpia, Ita'.us X, D-2p- - laci5

CASABAIINET
Fanen boles mer!istes

trogen, a 4 752.
Sulfat de potassa 90/92 roo,

GEHMANS

i41,/ ' o VALCre:.r... : 011i-L1 .:4

Qu is , ns a l'agro's

Belgues, 3259 per ioo.
Suiesos, /30'40 per /oct.
Portuguesos, 017 pCSSLCS.

'

Ceila extra, a 880.

jiL

13517

HOialldCSOS, 2 62

21 Ij

51303

LIVERPOOL

327,

Caracas desceretzat i similars, de
740 a 75o.
Trillats extra, de 65o a 66 0 . .
l' y erto Cabello i corrents, de 030
a 040.
Palembang, de 540 a 550.
Pasilles, de 520 a 330.
Preus per pessetes els roo quilos.

CACAUS
ercat encahnat, no havent sofcrt variació sen.ible els preus, que
per al conr um sän iguals.
ist

Gener

Obertura . . .
Segun telegrama . . .
l'anca . . .....

4111101
Soétleolbeere

Colon112ac16 0 % . .

Oetn,

g

SUCRES
Tanca 7 Jaro,

JUMA
Se tembre
De-ella:1M
Mart.;

Julo

NOVA YORK
Tallen anterior. . .

Malí;

307:50u
1 S1'50
4119
4325
4030

Austria

SET MA

2595
5800
825'

COTONS

Obertura . . . . . .
Se on telegrama . .
l'anca . . .....

19009

Alentar/ya.

pj

Nova York

1625

Suecia

u

npD

27 05
505

Dimanare&
tic rl 1,1
Viena

DE

14E5
faro

A'

Irrent111/1
Brasil

Drecla
Numega
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nostres Magatzems hin estat els p mers a proporcionar a! públic les millors classes de Panyeria per a Senyors i Senyores, i el gran éxit assolit fins avui és la millor demostració que coniinue.m essent els únics que venem el millor en qualitat i les més selectes novetats a prem limita: jsimS
i per ningú igualats
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ASETA
tant de la regló, 38; valencianes, 55;
murcians, 50; aragoneses, 27; baleara 2; betieo-extremenya, 50; castelladooncoes. 17; gallees, 1; Lasconavarro, 6, i estrangers, 6,

çaits d'avui: Festa de PentacosSanto Eutroqui, Guillern. MaMedard, Gildard, Clodulf,
Sevcriä, Salustiä Victoria.
a Chope.

NO TA NECROLOGICA

StIGLS, NIEL

T'SRRAMENTS PER AVUI
MA l i
'13u:a Aragoniss Estivill, de 50
atat Grau, to. al cementiri
:ea

onze.

Blat Cardona, de 4.3 suyo,
• ton, prinier, al cementiri
Le s t"orts. A es onze.
ar Izquierdo Francès, d'un dia,
204, al cernentiri Nos
Vidal Ribas, Torrents,
any. Corts Catalanes. 639, al ceA les onze.
,ossp Pich Cabana, de 25 anys,
s• s, al cementiri Nou. A les
garnon Vilagrau, de set mesos,
segon, al eemcntiri Nos.
'buz Albert Zaragozi, de 53 anys,
:2/. al cementiri de Sant Anleo van.
gsr,i Lloveras Isern. de 69 anys,
. „ Lliri. 5, cinqu,'. al cementiNu. A le o vuit.
Tercsa Pagés Pallares. de /8 meP .-.7:cetz de Viana, r, quart,
Non. A les vuit.
Frar....sea Aguilar Navarro, de 48
;.epant (barraca), al cementiSant Andreu. A les onze.
Rafe' Lido Valiente, de 8 anys,
snind Clinic. al cernentiri de Les
• A les vuit.
• astiana Cupons Vila, de 73 anys,
,:e Canaletes, 9. al cementiN • A dos quarts d'onze.
Vicenta Giner Antoni, nie 21 anys,
re.n, , 113. al cernentiri de Les
nra. A les onze.
Pasqual Pere bojo, de 52 anys.
-Ic • :er. 123, al cementiri de Les
ns. A les onze.
Marfa Rubio Espes, de 17 mesos,
3 , al cementiri dc Sans. A
DEMA
Lleis Benito Ungria, de o anys,
Maig, 239. al cementiri Nou.
...in-, de dotze.
Emir Garcia Casafias, de 78 anys,
15, al cementiri Nou. A
Rodó Marano, de 18 me'. 7 5, al cementiri Nou. A
zs de dc.t-z.c.

passar moneda falsa ha esLltsis Ferrer Benet. Semaix6 es l'ofici del tal incli-

-

teC2,2ASi g. Mataltics do la pa 1 eais catalanas, 539, accessori.

'Carece Ifasdeu ha caigut
‘Ha, produint-se diverses
asan i 1)7az ,stitterre.

El mes ben situar
Cuina sana de j'ama mundial
Ceberts
Preus moderats
i a la carta. --- Els apats
amenitzats pel sevtet
MOZART
L'Associsció Instructiva (l'Obrera i
Funcionaris dc l'Ajuntamont exinvoca
els individus de hrigarles i altrcs Gassos que presten servei d'escrivent a
la reunió que tindrà lloc dimarts mas
ve, dia 1 0 del que Som, a les den de
la vetlIa. al sets estirpe social (carrer del Conscll de Cena. 263), por
tracia:. un assumpte de gran interés
per a la secció.

PER PASQUA
Subsuriein- v os a la rru, s unportanl revista de la llar •

"Ei

mundo en auto"

perqui: tols els sevis números
s'e.sgoten raptdament.
EL CARRER DE NAPOLS
El regidor jurat senyor Fournicr
ha formulat una meció davant de la
Comissió d'Eixampla, interessant que
es realitzin les gestiono oportunes
perquè sigui un iet l'obertura del correr de Näpols, de tan vital interés per
al dit barri. i respecte del (ma l , ja
la anys que se'n ve ocupan% l' Ajunta,
meta, settse eficacia! adepta:u-se nréS"
ser pree's mesures enèrgiques, per
arribar a tina resolució favorable.
7en

41~9
PjAh 5i PC.

PLACA DE LESSEPS, 4.--JOSEPETS
SALO DE BILLARS
RESTAURANT
Coberts i carta
Gelats de toten classes
Servei a domicili
Preus cconeunics
ELS ESCORXADORS
Sacriiici Oase): bous, 36, vedelles,
452 : moltons. 737; bocs, 9; cabrito,
239; herir., 2.733: ove:les, 916; cabreo. 52, i mares, 46 1.

Din3r barat a Fropielaris
de Ciutat i de rema, sense hipoteca ni deopeseo.
Palla, 19, pral. Da 3 a 5

ii

lENT DEL TREBALL
en una obra en cotasZa l'Avinguda (Vicaria; Je:a. de 48 anys, ha caigut de
d'aleada, produint-se fe•intes paras dcl cos i COM.'
' ,ral, sin p .:talutic gres.

-MOBLES
A Et0N plIEU

Taliers REIG
Gra,ado3, 21 - l'hieren 2083 A
LiLS18,:t-as La, c.sTs1.1-.G

iiiencia d'haver caigut al
Sant Joscp, Marcela V1
7'; anys, es trenca l'espat
bERITABLE °GAMO
tble etcs usats de totes 3108Preu fix. Tallers, núm. 41.
VIS:TA A L'ALCALDE
a la tarda anä a vis.itar l'al• el vice-almirall de FE:quadra
Alfred Octnn, acompanyat
'nsol
R EPRACTARIS GRES

REGUANT
Carrer Jaume Fabra
1418 A. :: Barcelona
E L PADRO DE POBRES
?Des estadística facilitada a PA!1 per la Direcció de l'Institut
pal je Demografia, durant el
maig passat ioren donada,
en el padró de pobres, per a
assistencia del Cos Medie Mur
293 tamales. Olassiffeades
barcelestines, ar, del res-

•

Scerid

• •

de cztinu romflor

(Dies feiners, de vrat a nou del matí)
Llista de la setmana. — Dimana,
unbaren a la "Montrueló - ; di/neo-es,
cor de filet a la "Ileury • IV"; dijous, panache de llegums; divendres,
bunyols (le l'Emporda; dissabte, bucuit place a la "Qtiiritial".
Nota.—Poden assistir a aquestos
lliçons toles les que ho desitgin. tant
si són com no sócies de llnstitut, sa,isfent 5)'29 pres. per un tiquet que seis
l'huata abans d'entrar a la classe.

ForasLa Sociotat
ters canit.d. r-,:cres ,nsala en
donar la niajor difusiti possible al
coneixement de les diverses exp osicions, festcs i ccmcursos deoortius
cale oc celelsr(n dintre la temporada
de primavera en aquesta ciutat, portal editar,: en cl que respecta a la
present, tres melles de prospectes.
tina postal-recia/a/ i un cartel!, el tiratee de con n unt del qual es de
4 6.700 exemplars i ha estar repartir,
maig proppassat, per
dintre el raes
tot Espanya i Ial india de França.
ii Br:nquitin. Clima sec.
Nnlet.-; nous. Radioleietonia. Nca a in,lallacid da;'
giiea completa. Informes: .La
Ideal Samaritana, Archa, 10.
T• . 1 , fol 5119 A.
SupressiA del 10 per 100 sobre factures..
PER AT.S MESTRES
• L'Ilabilitat de les Classes Passives
del Magisteri Nacional de PI:inicia
d'aquesta "provincia"
Ein ocu p a
pagrä. al local de costunt, els
rorresponents al mes de maig proppassat, els dies 7 i to do Factual, de
dos quarts de quatre a set de la tarda.
cls altres dies feiners,
al co, nomes pagará de cinc a set.

iangrä 76114. /71%4. huyeras
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
—Secció Permancnt d'Educació i Instrucció. — Didinenge, dia 8, contençaran els exàmens de classes generas,
segons llorad cstahlert, El das
comenv.rä un curoct de confiter:a.
Constaré de dotze lliçons. acabant el
(Ea 27. Per Ics que assistiren al curset
de rebosteria val aquella matrícula; !es
altres han= de satisfer to pessetes.
Secció Permanent de Religió i Culte.
Diumenge, a les vsit, missa cantada

EL PATRONAT OBRER DE
SANE MIQUEL DEL PORT
Al Patronat Obrer de Satis Miguel
del Port ha tine,ut lloc el sorteig per
designar el soci que seria portador
de la Bandera d'aquesta entitat en
processó del Corpus de la Barceloneta. Erat afavorit per la sort el soci
liii Em persc Fabregat. el fitial ha designar, per acompanyar-lo en dit ade
cont a cordonistes, En Lluis Pueyo i
En Josep Moreno.

Al Dispensad de l'Ajuntament ha
estat auxiliada Angela Vinyals, cle
setanta sis anys, la qual presentava
fractura de la cuixa esqucrra.
Mandestä que es produí la ferida
al mercar de Sant Josep, a consedKencia d'haver relliscat 'amb una
oela de Ire ita.

exhibeix lots els dies
a 2 quarts de cinc, la

mil .jançant. el canet de 100
1;Ines del palier de fumar
NIKOLA 0 de 150 dr OLASIGO. El canvi 1 mli It flog
Ilareelona en cl mesas
juny i a les oficines de la C. A. F. (Vla
Laye/atta. lid. Ler), lols
vis dies foiners, d'II a f.
El que no vulgui petaca,
not seguir guardant les tapes i oporltinament s'avisarh el canvi per allros
obsequis (colloiges, plomes eslilotachfiques, Ilapis
aulomalics, etc.), indicant-se el nombre do lapos
necessari per al eanvi
rada obioete.

Danys Sant Kuuel

Sellen Colegió

(SOCIETAT ANONIMA)
Pica 1 Orines._ garneteneta
111 diumenge, 8 de juay,
obertura do la seectó d'onades.

d'Istiu
composta de 102 mo-

—Són moho les societats, representacions i públic que dimarts assistiran a Vilajoana per tal de visitar
la sala on visque el poeta català
mossen Jacint Verdaguer.
Les hoces de visita secan des de
les set del mati fina a les cinc de
la tarda.

deis pimpis per a

TARDA - HIT

PLATJ 1 CAMP
havent esta( elegds
entre les noves creaClOn9 presentades a
París.

COMESSIO PROVINC1.41.
La Comissió provincial ha despat•
xat els segiicnts assumptes de
Secció de Comptes

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia he dansant de 5 a dos
gnarts do 8, i dinar a l'amenLana, do 9 a ti.

Queda ampliada la colleecid amb els novIssinis ritodels arabais do retire.

Dkläinens proposant l'aproyaejö

del: comptes municipals
Sant Jidiä de Vilatorta i Santa
Maria de Coreó, corresonents a l'any
1921-22; Arenys de Munt. Cabrera
de Mataró. Cabrils, Sant Fraitós de
Ilages. Sant loan de N'ilassar i Santa Maria d'Oló, cotreswarents a l'any

22 — R u e Plumet, — 22

PARIS
••••n•

6 i 8, Portal de l'Angel
BARCELONA

1922-23.
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:CAMISERIA'
SANS
Goqueria l 32
Eran assorti( ea

cirb13;

JUNTA NOVA
L'Agrupació Excursionista eeport'ya joventut celebra el dia 4 del prosent mes junta generd extranrdinärii
per tractsr de la renovació de cftrreco
de la Junta directiva, essout eIngits e:.
:•egüents senynrs: President. Ende
Escofet: losen Puiadas, Dionis PeCarles Massagni, Fidel (lord'.,
Joan Calero, Ramon Vilanova,
Tohella.
retan Guasch i

1711111 ENERRelli
tael-

fiE
Encarrres a
Barcelona, Bruell
m. 114.
Tel. 1339 0 i a l'establiment.
coNsFIL DE GUERRA PER
L'ASSALT DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA
A últinii d'aquest mes o a comencament dc julio; se celebrarä el Coaset, de guerra ordinari tla laea Tal!
ha (1., veme i fallar la causa instruida contra els paisans Josefa Leona:d.,
Mart./tez, Antoni DeVCS1 Bayons,.
Josep Aracil Corté.s, Domenoc Sola
Tresserras i Joaquitna Al,,uiu all Pneli,
precessats per supaada complicació
en l'assalt a la Crixat d'Estalvis de
TerraSsa i mort del sometcnista En
Joan Castel'a.

2444444.44e+0444444+»4»
CC)fe,ii PR EU
per a la vostra taula

TUBO PARK
A obsequi deis marins italians que
ens honoren ami, ii seva visita, la
colOiria italiana de 11..reelona ha ergsnitaat per al dimaits Que ve al vespre
en milicos jardins una vet lada de
gala. a la qual assistirä Foiicialitat
i triptiladó franca de servei. Ultra
les atraccions que sempre ofereix
aquest pare, a l'escenati en plena natina installat en la gran placa s'hi
farä una testa de danses i halls regionals, interpretats per parelles
Isdladors especialment escollides pee
a aquesta l'esta. Una cobla de sal.dalles interpretara les mis populars de
les nostres danses.
En finalitzar la festa in, cobinia ita!infla amb un vi d'honor als marina

Caerles
layutanes
csos ‘i \ so s 513
PliOBLES, JOIES, TAFISSOS
9 LAMPARES decorad& projectes per omlnents artistes
m'ama,

COIXINETS DE BOLES S. R. O.
Bona qualitat. boa preu, bou
assortit. DemanInt-se tarlfes.
Caaanone. I Cortaietlaa.—C2.92nou, GO

VISITA A L'AS:1.. DE ST. JOAN
DE DEU
Per a denla, ddluns dc Pasqua, la
pan-0mila de Rubí té orsanitzada una
visita a l'Asil do Sant Joan de Den.
de Les Corts. S'obse q uiara els asilats
amb una vetllada. en la qua] prendran
par! l'agruparte', de nenes "NUria". l'ae ,..trpadó de joves "Sant Mue," ¡ la
Camornin. L'Iísliart Dansaire
de Rubí (-menta ra alguns ballets populars. sota la di;ecció del mesare En
Leandre Pcracaula.
Sjai moltissinis els que es proposen
assistir a aquesta festa senzilla, perla
amarada -de caritat.

HULE RAE

▪

espenlaUtal de

Casa

UN

lloofa

Saul Pm, 7

Plaça de ' Santa Anua, 9
TavIneria, 33

ruin iermelfes /10$13 L &.

OMBREL . LES E- - , 18. Casa
VANOS

CLAPES

Ahir es reuní, cona ile costum, la
Punta P. rk Saituilaml, Srda la presi(Incia del governolor, per tal de celebrar la sessió mensual.
— —
UNA NIULTA DE.
¡5000 PESSETES
A dcmanda de la Junta de Proveiments ha e:dri t mutua el senyor Manuel Raventós, do Sant Sadurn í de
Neia, fabricant de la coneguda marca de xampany, ands tres multes de
5.000 pessetes cada una, per no haver
declarar les existències de sucre.
petrucla que dona vigor: este LA GARZA

Organitzat per la Secció d'Exeursirias de l'Atenes , Encielopedic Pa
pular se celebrara din-leer-es vinent, día
a les tlen de la nit, un recital de
ran cons populars que interpretara la
sopran senyoreta Montserrat Gallart,
amb racompanyament del senyor Ezeguiri Martin, harmonitzador de les
Callenal

CONFERENCIA
A l 'Institut de Medicina rraCriCa, el
Rusca Vilardell dona dijous la
sena anunciada conferencia.

Ir.

8 PESSETES

A partir del dimarts vinent, rol
els autimmibus de la Companyia general d'Autiunnibus de Barcelona, S. A.
que efectucn el screci de la linfa A,
en el seu recorregut (les del carrer
del Bruch a la Ronda de Sant Pere
pasaran pels carrers de Girona i Auzies March) amb el fi (le facilitar les
obres que han d'efectuar-se per a la
desviació de les clavegueres a la Rnnda de Sant Pere xamfra Bruch.

del sin país.

ESTOVALLES DE
Grandärla nto x 140 metre

els deu anys d'existència amb que
compta. nan estat--eint—eled veritables
anys de prova, car ha estat un temps
de guerres, convulsions, trasbalsament,
fallides de les velles institucions, miseries. Amb aquests deu anys s'han autolit mes de uniu centes inscripcions, per
a orgull (1: tots. 1 hcm de pensar,
encara, que l'obra de l'Escola del Treball tot just és començada; encara
Flaca/ de fer progressar.
El mes important que hat fct i que
les de fer l'Esenla cIrI Treball, ES
ducació dels sentiments.

PARAIGUES CARDOS
Portaferrissa, 10

DE Fkutfic, enana, IlelaCa
11,.11 extra, tio sera llturada

Obert (le, del 7 do jnny Pholas

Telefon 5027 A.

AC

de C;smunió general reglamentaria de
Nostra Senyora de Montserrat. Es prega l'assistencia a les cantores.
Secció Permanent d'Esports i ExCUTSM115. — El ' Gnu, excursionista convida totes les assneiades a la miss,a que,
a honor de Sant Antoni de Patina,
es resara el dia 13 a dos quarts de vnit

DELEGACIO

L'Al UNTAN! ENT
.L'Alcaldia ha delegar la seva re-'
presentació en el regalar jura! senyor
Fournier per a la pr0ce 1 que, organitzada per l'Orde Terciad de Sant
111
_ta F1 1
FEK11 I Francesc, Sarriä, sortirä del conwat del: PI'. Carauxi,a a i al regidor senyor marqu;:s de Zam!irarro, per
CAMISERS
.a la iesta des campionats de Cala!maya, oreanit-mts per La Federaci5
P33 j g 1 Catalana
Fi Tii nfElli
R,ra, que se celehraiä
ti
-, ii ' 1 avui al
3`i g '
Pert.

Camises a mida
Re Lides les novel.ats per a I
presente temporada

BARCELO

11111•111111212111111181111111311311•081

A l 'an pa raflor de l'es Miiimeistt
golees i arniants que
al censor Joan Gas( Vidal
inslallal a la Rambla lInmSan•
Wutina, número 6, esta cris
daill l'al nneid 1 do moll elogiat
un billar n, 11 miniatura, Apio
Ixarla deis que fabrica la t'asa
Soler als sous tallers del careen de Viladomat, 122.
INTEPESSANT-SE PER UN
COTXER DETINGUT
Ahir al migaja va visitar el president (le la Diputad"-, una nornbro,a
cotisers de la Casa de la
Conms s in
Carita' per tal de pregar-li que in.
tercedis prop de les antoritats perquè
sigui alliberai . rol company seat que
pasasts. El
ea es:er nIet irgrilf dies
conde .le Figols promete complaure'ls
Airebeifflee•444.44+eeeebee

Estandareu un 70 per 100
comprant els vostres cortes

EXCURSIO A PARIS
1 A LONDRES
L'Associació Catalana de Turistes
e110 prega de fer avinent als inscrits al
viatge a Paro que no han formalitzat encara la inscripció, h conveniencia de lecho com mis aviat
car de no ésser aixi els sera anu....
lada la inscripció provisional feta.
perdent tots els drets adquirits. El
termini d'insoripció fineix diumeng e que ve, dia 15. i no sera possible
prolongar-lo donada la proxnniat Je
la sortida. Als que s'inscriguin després de l'esmentada data, cas d'h,verhi alguna plaea disponible, no els hi
podran ésser aplicats els actuals prens
tan extremadament reduits. Al cartel' del Duc de la Victinna, 14. pral.,
funciona tots els dies l'Oficina informativa de l'Asscciacib.

PER LA FELIC1TAT
de la ternilla subscriviii-la a la
gran revista de la llar

"el mundo en auto"
perque tots els seus númeruS
s'esgoten rapidament.

•

3
Americanas esport
111 ••11891111028t3311113111111111111

EL PARI AMENT D'EN CAMPALANS A L'INSTITUT D'ALUNINES I EX-ALUMNES
Hem relata un fascicle, edtat per la
imprenna "Bibliothelca", de Marçal
Badia, de Reus, amb el Parlament d'En
Rafel Catnpalans donar en la festa
d'obertura de ecos de l'Institut d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'Escola del
Treball i Anexes. El fascicle, pulcratnent editat, pertany a les publicacions
del dit Institut.
La conferincia, que timé lloc el
14 (l'octubre de Fans Plilat, aloma •
l'obra 'magnifica feta per l'Emula en

Novella d'Arr" han cbtingut els peemi., les següents novelles:
"Lhorne que te mis d'una vida",
original do J. Pug i Ferrater..i "gu
cor de la munt.arya", de Lluis Cape
dcvila. De carácter clutadi la primera i rural la segona. El mercar
premi. de costums de la Costa Brava, es declara desert, per no haserse preSellt21 Cap nuvella amb les tonrcquerides.
A mis a mes, la Direcció de "La
Novella d'Ara". negOns una datinu;1
del Chncurs, ha achtuirit el dret de publicacid de les novelles "La Carátula". de Casad A. Manara; -La mt
primaveral - , de J. Roure i Terrenas;
"L'Unica - , de Domènec Guanse:
"Boa vent i 'ares !M'a ". de Miquel
Roger i Crosa; "Vida amorosa d'un
tronar - . per Carns Soldevria; "Adela"
per Pere abulia; "El mas de í ei
virtuts - , de Josep Resig ScUnes;
"Maria Bolees'', per Marta Teresa
Veruct: "Cara i crea -, d, Jordi
Valls a "Les dues mares - . de Joaquim
Folch i Torres; "Ombres", de j.
Duró i Gil]; "El iracas de:
d'Ala -t Junyent; "El monòleg d'En
Jaume Torrelles", de Pau Dijera i
Cruz: "L'etern retorn - . dIgnasi
Folch i Torres; "L'hotel perdut", de
E. Pineda i Verdaguer: “Maria del
Roser". dc josep Bofill Martí; "La
llena". per Jordi Catala; -Sota la
Ciutat Eterna - . per Joan Bagó. "Nes
per R. Negre Bale:: "Ei pris
d'un sacritici". per A. 01!er i Bertran; "Da,allada", per Tomis Roig
Llop.

CONSELL DE GUERRA PER
RESISTENCIA A L'AUTORITAT
Ahir al mati va celebrar-se un
Consell (le guerra ordinari de plaça
que vejé i falla !a causa instruida
contra el paisà Ernest Ortiz Calle,
acusat de resistencia a agents d'autoritat.
Segons el relator fiscal, el proces•
tat un vespre del passat novembre va
intentar agredir a una artista de concert que sorti del "Ruar, i en arA medios peessmos les agraribar una parella del Cos de segureda el Tafrs AMB DELIRE poett
tat a auxiliar l'agredida. va oferir rc7
no poden prondrol porqu
sistencia, arrencant al guardia Antooxrita oís nirvis. Agitest inoono nrinnt sn .unrimPix prAnent
ni Teruel un botó de la guerrera.
MALTE KNEIPP. amb 11 . 1 7'a
El fiscal seigiciti la pena de dos
sense. erl !loe di, nenf. Pol son
meso, d'arrest majar i una multa de
urowa,
125 pessetcs. El defensor, capita • gm..1 deVent i lts soso
el MALTF: KNEIPP PROPORd'infanteria senynr Guillem CabesCIONA El, MATE I.N. PLAEll
tany. no conforme amb la qualifieaQUE EL CAPE i 110 per.;,udien
eió del fiscal, entengué que solament
nIs nirvio. Produe!,e fabricat a.
es tractava d'una falta i es va doidre
Espanya. Do venda als Colmaque l'afer fos portat a un Consell de
dos. etc., nn paqueto sfr IDO.
250, 500 gratu i to. i 1 quilo. al
guerra. quan. segons ell, corresponia
pr e u de 1i P' e s. e l quilo.
al Jutjat municipal. Demanä l'absolució del neu defensat.
Roca 1 MALLO!.', caseta aro,
Ea sentencia que recaigui no es faCarro:: S:1,1,1 Atina, 311 , Artiolos
rit pública uns a la cesa aprovació pel
Camp l Esport. N'est i. -fresco"
capita general.
ang!;, s. (28 Pts. Pan!alon -fresco" gris, l2 pes:seles.
Dimarts que ve, a la nit, donara
l'advecat En Félix Gonzalez Asencir,
AJORNAMENT D'UNA E:.
la darrera conferencia dc la serie
DICE) CUL T URAL ESCOLA
"La prnstitució des del punt ele vista
PARIS I BRL'SSELLES
soeiragic" a l'Ateneu Encielopid'Ic
Ha estat ajornada la prnjectala ere,
popular. parlant el dit rlia sobre "RepetVcit'n artística a París que i. esta cl
glamentació i abolicionisme".
parr,otatge d'imnortants elements (raque% cap'tal havia
realitzar
(luan entre les fanifilies
Cor F.scolar Infantil de l'Atenes dlcomenta que el ¡Iris ho venen
mAs haral, la carn eseollich. gualada.
En un recetas viatge realitzat pel
el poro bon elaborat, Ira serütó
do Colmado, tift 014 deis ¡breas mestre Borgufier a la capital francesa li Inri flzlicada la ennvenihria
avanlatjosos, alguns
Hieles
de reclatn verilat i sobretot pes Inne (pian s;gui arribada l ' hnra oporexaolo, no neüesoilern nado que
tuna de rea'itsar l'expedició p ro j ecnomenar-nos Economal fi
taria es doni també. a Brusselles aqUeiBerrelone. Rambla de Catalura interessant:ssima i depurada manis
nya, 80.
festació de la nostra cultura musical.
N'E5fILI VIDAL-RIRAS
1-fa mort N'Emití Vidal-Ribas i
Torrents. cnneendissim en la 110,1T.1
cintat, especialment entre els intlustrials i cnmerciants.
El sell pare Inc un gran comerciar/t.
fumlant al carrer de 3.fnmeada un
maeatsem a Fengrós de drogueria i
productes colnp ials, potser. en la seca
epoca, el mea important de Barcelona.
N'Emili no sola va conservar-lo, sj:16
que l'engrandi i ii donà major impartäncia.
Era un heme cultíssim i tenia el
mes alt concepte ale eiutailania. Gnudia d'un gros prestigi i era rnolt estimat por tolo el que el coneixicn.
Ha estat un dnIs organitzarlors
l'Assnciació per a la lluita contra la
tuhereslosi j, por tant. riu, dels
c j anlars do. la "l'esta de la flor", celebrada a Barcelona.
La malaltia que se l'ha rudo ha
esta! !larga i dura.
El nostre cendal mes sentit a la seva di.stingida
ASSOCIACIO DE COMPTABLES
A l'Associació de Commaides
Catalunya va celebrar-se darrerament
la conversa-controvèrsia sobre el tema "Una de les subdivisions riel
compte de Caixa", essent ponent et
secretad de la dita entitat.
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CATALUNYA
STA. COLONA DE ORANANET
Notes
Enguany han estat en nombre de
Sa els infants que reberen la primera conminó.
— El partit de futbol darrerament entaulat pels primera equipa
F. C. Gramanet i Vilassar empataren a tres gols.
— L'esposa del nostre amic Erancese Molins ha donat a llum, amb
felicitat. a una nena; rebi la nostra
enhorabona.
— Ha causat general sentiment
Ci trasllat del sots-caporal de ritossos de l'Esquadra. En Josep Ereisanea que tan grans serveis havia
prestat a la població, si be ho ha
motivat l'ascens pela meras contrets durant alguns anys en diverses
poblacions.
El noble de Castellar del Valles,
que és on fan estada. podrá donarse per satisfet, com haurà d'estarho el nostre noble del successor del
senyor Freixanet, vingut de Prats
de Rei, el preferent N'Antoni Gimós que, segons referir/des. també
fou molt volgut del respectiu veïnat.
— La tradicional processa de Filles de Maria va tenir lloc a la tarda de diumenge passat, havent estat molt concorreguda.
— A la nit del matear dia,
¡ardí del E. C. Grarnanet va interpretar-hi el quintet "L'Actualitat
un notable concert.
ESPLUGA DE FRANCOLI
Nou transpon de correus
La Junta de la nona Congregació
Mariana d'aquesta vila ha quedar
constituida de la segiient manera:
President. En t'Iris Miguel; aceretari i cap de la Secta', de Caritat,
N'Antoni Esplugues: treaorer i cap
de la Secció Dramàtica. N'Antoni
Carreres; a ocal primer i cap de la
Seccia de Pietat. En Josep Guasch;
vocal segun i cap de la aceda d'Esports. En Josep Palau
— Ha estat a la nostra ella una
comissia de la Unia de Vinyaters
de Catalunya i de la reató de La
Rioja per visitar el celler i adquirir
-orientacions.
— Dissabte passat, contragué
matrimonial enllaç, al santuari de la
Verge de Montserrat. la l'ostra convilatana Na Pepeta Castells i Besera , ulla del propietari de la fonda Ibérica. de la ncatra vila, amb el
jove de Torres de Segre Pere Florensa i Fuella. La masera enhorabona.
— El dia primer de mes comenca el servei del transport de la correspendencia entre l'estafeta ile Correus i l'estació del ferrocarril i viceversa. El (lit servei ha estat cuneedit al convilatä En Manuel Solé. el
<mal li, fa amb un inagnific auto.
— traslladat a Barcelona, a
la clínica del doctor Corachan, per
tal de practicar--se-li una operada
euirúrgica. la senvora Maria Gual.
Desitgem que vagi del tot bé.
— El partit de futbol que tingué
Ilcre diumenge passat entre Eequip
local Racing Esport Club i vl Vinaixa E. C., resultaren empatar a
un gol.
CAPELLADES
De teatre : Els pressupostos : ReIgioses :-: Les pròximes festes
Altres noves
Ha donat fi a la tasca artística
de la temporada d'hivern t 9 23-24
notable companyia conuco-dramatica d'aficionats "Foc Nou" mo r- (la.
rigeix N'Amadeu Srdä. Cani a comiat representaran el drama de rhnmortal Frederic Soler "Pitarra'El
ferrer de tall".
Per fi de festa va e s trenar-se " N itvols rristiti". original del jos e capelladi En Ramon Estany, que fou
molt aplaudida i celebrada per la
nombrosa gentada que omplia e; sa16. Encara que no critic d'art i sols
aficionat al teatre. que &ata cert coneixernent en la materia, faré constar que Earnic Estany est à molt inspiral, tant en l'argument com en els
tipus. tots ben reals, justos els acudits i ben nou el final de l'obra.
Donaren relleu a l'obreta, interpretant amb cura l'y es papera, les maMtixes senyoretes i els aficionats
Massague, Farriol, Terres, Fcmt,
Martí i Punsoda. Al final de l'obra
que, cont he dit, fou mcat celebrada,
va produir-se una ovada, fins que
En Joan Martí excusä la preeencia
de l'autor. A les moltes encoratjadores felicitacions que ami) tal motiu ha rebut l'amic Estany pot afegir-hi la meva, perque pugni dedicar-se amb mes entusiarne al conreu
d'aquest genere de comedies.
— A Casa la Vila va celebrar-se
una reunió plenaria de regidors governatius, per a l'aprovació del pressupost municipal, que ha de regir
en el vinent ejercici econarnic i que
puja a la quantitat de 90,316 . 01 pessetes,
— El dia de l'Ascensió i cont acabament de les quaranta hores, es
canta a la nostra parroquial església un solemne trisagi, sortint la
processaa que féu el elles acostumat, amb cants i reserva.
Diumenge passat, dia primer de
juny, i com a conclusió del mes de
otaig, va celebrar-se missa i conumaii• general, amb plätica plepapies, a les 8 del mati: a les deu,
adio• ofid caatat pel cor de Fi40.X2s4a, que calad escalfes anomatí, i amb la
'Ardiente de rAari-

pació Orfebnica. A les cinc

de la

tarda hi llagué rosari cantat pel dit
cor. Els sermons, a carrec del recerend pare Antoni Soleras, superior del S. C. de Maria.
— Per a les vinents festes de
Päsqua Granada es preparen en
aquesta vila Ilnides festes. A les nou
del mati del primer dia arribara el
cor "El Pensament d'En Clava", de
Barcelona, dirigint-se a la Casa de
la Vila a saludar a lea autoritats,
cantant "Salut Cantors - . "L'Empordä - i "I.es iloro de maig - . A les
dotse, al cale Catalunya, tindrä lloc
tul extraordinari concert vermut. A
les cinc de la tarda i cm, de la nit.
al sal,) de Itallo de la Joventut Recreativa se celebraran luna halls en
ohsequi als cantaire , que ens visitaran. A les non de la nit i a la plaça
de atoasen Cano Verdaguer. tindrà
llac un concert popular, prenent-hi
part el cor "El Pensament d'En
Clave - i l'orquestra "La Nov,, Ca..pellarlenca - , que eseautara "A pe•
tits passos - , marciette, de P. Sudessi i "El Cadete - vals-jota (l' En
J. Torres. El con cantara "Salut,
Cantors ". Tomas: " L'enagrant
Vives; "Serenata - i "Sant dilluns".
juny lt ale al putty“
Otto, i
i "Els pescadors''. d'En Clave.
.1 la societat Lliga C. I. i A. hi
haura sessions dc cito-una i a la nit
alternaran amb Ii representació
les obres en un actc "La resposla - , d'En Eolch i 'Forres. "Núvols
d'istiu". d'En R. Estany, per la
comparas ia "rae Nau".
Al Centre Moral Instructiu també
Iii ha ‚rd extraordinaries sessions de
cinema durant els don dies.
— Es dema cono a cert que molt
aviat sera enderrocada la casa assenyalada amb el ninnéro 5ro del carrer de N'E. l'rat de la. Riba, per
eixamplament de l'entrada del canrer d'En Gravi. No cal dir que la
dita reforma sera molt lien rebuda
pel veinat, car es un perill creuar
el dit loe al passar-li carros.
— Pel baffle senyor Guasch ha
estat aixecada r ordne de vetllar per
la pan i tranquillitat deis acata del
casariu -Fant de la Reina - , que tenia el 'creso A. Sammarti-Benet.
Per ii sembla que es comença a actuar amb turres a alln de menys política i mes arlministració.
— Per manca de pluja i d'una
altra cosa, sin ben omes els arbres
eue foren plantats a la via pública
que estiguin vius. Es molt de doldre
que :liso passi en una vila de tanta
aigua com la nostra.
— El celebrat escultor d'aquesta vila En Joan Galofré ha tingut
exposat uns dice, aba:i de donar-li
el color, la imatge del non Sant
Crist que ha esculpit amb destinacíe, a la t'ostra esglesia parroquial.
REUS
Noves diverses
Al teatre Bartrina ha donat un
coticen l'Orfea Rensenc, amb la rooperaciri d'una r.rquestra i dirigit
pel niestre scuic fa- Maten, acte
beneíici de les classes de solieig i
teoria que sosté gratuitament l'esmentada entitat.
L'exit assolit per l'Orfeó ha estat
clan/oró, essent escoltat a peu dret
"El cant de la senyera - , i largament ovacumat.
— Per als treballs de comprovacia (Id ternie municipal Ile Nfontroig
ha estat nomenat r arquiteete J. A.
Busquets, amb personal a les seves
ordres.
— Ha demanat autaritzaciú
GO vern civil per implantar serréis
públics d'autontóbila per als punto
segiients: De l'estaciú de Mora la
Nova a Benisanet. Miravet i
lie Marsa-l'alset, a Belltnunt,
i de Tarragona a Pobla de Montornés.
La re t ut ió per constituir el
Sindicat de Regalas de l'Estany del
Erancoli tindrà lloc al teatre &trina diumenge silleta al mata
— guardia urbana, complimentant ordres de l' t,lcaldia. verifica durant el mes d'abril 246 comprovacions de pesos, denunciara a
diversos expenedors i decomissant
diversos ministres.
— Davant la nova que la Federada, Catalana (le Embol anuNava
cl partit jugat entre el Port-Boti i el
Reus Deportita aquesta entitat cri.
di, reunió general. acordant alear
una protesta a la Nacional contra
l'acord de la Catalana, compareixent
pena de nou al terreny de joc que
s'assenyali per repetir Eencuntre.
Es gestiona la concessió d'un tren
especial per tal (1'w:o//manyar els
equipiers..
MONTBLANCH
Festa major

Desgràcia :.:

Es-

trena :-: Altres noves
Amb !imita animació han transcorregut els dies de la festa major,
dedicada al Patra de la vila, Sant
Madi.
Als oficis solemnes que, coin de
costum, tingueren lloc a la serra
a Santa Maria, predicant-hi el pare
Ferran Fort, francisca, aixi com en
tots els altres :tetes religiosos,
assistiren molts fidels.
Al Centre de Lectura a les tardes
se celebraren concerts a carece de
l'orquestra "La Vela -, la qual executà escollits programes d'obres
modernes, sota la intelligent batuta
del seu director En Jaume Escoté.
Un quintet dirigit pel mateix mestre amenitzä els latina balls que Mineros 'Roe .9 les asalta i despida

••
••

de les funciona teatrals. En aguates, el quadro escènic del Centre secundat per les aplaudides actrius senyora Ortega i germanes Virgili, representa admirablement les beles
produccions "Fi ferrer de tall" i
"L'espectre del senyor Imberger*.
— A la Societat Artesana, que
inaugura al seu nou estatge, un
quartet dirigit pel JOC Farré interpretà un selecte programa de balls.
1 7 t1 quadro improvisat d'aficionats
posà en escena les obres "Recenciliar
i "I.a maleta de ronde",
recollint aplaudiments, especialment
les artistes que la prengueren para
— El partit de futbol concertat
amb l'Atlétic Vallenc i el E. C.
Montblanqui, la porta del qual, confiada a En Corrons, l'excellent porter del Manresa, fou guanyat pels
locals per tres a zero. El segon dia
s'improvisa un partit entre el primer
i segun equip del F. C. Montblangua reforçat aquest darrer per En
Correns, que feu una bella exhibida.
Laktletic Motutblartqiti va jugar
atta, cl Torrcgrossa, perdent Per 4
a O.
A la Societat Agrícola hi hagueren selectos halls. executats per un
quintr•t ínteurat per bons elements
musicals ele la vila.
Al Principal NIontblanquí i Cinema Recren projectaren cintes de les
millors marques.
Cono de costum, sortiren els gegants, nans i les timbales, que feren
la delicia de la quitxalla, i també
de les que no ho són, que lii veuen
una cosa típica.
El conegut propietari del
"Foro del Vidre - de Vimhodi,
Josep Pons, sofri un gr I en accident
automobilista, sortint del fet amb
tres costelles fracturades i torta lesita al tórax. La seca senyora, que
l'acompanyava, sofreix capolament
general.
— El nostre estimat compa.ny
N'Enne Pujarles i Eont, cornptable
del Banc ile Valls en aquesta vila,
que fria p os dies estav- a allitat, ha
entrat de plc en una franca convalescéncia.
— El quartro escenic del Centre de Lectura, durant les vinents
testes de Pasqua, ultra la representació de la grandiosa producció guimeraniana "Terra hamo", estrenará
"El que no pot recobrar-se", obra
premiada als Jocs florals de L'Havana, original del nostre dilecte arnic
i company En Josep M. Poblet i
Guarro.
— Ha estat a Madrid el nostre
compatrici senyor • Falavera, per
Ilitirar, junt anda el, delegats de les
alt res coman-loes vinyataircs, al cap
del Directori, les conclut, icot, aprovadeo en l ' A ssemblea de la Unia
de Viliyaters, celebrada a Vilafranca, i notificar-li la constitticiO de
la Conferleració Nacional de Vittyaters, pugne sigui tingurla en consideraciO en els carrecs viticoles.
— Fa poes rlies foren sostrets
rle la teideria d'En Cabeça la roba
deln trelrallarlors junt atta, un rellotge i els diners que la guardasen. Denunciat el ict no han estat
trobat,, els autors, pena si la roba
colgada eit una vinya dc prop la carretera de l'Espluga. No cal dir que
no la havia ni els diners ni cl rellotge.
JOCS FLORALS DE SANTA
EULALIA DE VH.LAPISCINA
CA RT El.!.
Prernis ordinaris
I.—Fhir natural, a lo millor poesía que canti
IL—Englantina, a la mill o r poesía que glossi un bell costum de la
nostra terra.

LPV1T

111.—Viola d'or, a la millor poede calent religide.

sia

Premie extraordinaria
Se n'ofereixen 32, els quale

es re-

parteixen de la següent manera:
•
15 a tema 'Mute,
6 a costums de la terra.
5 a l'enaltiment de la fe.
2, a Història i costums de Santa
Eulàlia (poblaci6).
2 als millors treballs humoristics
de bona Ilei.
2 a dignificar l'harmonia entre
el capital i el trebalL
Probablement aquest nombre de
premis serä augmentat.
Notes

1.—Els noms dels senyors que
componen el jurat es taran pública
el dia que es doni compre de Ilur veredicte.
II.—La 'lista dels senyors donants
de premia: es publicara al programa
general de la festa major.
III.—Els poetes prerniats no podran excusar la seva assistencia, ni
delegar a ningú, en lacte de la (esta: en tots dos casos es tindrà per
renunciat el prerni.
IV.—No es concediran accèssits ,
la—La festa se celebrara el dia 27
de juliol, a les onze del mata a respaiós envelat que cada any s'aixeca
a la placa de Santa Fulana.
VI. — El termini d'admissió de
treballs acaba el dia 4 de julio!, a
les vuit del vespre.
VIL—Com de consuetud, el poeta
prentiat amb la Flor Natural ve obligat a nomenar reina de la lesna.
VIII.—La correspondencia ha de
dirigir-se a En Ramon Escofet, carece de Vilapiscina, 43, baixos.
IGUALADA

Ateneu Igualadi de la Classe Obrera :-: Associació d'Estudiants
Concurs de fotografies :-: Conferencia :-: Excursió
S'Ila constituit a Igualada, al be.
'maneen Ateneu Igualadi de la Classe Obrera, l'Associaciä d'Estudiants,
la finalitat de la qual és rnantenir
entorn de l'entitat els alumnes i exalunines de les escoles que te instalantes rAteneu i per intensificar
la seva formació integral per maja
de biblioteques, conferencies, excursions, cursets d'ordre divers, exposicions, etc.
L'Associació posseeix ja un bon
nombre de socia i se li augura una
llarga i prolitosa vida.
Per regir els seus destins ha estat nomenat president el jove professor de les Escodes de l'Ateneu,
Erliest Albert, el qual , amb el seu
entusiasme, contramira dertnament
a raen de la novela institució.
— Portat a cap per l'Associació
d'Estudiants s'organitza per al julio' vareta, a rAteneu Igualadi de
la Classe Obrera. el "Primer concura comarcal de fotografies".
podran prendre part tots els aficionats a la fotografia del partit
ciai d'Igualada. Les bases del concuro serati publ:cadea próximament.
Dimecres, dia 28, l'Associacid d'Estudiants de l'Ateneu !gualadi (le la Classe Obrera inaugura
la tanda de conferencies culturals
que te en cartell, amb la primera,
el tema de la qual va esser:" Consideracions sobre art i Part romaMe a Catalunya".
La coaferència, donada poi director de les Encoles, despertà vivament l'atenc,,', dels oients i fou completada amb projeccions deis, principals monuments romànics de Catalunya.
— Lendetnit. dijous, aprofitant
les explicarans del conferenciant, es
ten una excursió a l'ermita romänica de la Mare de Deu de la Sala,
situada a les nones del riu Noia.

Sabó 'LA OCA'
QUALITAT SI . * ItIOIt
Fabricant: J. ALE«. MATAR°

Din-manga, e de juriy

ELS
El

torneig olímpic
I
de futbol

Avui, Suècia i Holanda es
disputaran el tercer iloc.
Demà, el match final entre Uruguai i Suïssa
Certarnent l'Olimpíada no ha cessat de donar-nos sorpreses, pel que
es refereix als resultats obtinguts.
A jutjar per les impressions dels técnica, dos gratis equips havien d'arribar forçosament a la palestra final:
Suecia i Uruguay, els quals, per raó
de Ilur gran superioritat no tenien
contrincant possible que els pertotb e s l'ascensió per al gran match de
demä.
Tot feia creme que igualment
Suissa que Holanda sucumbirien per
una diferencia notable de gola, tan
gran era el deslaven de forces amb
llurs respectius contrincants. I no
r.b5tant, en el cas de Suissa ja hern
vist que han pogut eixir vencedors
la dura escomesa deis suecs, la qual
cosa prova que els vencedors dels
txecs formen un equip de grans condicions.
Quant al resultat dels holandesoa,
ha estas molt digne per a ella, puix si
be en aquest mcnnent no tenim mitjans suhcients per completar judicis,
el fet essencial no dissimula el Ileugen fracas que han experimentat els
uruguais, aconseguint batee els seus
poc temuts rivals per la mínima diferencia, i encara de penalty.
Tenim, donca, als helvética finalistes amb cls uruguais i tot fa preveure que la Iluita de denla' serà
aferrissada, car els suissos salan
presentat a l'Olimpiada atub una preparació formidable, que ha anat en
augment a mesura que aliaren pujara de graó en grada Totes les noticies coincideixen en que l'onze helvètic reposa en una excellent qualitat
coto és la gran "souplesse" i destresa dels seus individus, que boi
atleticarnent molt forts, han sabut, a
mes a mis, cohesionar-se d'una manera espléndida. Sense posseir la bella técnica deis seus adversaris, és
capaç de donar mona feina, majorment assegurant-se en una defensa
heroica, que sembla ésser, fins ara,
Ilue principal torea.
Els uruguais són considerats com
a facas vencedora: pera) també podria ésser que sliaguessin acostumat
tant a sentir-ho a dir que ja comencin a mirar els seus contrincants
amb un excessiu aire de superioritat.
El seu match amb Holanda
ha semblat, pera), un advertiment arribar a temps.
Aquesta tarda correspon jugar a
holandesos i suecs. L'elliminació d'aquests darrers s'ha prestat a grans
controversies, puix sernbla que realrnent l'equip no fou ornbra del que
baria estat en les seres exhibicions
anteriors, contra belgues i egipcis.
Nr o sempre guanya el rnillor ni
sempre els resultats són d'una justicia absoluta en aquests torneigs,
on el factor "desgracia" es cotitzable i cal tenir en compte. Es per
aixa que els equips que s'in presenten han d'estar sempre a oro y a d'una
moral elevada que no pot flaquejar
ni un sol moment, a menys d'exposar-se a aquests resultats tan sorprenents amb que ens ha regalat
l'Olimpiada actual.
Veurem si ens les reserven el partit d'avui i més j ' articulan/Jeta el
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de derni, que clou el famas torneig.
SEVILLA-BARCELONA
Els hibils jugadors del F. C. Sevilla, el joc del qual compta amb
moltes simpaties a Barcelona, efectuaran al camp de Les Corta dues
exhibicions contra el F. C. Barcelona.

Avui s'ha de celebrar el primer
d'aquests encontres, en el qual el Sevilla arrenglerarà el segilent onze:
Avilés, Sedefica Herminio, Iglesias,
Ocafia, Gabriel, Spencer, Kinké, Rey,
León i Brand.
Per la seva part el Barcelona presentara a Pascual, Sola, Blanco,
Bosch, Sancho, Carulla, Vinyals,
Piera, Peidrea Alcántara i Sagt.
Aquest partit sera arbitral per En
Vela.
En el partit de demä, el lloc de
davanter-centre l'ocuparà en Climent
Gracia, el qual jugara per darrera
vegada als rengles del Barcelona per
tal d'acomiadar-se dels aficionats
barcelonins i correspondre a les atencions rebudes d'aquest públic.
EURO PA -MARTIN EN
Aquesta tarda, a les cinc, titirita
loe al camp del Martinenc un interessant partit entre els plantees
equips de l'Europa i el Martinenc.
Per les excellents exhibicions que
ha fet l'Europa jugant contra el
Birmingham darrerament i les no
menys excellents fetes pel afartinenc
jugant contra el Terrassa per tal de
sostenir-se en el Grup A, ens fa esperanear que la !bata será veritablement emocionant. Als rengles (lel
alartinenc reapareixerä el notable
davanter Landazabal (Lakatos).
¡leus ad la composició d'ambdós
equips, segons ens comuniquen -a
darrera hora:
Europa: Jaurnandreu, Alcoriza, Vidal, Xavier, Maurici, Garré, Pellicer,
Celta, Cros, Olivella i Alcázar.
Martinenc: Pallejä, Plaqué, Teixicha, Comorera, Blanco, Besas, Vitae,
Lakatos, Marine, Barrachina i Rodríguez.
C. E. SABADELL - U. E. DE SANS
Els equips cornplets del Centre d'Esports de Sabadell i la Unió Esportiva
de Satis celebraran cierna a les cinc
de la tarda, al camp de la Unió, un
partit que promet revestir una veritable
ernoció.
La Unió Esportiva de Sans presentar b el segilent onze: Tubcrt, Perelló,
Balasch, Soligó, Badal, Calvet, Campins, Tonijuan, Feliu, Dalmati i Monleón.
ELS PROPOSITS DEL JUGADOR
SA MI TIER
Ahir al mati va arribar de la seva
excursió a Paris i Londres el juga-
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Impressió general
mercat.—TtegularniAnt animal fou el d'ahir, i amh escasses transarelons.

estat el siificient anunciar-se la propera arribada dolo vaixdlls que porten morese novelf, comprat a
preu mes redult, perque l'alarma s'apoderAs deis nostres venedors, els quals ja l'ofereixen a 35 pessetes per carregar la
vinent setmana.
L'exist è ncia disponible es gairebé ntulla, Je que por en resta en nostres mulls: per això creient es precipiten un xic al
Ilancar-ne aquests prests de venda, fofa vegada quet la grita escasedat poi, permetre millor partit.
Arròs. — .A y ui per uvui hl ha enes existencia a Valencia que no pas a Amposla, i ruin sigui que es pel dit primer port
per on es proveeixen la mejor pan de trameses, si bé no hi ha cap simptoma do puja en Hura preus, creiem que se sostindran fina a rarribada de la colilla novelle, (tina un parell de mesos.

don Josep Samitier, el q ual,
eerks
converses tingudes ha negat ab,.
hit que en cap ocasió taguas ataat
d'ingrats els socis del F. C. Bajad,
tia, ni que llagues fet e sment de des.
atencions rebudes.
En ca»vi semblà insistir en eh se4
propósito d'abandonar el futbol ay*
aviar. Anuncia que seit t ornava cae a
París, per assumptes particulars
xä entreveure que no té cap jetekt
a tornar a jugar a Barcelona.

C. s.

de Sil bada
contra
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de Sans
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
Les inscripcions rebudes per a yi
importants regates d'avui,
CLUB MARITIM
Regata de iols a quatre (Can,'
nat ):
"Montó", per Otin. Párnies,
Ila. Millet ; amoner, Lamarca.
Regata de molo a dos (Campionatp
"Carnbridge", per Ferrer, Gil; tf.
mener, Bové.
Regata (le ,kiff (Campienat):
"Guidre", per Berdugo.
Regata croutriggers a quatre (pd,
mera prova me-olímpica):
"Sedó", per (Jimia oli, Horda,
Massana; timoner. Martínez.
Regata doutriggers a vuit (Cara
pionat i pre-nlimgca):
"Lucita". per Omedes, Riba, Campe
Nuten, Con. Pérez, Canadell, Canalu
timonee, Martínez.
Uniforme blanc.
CLUB DE MAR
Regata de Mis a guatee (Campionat}:
"Salou", per Forns, Matra, Gua,
Manzanar:-; timuaer, Such.
Regata de skiff (Campionat):
"Sol", per 11. Marin.
Regata d'outriggers a guate (prio
mera prova pre-olimpica):
"Jaume I", per Vila, Pérez, Julia
Vila; t.:monee, Anglada.
Regata croutriggers a vuit (Campa.
nat i primera volta pre-olimpical:
"Catalunya", per Bruto lamben. )u.
né, Montserrat, Olivella, Gui, Ana,
Repesta; timouuer, Pedro).
Ultra aquests equips. el Club de Mar
participari, amb dues tripulacions ah
regata de iols a quatre de la catea.
ra debutants.
Uniforme roig.
CLUB NAL'TIC DE TARRAGONA
Aquest cercle únicament partera
en la prova pre-olímpica dosel:are
quatre, amb el seu bot 'LI. asea
tripulat per Dalmau, Melchor, Ñata
Galofré; timonee. Pinet.
Uniforme blau.
Fu conjunt, seixanta dos atletes
sobre les aigües del port es dispara
avui la supremacia del rem catali:d
primer ene, per portar sobre el
la representaa del rem peninsca
d'aquest rem que viu com pot en el
d'una immerescuda indiferenc:a ei
pais on tothom 22 neu ardo cor de dita
esportiu.
HIPISIN
CURSES DE CAVALLS
Le sinscripcions per a lee curses d'a
vui són les segfients:
Premi Montcada (a reclamarle'
"Ninot". de V. Pueyo, 4 ,o(o pessetes. 64 kg.: Retts. d'A. Abad, 4.0
pessetes, 64 Ec.xeri. de M. de
Caballera 2, 000 pessetes, yo kg.; Te
sia, d'.1. Abad, 2.000 pessetes, 53 aga
Beaupré, (le Ereixa-Trias-Cortas,
4.000 pessetes, 53 kg.
Eavorits: Beaupré u Ninot.
Preini Eadrineta (Handicap) . •-•
Barrabas, de la Cadenas, 02 kg.; Se,
la, de F. Cadenas, 55 kg.: Antifaz. de
Freixa-Trias-Cortés, SO kg :
te, de V. i M. de la Cruz, 45 kg . ; lb'
camhole. d'A. Barreiro, 59 kg.
Faverite: Rocambole i Barrabas.
Premi Espartero (Handicap).
Jauja. de V. d'Fchaniz, 65 k • Barrabas, de F. Cadenas, 5 6 k
de E. Cadenas. 48 kg.: Re
Abad, ;o kg.: Perremande, d
gons de Nuntancia. 58 kg.: Sarin. de
V. i M. de la Cruz, 45 kg.
Favorits: Satan i Rens.
Preini Luzunaris, militar (Haada
Baxir Arld, de C
de Lusitänia, 64 kg.; Lamotte, Ca
eadors de Trevinyo, 7 t kg.: Be
de Caçadors de Tetuan. 70
rabilite. de Dragons de Nua aaa
7.1 kg.: Pierreniande, de Draccat
Nutuancia, 7 0 kab.
Favorits: Pierremande i
Frena Puigrnal Steeple - Clwe
de
iliandicapl. — Devise. de Dragons
dior,
Numancia. 63 kg.: Bouten
1.•1
R. de Pica, 60 kg.:
Abad. 73 kg.: Laredo, de V. i
la Cruz, 76 kg.
Favorita: Laredo i Devise.
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eareatee.--Segueis encalntada la venda d'aquest artiole.
Eiiireitants abrieres, Dense cap variad&

E

°Mune, 5 juny, a lea 8 titega

Pijames tj 1 itju, . • •

Cinturons pell. , „ a S
Calçotets curts.
ClamIses percata.. • •
t."
l'amarrete. d'istiU, .
allItions de fil ......
8 paralls, 1 puesto

na

ci

al

ge. 8 'ite jüny de 1924

(osen d'Econoaa Nacional
facilitada abans d'ahir a la
/irtut del que disposa el Reial
de 8 de març i Reial ordre de
a del corrent any. a les non
d.1 dia 5 es ciinstitut en el
d'aquesta "pro vin cia
eletoral per a l'elecció esde: assessors que han d'elei suplents del Consell
•
mesa En Francesc Zam. delegas d'Ilisenda, forps 7 En Joaquim Feced Vacas. :rat d'aquesta Audiencia
tia! el comte de Caralt, prede ia Cambra Oiicial d'Indús, coeae de Figols, president de
ira 1:nera; En Damènec Sert,
Fament del Treball; En
president de la
kr: ::tetas,
Comerç i Navegació de
a.
rotac i fou molt concorreguda,
t escrutini a les dues de la
has -i-se acabas a les dues de
aaaa . del dia següent, amb el
re,aitat:
CLASSE I
t ..tir.-Lubrificants: En Feas 13aldrich. amb 38 vots.
;ui.-Vidre buit: En To;
' aaOlórzano, 6 vots; En PerTe. comte de Colombi, 49 vots.
era:a: Vidres plans: En Jo.1: cj,2 Lequerica Erquiza, 6 vots.
:.---Productes manufacture,
En Leandre Cucurny, tu vots.
175.è.- Fabricants pisa i por. Ea Lluis Berenguer, 47 vots.
CLASSE III
segon.-Fahricanis de curtes:
fe; Filtró L11.111, 210 vota
segon.-Fabricants de calçat:
Dorninguez Miralles, ii vots.
segora-Baaters: N'Emili Sai5 vots.
segon.-Fabricants de guants:
Cazar Llorenç Sociats, 40 vots.
CLASSE IV
tercer.-Fabricants d'objectes
-e: En Jaume Cal!. t.186 vota.
p tereen-Productors de peces
s • En Darniä Casanovas, 1,294
di

p tercen-Fabricants trefileria:
45 vots.
p tercer-Praductes ferreteria:
oan (le Laviada, 367 vols.
rp tercer-Productes qutncalla:
an Mas Baga, 151 vots.
vr caaaa.-Fabricants de claus
gol. etc.: N'Octavi Domèe771.11 Riviere,

vút5.

cinque.-Productors d'aluEn Mateu Grau. 147 vots.

cinquè.-Productors d'objec7,11t: En Guillem Leal, 7 vot;
Tenas, e vot.
znqui. .-Altres articles. meaxions: En Joaquim Ribera,
CLASSE
- Motors de coro : 0' ama: En Lluis Badia, 284
eirner.-Maquines de vaPellicer Pons, 913
arirrar. - Calderes de vaJosep Carreras Bassa, 923
rimer. - Locomotores: En
Serrat Bonastre, 149 vots.
p primer. - Motors hidrataLleonard Corcho, 8 vots,
p arimen-Maquines elevadotransportadors: En Joaquim
e 1, 1,036 vots.
arirner.-Maquinaria agríE Xavier Aguilar, 13 vots.
::- irner. - Màquines i ferra, Josep Bordas, 929 vots.
P
: raer. - Fabricants d'alcompresos en el grup:
QS t '2elejero, 867 vots.
;,c11.-Dinamos i electro. Jasep Badia ',lona, 2

stacn. - Fabricants d'interoillacircuits i análegs: Re'
-tzr.t de la Societat Electrodo,
'on. - Cables: N'Enric
vota
.z. - Bombetes elictri-
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PUBLICITAT
ete.:-En Juli Capan, tan vots.
Grup A tercer. - Pianos, &utopianos, etc.: Senyor trescomte de CuliC6, 26 vota
Grup A tercer. - Instrumenta de
curda: En Ration Parramon, 26
vot3
Grup A tercer. - Instruments de
metall (vent): En Modest Argumendi, 26 vots.
Grup C tercer. - Fabricants de diversos aparells restante: N'Antoni
Antas, 17 vots; Aveli Bassols, 17
vots.
Grup quart. - Automòbils: En
Darniá Maten, 170 vota
Grup guara - Carrosseries: En
Wifred Ricart. 167 vots.
Crup quart. - Cotxes i vagons
per ferrocarril: En Joan Giroua, 73
vots.
Grup cinquè. - Construccions i
embarcacions de fusta: N'Ernest
Anastasio. 76o vots.
Grup cinquè. - Construccions i
embarcacions de fusta i ferro: N'Ernest Anastasio, 760 vots.
CLASSE VI
Grup primer. - Fahriranl o
de benzols; En Benet Badrinas,
287 vots.
(irme primer. - Eabricantb
colorante orgànics: Ant out
Sagnier, 75 vots; En Manuel
Cros Nuligncr, 43 vote.
Grup segon. Fahricants
olis vegelals: En Miguel Ferrar Roca. 61 vots.
Grup s.egon. - Fabricante
&cines, estearines, etc. En Manuel Razola. 1", vote,
Grup segon. - Fabricants
de saba: N'EsteNe Barangé, 1 1 5

vols.

Grup tercer. - Fabricants
perfumeria: En Nicolau Lluie
Cortés, 34 voto.

Grito tercer. - Fabricaras
esseneies: En Manuel Malstquer, 15 vols.
Fabricante
Grup quart.
coloro naturals 1 pintures;
N'Antoni Oliart, 78 voto.
Grup quart. - Tintes i vernissos: N'Antero de Nufluzurri,
5 voto,
Grup cinque.
Adobs minerals i
N'Albert Threbaud Laurin, 320 vote; Eta Juli d'Irazàbal Goti, 322; En Manuel Mirat Dominguel. 320.
Grup cinque. - Fabricante
tàrtars i compostos clorats: En
Manuel Cros. 4 3 vots; En Baltasar Figueras 35 vots.
Grup einque.
- Fabricante
'
productes quimice en general:
N'Antoni Llopis, 537 vots.
Grup cinquè. Fabricants
productes farmaceuties: En
Pau Borrell. 46 vote.
Grup cinque. - Fabricante
de midó i fecales: N'August
Ramoneda, 2 vots.
Grup sisè. - Extractes tintórics i de curtas: N'Albert
Fontana, 38 vote.
CLASSE VI
Grup primer. - Pasta per
fabricar paper: N'Ignas: Beguir:stain, 24 vots.
Crup segon.-Fabricants paper en
rama: En Salvador Torras Domènech,
57 vots; En Nicolau Maria de Urgditi, 57; En Benet Portú, 57.
Grup tercer.-Paper resanas: En
Lluís Camas Font, 61 vots.
Grup tercer.-Fabricants cartolines:
En Gervasi Aramburu, 25 vots.
Grup quart.-Fabricants d'articles
papereria: En Joan J. Fabre Ribas,
40 vots.
Grup cinqué.-Arts gràfiques: En
Josep Thomas Carrons, 304 voto; En
Victoria Sent Mualta, 304.
Crup sisé.-Fabricants de cartons:
En Jaume Aragay, 30 vots; En Josep Ortega Ayami, 1.
Grup sise.-Fabricants de caixes i
abres manufactures de eartr6: N'Emili Rosés Bartorelo. 70 vots.
CLASSE VIII
Crup segon.-Filats de cotO:
Francesc Trinxet, 1.433 vots; N'Eusehi Bertrand i Strra, 1,433; N'Agusti Monta!, 1.433.
Crup tercer.-Teixits de cosía: En
Josep Serra Roca, 1.766; En Manuel
Pérez Mafianet, 1,766: En Josep Prat
Feliu, 1.766; En Jaume 011é , 1.766.
Crup tercen-Aprestadors i tintorers : N'Antoni Cantí. 379 vols.
Crup tercer.-Teixits oc punto En
Gaietá María Clivillés, 344; En Pere
Callis Pujol, r.
Crup tercer.-Estampats: En Joan
Giménez Sánchez. 38 vots.
CLASSE IX
Crup segon.-Fabricants de filats,
cànem, Itt i jura: En Jaume Trias,
200 vots; En losen de Caralt Sala,
comte de Caralt. 200; En Gonçal Rica Fernandez, 200; En Joaquim NaVarrO, 200.
Grup tercer.-Fabricants de teixits,
cànem i jara; N'Alions Arnat Murtra, 258 vots; En Lluís Agreda, 258;
En Tomás Alfaro, 258; En Francesc
Alberdi. 258.
CLASSE X
Crup segon.-Filata de llana: En
Ramon Picara 414; En Miguel Arañó,
4 1 4; N'Antoni Torrella, 414.
Grup tercer. -Fabricants de catifes:
En D0111è11eC 9.111, 233 vots.
Grup tercer.-Teixits de llana: En
.Josep Rigol, 355 vots; En Laureä Tambunnt. 355 vots.
Grup tercer.-Teixits de punt: En
Pere Califa 258 vots.
Grup tercer-Tints i , aprestos: En
Salvador Casacuberta, 170 vots.
CLASSE XI
Crup segon-Filats de seda :
Rafe! Catalä (seda natural), 67 vote.
En Fidel Vilä (seda artificial). 67.
Grup tercer.-Teixits de seda; En
Francesc Vilumara, 5t2 vots; N'Antoni Pascual, 512; N'Amadeu Taus,
512; N'Albert Rafel, 512.
CLASSE XII
Grup segon. - Fabricants de farines del litoral: En Ramon Ci-

fuentes, so vote; En Pere Grau
Maui, 79; En Martí Iforet6, 76.

DE FRANÇA

LES REPARACIONS

D'AUSTRIA
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La possibllitat que

Alemanya obtingui
un emprüstit dels
Estats Units

Washington. 7.-En la seva declarad& el president. Coolidge ha
alirmat que l'adopció general del
rapport dels tecnics augmentatia les
possibilitats que Alemanya abur/gin
un emprèstit dels Estats Units, amb
la condició, ben entes, que aqstests
rebran serioses garantice per ai dit
emprestit.-Havas.
EL REESSTA-G-AJORNA-LES
SESSIONS

Berlín, 7.-El Reichstag ha aptovot el pressupost prov isional, ajornant les seves sessions fins el dia 24
sie l'actual.- Hayas.
ELS QUE VOTAREN CONTRA

EL GOVERN
París, 7.-Contra la moció de coniianca al Govern. que fou aprovada
al/ir al Reichstao, votaren nacicnalistea, ultranacionalistes i cantinasEls altres partits, àdhuc els socialistes, votaren a favor de la mociaa
Les sessions han quedas ajornades
fins el dia 25 de l'actual, per donar
temps al Govern per preparar els
Se11S projectes de llei en el que es
refereix a l'ejecuciä del rapport dels
técnica-Hayas.
K EM N IT Z. EXPULSAT DEL
PARTIT POPULISTA. VOL
ENTRAR AL NACIONAL
Berlín. 7. - El diputas senyor
Kernnitz ha estas exclOs del parta
populista, per haver volat ahir contra el Govern.
El senyor Kemnitz ha soRicitat
ésser admès al partit nacional.-Havas.
EL COMITE DA. E.
Berna. 7.-S'ha constituís el Comité d'Afers estrangers.-Havas.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL D'AGENCIES TELE
GRAFIQUES
Berna. 7. - Ahir s'inaugura,
en aquesta capital la conferen-

internacional

cia

d'Agencies

telegräflques.
Presidí l'acte el senyor Luedi.

director de l'Agència tele-

g ràfica suissa, el qual pronuncia una alloeucid donant da
benvolguda els asistents.
Li va contestar en nom d'aquests el representant dr l'Agencia Reuter, senyor Clement.
El professor senvor Hoolltsberge. de l'Oficina internacional de protervid a la indústria,
i legt un informe sobre la proreceló dels despatxos contra el
plagi. demanant en les seves
eonclusions que es revisi urgentment el Conveni de Was-

hington.

Estan representades a aques 22 Agencies.
que corresponen a altres tants
Estals.-Havas.
is

Crup quart. - Fabricants de sucre: N'Agustí Gonzalez d'Arnezula,
371 vols.
Crup cinq6.
Productors
tohols i aiguardents simples: En J.
Sánchez Vidaurreta, 36 vots; En
Francesc Díaz Vidaurreta, 251.
Crup cinquè. - Aiguardents coropoetas i licors: En Francesc resch,
121 1'01S.

Grup cinquè - Fabrica»ts de cervesa: N'Andreu Topete, 43o; Ere Casimir Mahon Garcia 34.
Crup setét - Fabricants de mantegues i indústries láctees: En Ferian de Segarra i de Caatellarnan ir
vota.
Grup vrsitè. - Fab aitants de soc dates i dolços: En Faba P' nit Cetils, m vols.
Gran vuité. - Fata4 cants de pastes per a sopa i fécules alimentícies:
En Marc Barba, 31 vota.
Cr ip vuitè. - Falitacants de pa i
paletes: En Ffrancesc Carbonen,
216 vots.
CLASSE

XIII

Fabricants d'andev, atzabeja. etcalera: N'Easabi Eseardibul. vots
Pals, na ans i btaitons: N'Fanan
Portabellia 42 vots.
Bronges i pinzells: En J. Calduch,
vot.
Cauta(' an Plan yes, tubs, etc.:
VOrs
ro Joan
Neumaties llames: En Salvador
Bulle. 55 vots
Teixits impearneablea. elàstics, etcétera: En Maistiel Coll Rodela 52
vota
Paraigües i onibreHes: En Llena
Martín, 4 vots.
Pintes i calçat de cautxú: En Ricard Sagué, 17 abs,
Joguines: En Martí Uceleti de
Ponte, ir vots.

COMUNICAT
Alimenta per a
Casa Sorribes
eia

Fibrina i Sucursal

Salmerom, 122

François Marsal, ellcarregat de
formar Goveril, accepta la missiO
LA TASCA DEL NOU MINISTERI ES REDUIRA A PRESENTAR EL MISSATGE PRESIDENCIAL :: LES DARRERES CONSULTES :: DECLARACIONS DE MM. STEEG I MARSAL COMENTARIS DE LA PREMSA

-Hayas.
UN MINISTERI KLOTZ?
Paris, 7. - El president Mi-

tterand eonferencia ahir amb
Vex-ministre Kioto sobre la form ació de nou Govern.
Aquest deamna que se li
concedeixi un termini per poder eonsultar-ho amb els seus

ara le s poNties.-lhvas.
M. STEEG A L'EL/SE
Paris, 7. - El senvor Millerand ha rebut aque.sta tarda el
senyor Steeg.

L'entrevista durh

nuts.

uns 45

mi-

En sortir de VElisi, el senyor
Steeg declarä que continuaria
cesen! governador general d'Argelia, i afe.gt que el senyor Minerand, lo cutí 4 0 gran atnie,
ha realitzat en els moments setuals una tasca constitucional.
Elo;.Tiä /nimbé l'excellent espirit que fa gala el president
de la República, a pesar deis
difichts moments perque travessa.-Havas.
LA NEGATIVA DE M. STEEO
Paris, 7.--L'entrevisla celebrada aquesta tarda pel president de la República amb el senyor Steeg. es desenrotllä
termes de la mes gran con fiança.
El senyor Steeg digné al senyor Millerand que la lasca a
que s'ha dedicat al Govern General d'Algeria, Fha tingua
apantat dels recents esdeveniments politice. afegint gua
abans ataIrar a havia enraonat amh PIS mens :mies político. 'rolen! /a convicció que
necessitaria molt de temps per
reprondre el contacte amh el
Pa rla m en t.
Sentint-ho molt-afe.gl el senyor Steeg-, no puc encarregar-me d'una missió el desenroillament de la qual no ha
arribat u estar d'aeord amb
molts dels meus amics.
La negativa del senyor Steeg
per formar Govern, no retraesarä en res la solució de la eh:
si; pot assegurar-se que demä
mateix estarä nomenat el non
Gabinet.-Ilavas.
LA SITUACIO DE P.f. MILLERAND SEGONS LA PREMSA
París, 7.-"Le Matin" diu que les
personalitats politiquea consideraien
ahir, quasi tense excepció, que is
anticonstitucional el caràcter de la
campanya que e; ve fent aquests (Res
contra el primer magistrat de la Re.
pública.
"Le Journal" diu que, si com
nunciava, Nfillerand aceseguis aval
'formar nou Govern, 1s capa de les
majories esperarien que aquest ei
presentés davant la Cambra per diuna ineerpellani6.
En cas contrari, semhla que el mei
probable és que pronunciaran a fa«:
vor de la meció que es parlava ahir,
demanant que la Cambia es reuneixi
en sessió permanent fins que es presentí un Govern responsable, o sigui
uns (testaré% que hagi estat constituit
un ministeri format segons la votan"tat del poble expressada en les Ultimes eleccions.
Si aquesta meció íos aprovada, Milierand dimitida la presidencia, i en
el missatge que Regirla explicarla
coneretament i clarament les causes
de la say a admissió i les rama de la
sa actitud. El missatge en qüestió
seria llegjt davant del Parlament per

la

nte r n

Viena, 7.--El Coogrés de la lotere.
nacional (l 'Amsterdam ha acabat ele

seus treballs, després de cinc dies de
SCSS101/S.

•

Parfs, 7. - M. Millerand ha
continuat tupes'. 'mili les seves eonsultes.
Ha conferenciat amb M. Enedinaml Faure, senador per la
Gironda, el qual, interrogat en
sortir de , PElisi, ha contestat
que li selublava que la crisi
quedarla resolta avui o dentà.
31. Buisson, diputat per les
Landes, en sortir de l'E/isi,
s'ha linlitat a ilerlarar que no
devia olvidar-se que Ii uneix
una gran amistat amb el president i que ambdós perteneixien a 1 partit radical-seeialista.
Poc despees de les dotze ha
sortit l'Elisi M. Dariac, el
qual ha contestat evasivament
leS preguntes dele periodistes.
-Havas.
París. 7. - Als verdes ben
informats es crett que aquesta
nit Millerand destellara la personalitat que haurit de formar
gabinet.-IIa‘as.
Paris. '7. -- Cae que. allgun
personatge polftic deis qui pensa consultar M. Millerand acceplessi l'emärree de formar
Govern . es er PU que serie possible fo7ntar un gabinet amb
gran raoidesa.
Haura de recordar-se que el
pensanomt de M. Millerand és
que aquest min:steri haurä
d'estar inspirat en els principie
derivats de la vofaci6 del cha
11 de maig, tala en ço que
PS referels als sea programa
coro pel que respecta a la seoomposici6.-Ilavas.
ELS RUMORS DE DIS9OLIT,I0
Paris, 7. - En determinats
cerc.les s'assegura que Milderana di0srrlven' la nova CantSra en el cas que el Gahinet
formal per ell .41'iterig,:t un
vol de confiarlo do la Cambra.

co i 'm
A Iter daM
invita a la vaga
contra la guerra

Peinare, el qual assumiria interinament les funcions del preinlent de la
República.-Havas.
31. POINCARE A 1,'ELISI
París, 7.-El sent-i n t . poinuarA
ha estad, aquesta tarda, a un
quart de vult, al Palau del president de la República, contereneiant arnb el senyor Millerand thirant 1.1/1 quart d'hora.
En retirar-se ele l'Elisi, el eaenyor Poincard derlarä que Pobjecte de la seNit i • nt t aviste amb
el senyor Millerand havia estal ilespatxar assumples corrent s.- llevas.
LES DARRERES CONSULTES
Paris, 7.-Amb la conferéneia amh el senvor Steeg el prosificar de la liepúblien ha donat per avabades les seves consultes,-Havas.

M. François Marsal accepta
París, 7.-M. Francois Marsal ha
estas rebut aquesta nit pel president
de la República, i ha acceptat d'aquest l'encárrec de formar nou Gabinet.-Havas.

La missió del Govern Marsal
Paris, 7.-M. Marsal ha declaras als
periodistes que el Govern que ell

constituirä no tindrà cap mis objecte que presentar al Parlament, dimarts a la tarda, un missatge presidencial.-Havas.

EL DIMARTS A LA CAMBRA
Paris, 7. - El president de
la Cambra ha rebut a darrera
hora de la tarda al senyor Poin
vare, a qui has a convocat per
posar-lo al corrent de les seves intencions.
Al marxar-se al seny or Poinoré Isst (pian el senyor Millerand derimä el sen}-or EranS ois Marsall, senador, al qual
encarregh de formar Govern,
enearrec que, coro es sabut, ha
acceptat aquest senyor i (lema
començaran llore consultes.
Els nous ministres es presentaran diniarts a 'la Cambra,
portan, un missatge del president de la República. - Hayas.
M. HANNOTAUX AL TRIBUNAL DE L'HAIA
París, 7. --- El Go y ern ha
designas M. Hannotaux per re-

presentar França al Tribunal
de L'Ilaia, en substitució del
senador difunt M. D'Estnurnelles n le Constant.-Havas.
/1111. 0. 1•

ESTATS UNITS

D'ITALIA

Mr. Coolidge
únic candidat republicà

Mussolini agrada i inspira
confiança

Cleveland fOltiol, 7 .-Ela senadors senyors Johnson i Latolette no presentaran Itur candidatura per a la Presidencia de

la República.
El senyor Conlidge serä finte
candidat republieä.--Havas.

El tractat entre Anglaterra
i l'Irak
Efervescència a Bagdad
Bagdad, 7. - L'Assemblea
constituent negat a ratificar el tracia!, concertat entre
Anglaterra i

La mejoría dedo dipulats demana que Anglateria prometi
per escrit i no de paraula les
modificacions que asegura que
vol introduir en el dit tractat
després de la seva ratificarid.
Ainh aquest motiu és gran
l'efervescencia a Bagdad.-Havas.
CONTRA LA MONEDA DE
PLATA TSARISTA
-Moscou, 7.-El Consell
eomissaris del poble rus ha
deeidit prohibir l'entrada al territori de la moneda de plata
encunyada durant Pantie regim.
-Havas.

Roma, 7.-Cambra dels Diputats.
El president del Consell, senvor
Mussolini, enmig d'un silencia profund, contestant a diversos oradors
que Iran pres part en els debats, ha
pronuncias un discurs que ha estat
molt aplaudit.
Tots els 5CUS contentes han estas
acollits u/lb grans aplaudiments.
Immediatanient sisa procedit a la
votació nominal de l'ordre del dia,
que havia estas presentada pel senyor
Delcloix i acceptada pe! Govern.
L5esmentada ordre diu ei segiient:
"La Cambra, expressant la seva
absoluta confiança en el Govern, i
aprovant l'obra que ha realitzat i el
sen programa per a l'esdevenidor,
adopta la respcsta al discurs de la
Corona.".-Havas.
UNA MANIFESTACIO DE LA
MAJORIA A LA CAMBRA
Roma, 7.-A la Carobra italiana es produi ahir un violen(
incident quan es disposava a

perlar el socialista maximalista
Els diputats n le la ina,joria abandonaren el sakí de
sessjons , segnits pel president
Mussolini. i nomes tornaren
entrar després que Lueci toag‘us5 acabat el seu discurs.-Ha-

Vas.
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El canceller Seipel ha presidit ja un Cense! de ministres
7. --celler Seipel és satisfactori.
SP Ii ha aplicat la radiografia .-Hava e.
Viena, 7.-Amb motiu de la sortida
de la delegació austríaca, que ha d'astistir a les sessicns del Consell de la
liocietat de Nacions, a Ginebra. i per
expressa decisió del eanceller. monsenyor Seipel, s'ha celebras aquest mati
un consell de ministres cxtraordinari.
La reunid ha durat uns quinze minuts.
El fet que els me:ges hagin permès
que mcnseuyor Seipel celebres aquest
Consell, palesa que el sea estas de
salut és malt satisfactora-Haaas.

F áb r i ca

de Productos Corarnics

Rajcles ti c Velencia arti.
desde censtrucció

Casimir Vicens
Desnata: Tancrs, 72
Telefon A. 5C90
Fibrina: Carrer Benavent
prop de la Travessera de
Sans)

BARCELONA
ale

Obsequi de
la Societat

"Wesliü"
Contra remesa de 25 etiquetes blanqueo de les qm.)
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Pies1.16", es regalara una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les of:cincs de
la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.
Aquest obsequi anirà.
acompanyat d'un BuUleti
del nostre Concurs per a
l'adjucheacid d'una nina de
gran tamany.

IRELLOTGE

Exterminades en un minut amb

FARMÄC1A

El Congres ha aprovat una resolució invitant els obrers de tots els paisos perquè en cas dc guerra deixin
parades totes les fabriques d'armes i
municions, aixi com el transport de
material de guerra, i exerceixai el
boicot econennic per miija de vagues
generals.
El Comité Executiu de la Internacional d'Amsterdam, deliberant ahir
sobre política interna, ha estudia roeganització de les festes del 70 aniversari de la Internacional .de Londres,
capital en la qual se celebrari una
gran manifestació commemorativa el
dia 28 de setembre d'aquest any.-Ha-

REMEN

PARADELL

PA Raocu.Comfe Assalt.28 'BARCELONA

ES HORA EXACTA

UNA PESSETA-% cosatu.1'50 pessetes.
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AUTOMOBILS U

N 1C

MARCA FRANCESA DE SUPERIOR QUALITAT
FRENS sobre rodes del davant i sobre diferencial, governades simultäniainent per pedal. FRENS sobre rodea del darrera, governades per palanca.
10 H. P.
Pessetes 12,750
„.
Torpede 5 places..., ...,
1
"
13,600
f3/7
"
16,300
.. •
"Beatenson" (tot. tenrw) • •
LLIURAMENT IMMEDIAT

Camionetes UNIC
LA REINA DE LES CAMIONETES
Furgó de repartiment, anega útil
1,000 kg., equipada amb
Pessetes 12,300
ció i arrencada elèctrica.. . .....
Camioneta

industrial, anega útil

•••• ..•
kg... ...
2200
,
Xassis per a deroga útil de 1,200 a

S.

14,800

1,400 kg.
LLIURAMENT IMMEDIAT
PROVES I DETALLS A L'AGENT GENERAL

L, TORRA

Tid.1117S.P.:110GEll IEFLIII,138: garulla

MARES
tindreu

MULTA LLET
prensil&

Rob-Vida Miret
leo de mas que una encala del sue Ce
plantes llenes que pastaren InsUntivament ele nuuniters quin tenia ~emitid
d'atleta,
Dilema l'andtarqui otoo-vtaa nom.
cimbel relbumlnarle, dolor, 1 multan«
propia de 155111, &l'enroma 1 fortifica
11011 esser. realice 15 11111,0 1 prieta.
pos. per a 1111 pert Une I Ilet astmaast.
In la lactancia: non-Vida utim. 5 a«.
menta le quenlItet de llet, l'entintada 4111
cassette 1 maulera, reta la Mire die
deanutricid UN/4CW Per l'alirtea.
aapph
en turnarles. autor, (lec
Plata Comercial. 5, ilareddillIk

:-,Terreee

ELS TEAfieS
ROIREA.—Darrera funobl
de la oompan y le de Le
Bien.
• En la seva darrera nit, Le
Bargy em va servir, primer de
tot, una peça, Pa la /mal ell no
hi treballa: "L'asile de. null',
Moury. Es un quadro pieant i gradostssim a la Inane..
: ra de Courteline, pena reuneix
aquella g; an inventiva i
del
Ua fiblada delicadissinia
raestre de "Bobouroche".
Es tracia il e les sospites que
un director d'on asil noeturn, que un pnbist, desgraciat
que va a dormir sagni un periodista disfressat. Aixin ,lona
11« a 11 n diàleg viu i ple d'humor. L'actor. Mr. d'Id, va fer
una creació del personatge (renal. aquest actor quo vestit
flish o d'aristiirrala no val
res, vestit d'eseuraxemencies
val tan nr cera pesa.
Desaires de I — Asile de Nut!".
Le 'taray es presentà arrib
"L'Enigrne" de Paul Hervien.
e" es dolent
Aquest "hninm
d'absoluta confhlnça. Sernbla
mentirla que un gran artor com
Le Bargy Ungir' l'anima de
presentar al pnblie )1, , Barcelona una obra tan poc recomanoble com "InE.nignie". -InEnigrue" és sobro un adulteri.
Des marits, diles dames, un
animal, que es l'amant d'una
sola. pern de quina? Els marits
no en poden treure Vainita clara. fins que l'amant se
.Això
i la culpable
podria donar II« a una "machine" arta) graos discursos,
amb cops d'efecte i escenes liabils.
Perita en "L'Enigrne" no la
ha res d'això: és Un "dramon"
innocenlot i poca-solfa per
anar-lo a representar a la Val!
.d'Aran. aquell que tingui bnna
voluntat.
Per treure'ns el mal gust,
Nr. Le Bargy va recitar guatee
faules de La Fontaine, divinagient recitades.

e

S.

L'actualitat teatral
TALIA
Estrena del drama en tres actes "El
peso de las centurias", original del
senyor Adolf Marsillach
L'obra, ultra no tenir res d'original, perquè ja és massa explotas el
tema de comfirar gendre per amagar
la ialta de la fina, per la ferina amb
que l'autor la desenrotlla, resulta
quelcom
A mes, aquells personatges no reciten: "mltinegen", si se'ns permet el
toncepte, i el desig de (rapar la galeria amb grans frases sembla constituir la principal obsessió de l'autor
a través dels tres actes. D'aquests,
el segon és, potser, el mesasen construir; en canvi el tercer no es mes
que una repetició de tot el que sha
vingut dient abans, fent que lacero
6'esllangueixi.
El públic acolli l'estrena amb
aplaudiments que feu extensius als
actors de la companyia Melia-Cibrian, que posaren l'obra amb afecte, en particular el senyor Venegas,
en el paper de vell comte.—K.
APOL
L'éxit inicial arnb que fou rebut
la petita revista no ha pas disminuït
d'eneb de la seva estrella. Pel contrari, pot dir-se que ha anal en augment i que la sala continua veient-se
molt concorreguda i els aplaudiments
6On aernpre tan entusiastes cont
principi.
Abans dahir, divendres, amb motiu de celebrar-se la fundó a honor
del director, En Manuel Sugraaes,
pogué palesar-se les innombrables
aimpaties amb qué cornpta aquest i
tota la "troupe" que acula a la revista, la qual s'Ira vist darrerament
augmentada amb diversos quadrets
nous, força acceptables, donar llur
carácter frivol.
L'espectador no s'Id encaparra;
contempla les ornbres en relleu, serapre .originals, les entremalladures
dels "Aubin Leonel", la forqa de
Yaciste, els atrevas escots de les
artistes i un seguit de traes que fan
rime i fan passar l'estona, tot plegat per pocs diners, que és un dels
altres meras de la revista "la. Esa!"
ELDORADO
Varietés
En aquest teatre actuen des de
fa alguns dies dues populars artistes
igualment volgudes pel nostre públic, dins de llur respectiu genere:
La Goyita, sempre tan encisadora, i
la divette Nitta-jo.
Les ombres en relleu, que també
hi sOn projectades, han estat un altre motiu d'originalitat i perquè la
concurrencia omplis cada dia la sala,
essent molt divertits els diversos
tru c s que aquelles ens presenten.
MUSIC-HALLS
La campanya Moralitzadora
Els nostres lectora ja estan assabentats de les darrere., disposicions
preses per l'autoritat governativa, en
compliment dels diversos projectes
de la "campanya moralitzadora". Els
bars i cates han d'estar tancats a les
quatre del matt, en el ben entes que
iota mena de jocs de cantes, dòminos,
Sanies, etc., queda aturat a partir de

.ks.trete.
els salons de concert la camAmaya de moralització és observada
amb un gran rigor. Ultra exi'
4 les arriates que es presentit a
aMb el decorum que es de
enyor Herni6dez
'Mar.» a cada "forei• " una pa.* spieretet porqué viglli que
esititreasia • *pesto Roe" te-

neralment molt amants de la xirinola, no s'extralimitin en Hurs expansions. Es pió/nasa de l'autoritat
agermanar l'alegria amb els bons
costuras. Però els concurrents no ho
entenen aixi perquè la,sola presencia
dels guardes ha estat prou perque la
parróquia s'escampes i s'anuncia per
a molt aviar una liquidació d'establiments fins ara dedicats a music-lialls.

▪
bERVE.1 METE0ä0LOCT1C DE CATALUN YA
0.1a '7 eh" ...iuny ele 1924
r. — SITUACIO ATMOSPERICA fäenintAL‘ A
LES 7 DEL MATJ. (Observacions ¿"Europa, Nord
d'Alrica i l'Atlàntic, rebudes per telegrafie eense fila)
Persisteix el regia/ de bon tenias general a la Peninsula Ibérica i França, dominant pressions altes.
Les pluges són molt escasses, car en les darreres 24
hores solament ha plogut Ilengerament a alguns indrets d'Andalusia. Per l'occident de les Illes Britàniques sembla avançar una nova depressió barcmè'lita. donant lloc a mal temps en aquelles regions i a
les de la mar del Nord.

2.• .B8TAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Obaervacions de la Xarxa meteorológica catalana, comunicada' per teltIon):
El bon temps és general a Catalunya, amb el cel

relativament seré i lempo-atares altes,
1-li ha boires al lila de Bages i a la vall mitja del
Segre, La temperatura máxima ha esta! de 29 graus
.a Ella.
El caudal del Segre a Camarasa es de 8o inctres
cúbica per segun.

TIVOLI. — La companyia del
Teatre Reina Victòria de Madrid.
A majan mes donara per acabada
llar brallant actuació al Tívoli la cumpanyia que acabdilla el primer actor
director l'erran Vallejo.
Seguidament, faca la seva presentacid a l'elegant coliscu del carrer
Casp la . notabilissima companyia d'operetes del teatre Reina Victoria de
Madrid, que dirigeix el culte i popular empresari Pep Cadenas.
Beus ad la 'lista completa de la
companyia:
Pritneres tiples: Carme Ibarra, Paquita Torres, Laura Pininos, Teresa
Saavedra, Assumpció Lledó; característica. Consol Ilesejo; tiples: Victòria Finillos, Rosa Fontana. Concepció
Costanzó, Roseta Torres, Pepeta Alvarado, Pepeta Bueno, Pilar Bauter, Dolors Barrera, Roser Costanzó, Angela
Carretero, Teresa Diaz, Pilar Piar,
arme Díaz. María Díaz, Pilar Domínguez, Emilia Gómez, Antònia Guerra, Merca Gallardo, Teresa Madreao. Dolors Menéndez, Luir Monedero,
Neta Mano, .Marai Mazo, Pilar N.aVIS, Carolina Piquilo, Maria Punta.
rega, Carme Prieto, Jaba Prieto, Con:
cepcia Recio. Carmela Serrano, Carme Salinas, Pllar Torres, Cartee
quina, Odette \Valida, Aurora (12 la
Vega, Pura Vigueres. Matilde
quez, Berta Cantera, Júlia Fernández,
Entina Carbonen; truuppe dangleses:
Willie Frenar, aire /3oddeu, Define
Bochleu, Josefina Ilarold, Hellen Surblie, Jeanne Wilchire, Wey Riely,
Riley, Gas. Boulting, Helene Gresca, Odette Remy; primer actor còmic: Pep Moncayo; borítons: fosco
Parera, Enric Gandia, Robert Iglesias,
Juli Lorente, Llorenç Sola, Ernest Lorente; actors: Emili BarIa, Antoni
Borra, Antoni Castanvé, Gcrard Perdiguero, JuFa llantera Francesc Estrena, Bernard Cantina, Gumersind Rodríguez; electricista, Enric Delgado;
maquinista, Enric Iglesias.
En l'extens repertori amb que la
eompanyia compra figuren, entre altres operetes, "El príncipe se casa",
vint quadros; "Dede", "Seis personajes en busca del divorcio" (Ta bouche),
"L-1 bayadera", "Teodoro y Campafila", "El sello.- Cero", "Roma se divierte" (reformada), "Los claVeles rojos" i "El ministro Girollau".
El debut tindra lloc del /6 al 17
de l'actual i l'obra escollida per a la
presentacia de la companyia és "Roma
se divierte", els principals quadros
la qual han estat reformats i no són
coneguts encara del públic de Barcelona.

La Música
ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CAMERA"
La vinguda a la nostra cintas de
la reputada orquestra de la "Societé
des Concerts du Conservatoire"
París ens permetrà admirar de prop
al seu reputat mestre Philippe Cal.lacra un dels directors d'orquestra
mes reputats tant a França cont a
l'estranger, on l'autoritat de la seta
batuta ha estar unánimement recorregoda i festejada en cls !mimbrosos i
triamfals viatges per Anglaterra,
Bélgica. Italia. atara. Units, ctc.
Ganaren és aval el primer director
de l'Opera de París; des de 191 1) es
professor de flauta del Conservatori
d'aquella capital, instrument que el
doea a coneixer a iota l'Europa com
a virtuas Meritissnn. i és, finalment,
un excellent comuoaator d'un gran
nombre d'obres de "camera", corals,
teatral; i simfòniques, moltes de has
quals figuren sovint en els programes dels "Concerts Colonne, Lamoreux, Sociéte des Concerts", etc.
Conieneä a aportar la seva collahoració a la "Suelde" en qualitat de
flantista. Estudis posteriors li adjudicaren el primer premi de contra
i el pecan
punt i de fuga; en
de Roma, en 1905. En 1 9 1 4 a/larva
per unanimitat del Jurat, la plaça
segon director de la "Sociéte
Concerts", càrrec mar segui ostentant
Ibis que. dimitint, Andre Messagen,
passi a primer director, tense que
niega pretengués discutir-li el nomenament . L'admirable tasca que
poeta reantzada en els cinc anys que
és l'anima i cl cap d'aquesta famosí;sima agrupació siminnica, duran! els
quals aquesta orquestra ha assolit
dels seus estats de més alta perfecció, el posen entre eh primen dels
grans conductors i organitzadors d'orcriestra d'Europa.

• ••

Dimarts vinent tindrà lloc el primer dels tres concerts de presentacib
de la famosa orquestra de la "Soné'
té des Concerts" de París, sota la
direcc i ó del sea eminent mestre
•
lip Gaubert.
Els organitradots d'aquests con-

certs ens preguem que fem constar
que l'entrada a dk no serà possible
sine *ultime:ira les invitacions enviades a1 socia de l'Associació de
9

CRONICA JUDICIARIA
LEE VISTES DAHIN

A la Seeció primera romparegué 'salve Sarna Pireo, que

en el mes de juliol darrer reJai d'En Joan (jables joies per
valor de 3.7 0 0 pessetes i despees, de heil segur que per no
fer un emprestit, fiad 'una visita al Mont de Pietat ernpenyarant les joies per 3.500 pessete.s, amb les mutis passà una
bona I emporadel a.
El fiaeal sol-Dei/a per al proeessa 1. un any, vaif mesos i 21
(Bes de presd correccional i
ladera i zanje corresponen t.
— A la Seeció tercera et
fiscal retirir l'al/usarle contra
Josep Sebastiä Esteve, precessal per un delicte d'estafa.

ASSENYALAMENTS PER A DEMA D/NIARTS
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Olot. Pesahuoi. Francesc Pujol contra
Jr.,), rip Carnes.
Sala segona. — Hospital. Ineident, Pece Milà contra Josep
Ealset. Intervenció
Rafnl Aragonés contra Ramon
Masip.
AUDIENCIA PROVINCIAL

g. VEN1's SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de ratmrlsfera Iliure, a les 7 del matí):
Altitud, meres:
Direcció:

Yelocitat, melles per segont

3000, 4000, 5000.
25o. 500, tono, 2000,
\V. \V. SW. WN \V. NN \V. NW. NW.
1,
3,
7,
4,
3.
5,
7.

• OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observaci6: 7, is i zb 110IU
Barärnetre a zero i al nivel l de la mar: 7639, 7 639, 763'1. "ferrnómetre sec: 233, 4 4 , 239. —
TermOmetre humit: 198, 1 9a., 18'3. — Humitat (ce ntessimea de saturació): 71, 58, 56. -- Direcció del
\cal: SW. , S W. , SP.' • — V eloc i tat del vent en metr es per segon: 2, 5, 5. — Estat del cel: quasi sera, aneadas. — Classe de inivols: cirrus; camilla-nimbas; strats; fracto-cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra:
MáXiina: 25'8. — Mínima: 18'o. — Oscillació r ermometric a : 78. — Temperatura mitja: 219. —
Precipitada aiguosa, des de les 7 llores del dia an terror a les 7 Iteres del dia de la data: o'o milimetres.
— Recorregut del vent ett igual ter/ins: 18o quileane tres.
Música "da Camera" i que a aquests
no podran ésser-los lliurades, sota
cap concepte, per judificat que sigui,
cap tnes de les que els correspon
glamentariament. Totes les invitacions quedaran repartides avui,
sable.

L'HOMENATGE DE L'ORFEO
GRACIENC A CLAVE
Co ma tancament- dels actos
organitzats per l'Orfeó Gracienc, commemoratius del cen(clima del itaixement d'En Clavé,
diumenge, 15 de l'actual, a la
na, linarà lloe, ti propi est algo
social de la dita entitat corai,
una inleFessant sessin, en la
qual prrndran part els conegins
literata En Jasep Itnea i Roes i
Lit Joan Elongimraa, glossant
libra d'En Clave; les tre s . seecions lt l'Orfei, Graelenc interpretaran algunes- compostdms nriginals ml l'inmortal
ron:sic -píen it, linalitartTlt la vet_
Hada amb una enrasa representad() de "Les flnrs de maig",
bell enmaro inspirat en tan popillar rançó, eseenifirat per
rio.stre - gran drainaturg N'Ignasi
Iglé st as,
• ••
El mestre J. Nogués Pon el dia
dcl que som donará un interessant recital de guitarra a la Sala Mozart.
El producte liquit d'aquest concert
será cedit co obsequi dels alunares cecs,
sort-muts i deficients de Villa Juana.
La finalitat que se segueix i l'altruisme de l'executant - fan augurar per a
aquesta sessiú un veritable exit.

Les

sardanes

fierra, a la tarda, a les cine,
ui lila
inell aplaudida
Prineipal del Valles; (1011d1:1 /1nd
:Aldivi0 de sardanes Misma. del
Itar-.1titign, earrer de Tamarit,
cantonada al (l'Urgell, .sida
següent prugralint:
Casademonl:
"Carme
"La eirera". llorera; "La ma_
SeVera errapa". Inanch: "Itailiallula". Stiel; - I.eS 111a1.1111"Les noies de
\ e" ,
Prats de ali,I16", Juncia.
Aquesla, malició de sardanos
manad 011re*S COnCiere g lIdis›;11111. • Per a teles les segilents
,Iels dinmenges i dies festius, es
andieions nl mal
ilonaran
COM tarta!
on la
diverses dt . les millors
ernpordanesea.
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El viatge deis reis
El'Itälia
ARRIBADA DE LES ESQUADRES ITALIAN:1 I ESPANYOLA :: L'ESQl'ADRA ITALIANA
Abai a la tarda arribaren al
porl les esquadres itallarta 1
tispanytda, que precedien do
Valencia, un desembarcaren els
veis d'Itälia.
A dos quarts d'una de la tarda el guaita del castell de Iltontjuich assenyalä la - presencia
dele vaixella exploradors "Itibely" i ."Laritil" i a continuad() els totipediners "La Pahua", ":11eduu", "Fabriet" i "La
Massa", ¿sis gratis amarraren
de popa a la part >lord del mol!
de Panera. därsena de Sant
hect rand.
A les tres de la tarda enträ
el euirassat "Dante
(P ie passä a amarrar al mol!
Je Bareelona S., stiguint-lo til
"Omite di Cavour", arb,,rant la
insignia de .v ice-almirall cap
do l'esquadra, Alfred Acion,
que ara:civil a la part Sud del
mol' de Penda i en darrer Roe
Li "Caín Lmilio" que /marra
alin malea al moll de Ponent
Sud.
Ea entrar al port 011 "Conle
tli Cavoini" dispara les salvos
d'ordenatnia, que 1 i t'oren eonestarles del casta de MotaBou punt estigué l'esquadra
italiana a la vista ;111ä i hord

diii saixell almirall el jinda de

naval d'aquesta Comandancia,
senyor Alions Sanz, i guau el,‘
vaixelLs amarrats passä
a complmentar els eaps t oficialitat mtl comandant de alarina SelISOr Josep Ibarra i un
e a pm 1 it d'Estat maler en representacie del capita general.
A dos quarla de sis de la tarda el vi, ' n -almirall Alfred Acto!, boina la visita itt comandant de Marina, passant,
¡aun: a complinientar les; :litros
a titorilata de -la platia: Inacontpanyaren el cónsul general d'Italia i diversos mariners de
l'esquadra.
Les característiques deis erarassals arribats dan les segarlas:
."Dante Alighieri" (insignia
21.001) tones, 168 motees de llarg, 2'7'40 d'atonte i
9'50 de puraal; fnu volts/rail.
l'anq 1911. al, äquines a 11/rbi11PS de 3 3.0 OP ra y an ": de forea.
2 2 . mines de catni, porta dos
canoas de 30'50 en torre dobles: 20 (le 12 cciii ill1V:IT'S;
de 7'60; quatre tubs IlanyatorPetis i tros Nimias antiaeins.
'Ceda e st Cavour" (va ixell
insignia : 33.00e
thiît p Ci Haneal en 1911. 171i
de llarg. 28'30, d'ample i
9 de ealat. maquines de 33.min
eavalla, 22 males de rami per
llora. Artilleria del mateix calibre gin! l'anterior.
"Caro DitiUo": ea tritlimliques ilimensions que el •icente
Cahnur". Fan varat l'an y 1 91 3.
Idéntica
liaelim ea_
valls
(oren i 22 mille g de
camf.
Ele vaixells exploradora t els
lorpediners són Iras unitals
modernes eonstruides des dol
1910 al 1917 i poden dosenrolllar velacilals d'unes 35 mi-

Iles per hora.

L'ESQUADRA ESPANYOLA

,Aquesta toa divisada a dos
quArte de quatre aproximadaMetal. A les quatre entraren els

entra-torpedinera "Bustaman,

le" i "Cadarso", que amb
cuirassats "Jaime I", "Alfonso XII" i el creuer "Reina Victoria", ipie els segniren. amarraren al moll de Barcelona,
part Sud, presentara la dársena de San 13ertran amb mo1 II) te Irobar-se tants vaixells
de guerra amarrals. un inagnifie a,;pe 4 9., que eluda de seguida VarMICIO deIS CUrlosos que
S ' eSICHollarell en gran nombre
per aquellos ininiediarions.
El eamandant de Nlarina, senyor Ibarra, passä tatalal a saludar tel cap de la flota espauyola, visita que I, fou tornada poe despres al local de la
Comandancia.
En arenar el euirassat "Jaime I" per davant del vaixell almiran itatiä " Conti Ii Cavour"
dispara les sanies d'ordetianea,
que li folien contestades reglametan mamerit. mes a mes
les tripuladons dais dos vaixells sninanigiaren a tla oolier
ICS bandee, respeetives exeout aren:
l'espanyola,
nacional itahib, i la italiatia,,
la marxa reial espanyola.
1TN ALTRE VAIXELL :: III1)110AVIO:\73
ACCIDENT
V1SITE:S
•
Abans iraWr ni!, a les onze,
onl tú e1 pori el transport
dapanyol -Contrairuieslro Casado", que amarra al
moll de Costa.
Sis .1..1s htdroavions que havien sortil _cap a les CelumbrelPS, a esperar l'asga:otra ilaarribauezt abre mst h al
port.
— A les ig ne de la tarda
una l l ato, :i;sv a1mtit. del onicassal. "Cola, iii Gavour", que anaa eap a l'escala do la Pan, envestí el bdl. animaba aNniao_
re 3", tlels Pritelies del Port.
Inembareadó comeneit a fer
aigna i a anar-se a fons passant els dos mariners que la
tripillaven a bord Ele la llanxa
SM1Se temas ni
do parar el motor. :\mh la risaleixa nativa i 1111 allre Cano(
al1101Mnl e,1 tlels Praelies fou re/tu-Mea' el bit sinistral fins
remoleador "Cataluña", a) nosla! del qual ton amarra' per
lal que no mies: a fíats. Inia
hora després, anili l'ajut d'una
cabria de les Obres del Port,
el cano! fou misal en ser damula del moll de Barcelona,
ditiant de l'ofieina deis Pintebes.
— El Cercle Eqüestre es
proposa obsequiar l'of
ile l'esquadra italiana ami) un
Mea que tindrit 110c alineares,
al seu estatge sedal.

Serein primera. — Drassanes. Un oral per furt contra
Trinitat Maya, i un incident
per estafa.
Sereid segona. — Oest,
oral per sentencia eontra Santiago Passolas.
Vilafranca. — Un oral per
ininrieS ventea Angela Carian.
SreriA terrera. — Ni, te asse n ya la Mentís.
Servid quanta. — Bareeloneta. Ptt oral per furt contra Fati:e Simehez, 1 dos per lesinrns
entra JOSep IIirnbau i Just
Hurtado, respectilament.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per al dirnarts s'han orceGiat els següents assenyalamenta:
.Nrantjudieis. — A les den:
Nürdero 626; per reclarnacin de
SOI1S de l'obrer Erandi Erivida
contra el /nitró Oran Metermelitä. — Ntimero 027: per necia
d e n! del treballl de. l'abrer Pau
Jarque contra el patr0 Maria
Lean i La Enneiere. — Número
628: per reclamad() de sous
robrer Pan LIttle Tonrus
Ira el pair() Editorial Milia —
Número 629; per redamació
SOIIS lii i Polaier Adrià Gareia
centra el patri; Editorial
--Númern 635; 'per reclamaciii de sons tle libren Itainon
Arantini contra el mitró Antnni Rodríguez. — Número 893;
per roolarnaein de sous de 170brcr limero contra el
palta; Bala:raer i•Companyin.—
Número 8115: per accident del
trebal/ de l'obrin' Fraurrse Guijo;un rontra el patri) Companyia
Trunsallanliea.
Judiris.----A dos quarts d'onre: Minero 330 per aceident
dol treball mli. l'obrer Manuel
Moliner d' ultra el patra .insep
Soler. Ju ea! s : pah rollt, 'Mona
teva. Vila i Con; ohrers: Martí': Rodríguez i Cama.
A IOS once: Número 5 31; por
aoeident ded treliall lo libren
Jainne Rayona contra el pateó
Izquierdo i Coma:suela
iaren.la".
Com P allvi a
pairons FngaSOI. r,011 llon1eys; obrera Vilaplana; Caballor A. i Lloret.

DELS JUTJATS
Sonquda 'al :taller Gil. entrit
un bar del ciu• rer de 'Crafalgar
i al maleix temps do prendre
un re frese, amb tota la freseura prongwf un anell ,Enri i un
ttioneder a un elida. La polieia —
el (i.'Irt
` tingsit'16.bje.cde aneguen:al
Ricard Ilevollar f.'u -tina comanda de gnneres por valor de
1.7 00 pessel es. a lisia, Ortiz
ve't aqui qne ara el eredtfor
te un munt de maldecaps per
cobrar-les. TamMi ha esta! detingut.
— Ha estal presentada una
denüncia contra 1111 subjecle
que foni de corrector d'amincis
de la Guia de Tolefons, pol senyor ls i dc.)Bannevie. que ple
bona fe li Iliurn I 5n pessmos
per 110 reelam a l'esmentada
Guia. i aquesta és 1 • 11nra que
l'anunci no ha donat senyals
de

-vida. En individu anonirnat
\tiquet Eer»ändez se n'anit a
passmg a la Nlantanya
11,Intjuieh, fan plena íte flore
i de helleses, i uns sublectes
que feien ¿'ara de gent honrada — qui ho ha% a de dir11—
li estafaren
35 pe.ssetes i
1.(25 francs.
— Vn subjecie annmenal
Jean Josep \Iortiner s'ira preis iztl a tI n taont i fí,le, st ar 1°17 sgotllael passlpanr:1-1
null de Bareelona se li Manraren uns indivicIns que ii propasaren un negociet rodó cona
-m aisnliehrisl'agductieuisei(n
e.ió-

.LA riorosnt31,14

Filbrica de Brodats
Mocadors stiissos
Sant Anton), 41.
Telefon 3754 A.

Ronda do

BARCELONA

VISITEU L'SVAND 1257
DE LA FIRA DEMOSTRES
TEIXITS DE TOTES CLASSES, PAIS I ESTRANGER.

1 rala nna farfulla. No san penava T'ay. que nl eap d'a y a!! 35
lille portava ranvirss'n dr dornicili per nhra i gräe;a d'un time.
Navas anava a un
Irainvia tic:5 fine van tle Eolamb a la nItioa n'Espariva
en arribar al final del trajecte
ts 'adonh :urna :a tru, s gran sorpreea qur lit seva cariara li
ha y a desrrlat s p nsp tti avisarla. Pi dt1;ti 50 pessetes i documento.
El. JUTJAT DE GL'A RDIA
ANUi substituirä al jul•lat

l'Hospital, secretaria del senyor

Pastor, el del distriete de l'Audiencia, secretaria Florensa.

Dei
.

ANUNC,IS
. •. ts fa públic que durant el
mini de vuit dies a comptar du
la fixació del present anime/ a
tauleta d'edictes d 'aq uestei Cs
Consistorials, s'admetran
ciat d'Obres p úbliques de la St
•
d'Eixampla, durant les llores dic,
tina, les oportunes notes de Dr
dintre d'un plec tancat, dels ind
trials amb establiment obert
aquesta ciutat per al subministre
collocació de deu bancs de lo
armat a la Gran Via Diagonal,
conformitat ami) cl plec de tos
cions que obra a l 'esrnentat Ne.
ciat.
Barcelona, 5 de juey de 1924
L'alcalde constitucional, A. da
Campa."
"Es fa públic que durant el
mini de vuit dies a comptar do
la fixació del present an uncia a
tauleta d'edictes d'aquestes
Consistorials. s'admetraa al N
ciat d'Obres públiques de la
d'Eixampla, durant les hores
cina, les oportunes notes de p
dins un plec dos, deis indust
amb estabtiment obert en aque
ciutat, per al subministre de:
6 planxes alpaca de rae asa
d'r mm de gruix; 30 metres tub
coure de 25 mm de diametee
rior sense soldadura; 35 metes
tub de coure de 20 nUT1. (It diain
exterior sense soldadura; 30 ajt
de tub de coUrC de my mm dt
metre exterior sense soldadura;
nietres de tub de coure de 15
de dizimetre exterior sense solda
ma; 30 metres de tub de cauto e
rara. de diàmetre exterior sense
ciadura; 30 metres de tub de es
de ro min. de diametre exterior
SC soldadura; 30 metres de tub
coure de 7 mno de diámetre
rior sense soldadura, amb deslía
als tallers municipals.
Barcelona, 5 de juny de inzít,
L'alcalde constitucional, A. de
Cannia."
' Es fa pnblic que durante]
te
ni de iuit dies a comptar desde
fixació del present anunci a la u
leta d'edictes d'armes:es Cases C
siatorials s'athnctran al lees
d'Obres públiques de la Seccióc
xampla, duran/ les llores d'oil
les oportunes licites de prens,
un tutee tancat, dels industrials
establiment (len en aquesta
per al subministre de:
3 dotzenes de taulons regalan
3 per 9 per tú peus; 3 dotzete
taulous regulara 4 per 9 per ti
dostena mitja de mulos
lars 3 per 9 per ta a 1 id
dotzena i mitja de taulons
3 per 9 per 14 a 2 ids cantellit
zetas i miaja d e . tadlons regule!
Per 9 per 14 a 3 fils cante11:1
runa i India taulons regu!ars 3
9 per ris a 4 fils calad!: 1 d
i maja taulons regulars 3 per 9
14 a 5 fila cautell; t dotacna i
de tauldns 3 per 9 per 14 a 6
cantell; i dotzena eabirc,ns faje
cm. en quadro per 16 peus de
1 Met r' e 3 roure eslabania de S
1,•,ruix 'anudes assortits; I ruett0
ba de Cuba de 12 a 15 anude; I
Ire dc taulons noguera de 40 cUt.
pie per 8 cm. grnix; 12 peCtib.
çchs roure de 3 carrega; o peces
(leales freixe tornejades; z' oo peces
uhi alzina per a rodes de Pe
classe (en brut); loo peces tos
alzara per a rodes de primeracla
(en brut ); lo peces capeals al
recta; o peces doguesreure'
ca extra pina gran.
Conforme al plec de condice
obrant al Ncl.,;oCiat d ' O . :es P'
mies abarra. estnentat.
Barcelona, 5 de juny o 1924
L'alcalde constitucional, A. de
Campa."
"Es fa públic que de
mini de vuit dica a cniin
la flauta del preseas
tauleta d'edictes d'am: • C2
Lon•sisteriais, s'a/In/Otra, • Negc
d'Obres pübliques de
:,iici
xampla, durant les . 11er
les opertunes notes de sea d
sobre tancat. dels indias;' als a
establiment obert en aquesta cis
per al subrninistre de:
5.000 quilos de ferro laminat
diversos perfila; 2,000 :Mitos de r1
X3 de ferro de diferents gruixes:
quilos de planxa metan lllantól
soó quilos de bronze fosiorat:
quilos de ferro los: 500 ("talas
ter tos especial ja per 38 lira
a cines: 3(io quilos de tub pla de
lerents diàmetres i graiX05;
quilos de planxa de prora de 2
de gruix; roo quilos de plac a .
vanitzada xetra dolça: roo de P1'
as enplomada extra dolea; 150
los de plaexa de nativa qualita t frifi
cesa; 51) quilos de planxa de rail'
400 quilos de planxa lic zenc:
°tres de planxa de llauca: 10
los d'estany fi: loo quilos de
ordinari en barra; so quilos de be
ze en barres.
Conforme al plec de condiel
cele obra al eit lslegociat.
Barcelona, 5 de juny de' 1924'
L'alcalde constitucional, A. cl
Campa."

AQUEST Nonio
HA PASSAT PER

M

CENSIMA 10140.

Diumenga. a 4r-

puatcriAi
imiiielifi
- Oweizeiiiiiiiiifiniamang eiiiiii•oriiiiiiimi •
• ,e
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-TEA TRES
Campaneta dol teatre Lara.
Madrid
Director: Ricard Simas Raso
Avui, dilatad-Te. a dos quarts
de cine, i /ad, a les deu. El formidable exit
CURRITO DE LA CRUZ
de
la campa/aria. --- De_
i':
Crea
m'a_ tarda i nit. Currito de ta
Cruz. -Dimarts. 'arda. a m "ne
arena:Mes: La mala ley. Nit:
Gorrito de la Cruz. Es desliarxa a ea:apiadan:a.

Dilluns. tarda: Los gavilanes 1 El dietdor. N. Doña
Franc.squita
e414444+14449.

4444e4.4.44444e-ex-e-:+e-e+oec-e
i1. TEATRE NOVETATS
Temporada d'istiu
Companyia camico-drarna_
lira dirigida per

Gregori Martinez Sierra -%
procedent d 'a 1,aaaa Eslava, t
de Madrid; primera
acIr irr

Catarina Barcena
Avui, larda, a dos quarts de
cinc. La comedal ea (a,. ar._
tAs Las hijas del rey Leal..
Nit. a les den: Ideal concert.
-Dilluns, tarda, a das
quaris de cinc, la comiea
/en quatre actes Pigmalión.
Nit, a les deu. segana Irabonamord Gran moda: Ideal •-.
concert. - Diniarts, esr ra- 4
na de la comirIM o n dos actes
ANGELA MAREA
despatxa a compladuria 74
e444444-344+444-1,~-›~e

1

TEATRE
COMP, 'iÇ Yi.
IrE SARSTELA

DE PEP ViaAS
Avui, diunienge, a les 12,11 de
la nit, esdeveniment artistic.
Cartell monstre. 5 actas, 5. Dura
obres. dales. L' abra oa tres artes. de grandií .
La comEmtessa de Montmartre,
par llamo, Maria Severini, Pep
Viñas, Matra! r5iirct, Enrle
Torrijos, Medest Cid. 1.1:1 grn'i
B:Vit t • Il dOS a g to5 La monteria,
per Emill Vendrell, pom.m1-11i
port. 1 .1.14 ;t n•Ms. Envase Romo, Maria Severini, l a p Viñas,
Modest Cid. Fixeu-vas be (al les
obres i iin els intèrprets. Dificilment es trabara rnillor conjunt.
a.aa-a~»o•eas-oe-e~e-~a-

Gran Teatre Espanyol
- BERG-a:3
diuntenze, Paseata d n Pen•
termattes, larda, a les onatre, 1
nit, a les den: EXIT ININIENS
de /a traed-comedia en amarre artes, un pretleg 1 • eplle g . original
.titttni n tratta •Teet,:tea.
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARIETA
1 , a 11,I,ei0, rie la tartItt ett:orat;tira
and• la dienrelda ,rw.',1Ia .1, 1 ,fg,
Adj.

Avui, (11m/tengo., lat I da, a
(los quarts de eine. Nia
les don: Estrena d u ta
arto, rb • aViTan
Lapi i
.1. Darramo
:S:sena 1 setena representad'', de l'aplaudirtissima
Irradia en tres :teles, de
vareaba .

i mestre Alonde
so, i reproducen de la sarsuela en un arte

feta expressanient per a Pep,•ta Diaz d'Artigas

Emnpanyle 111,nm . ..riada de
NARCISIN

Reta, dmmence, tarda a lea alfa/re. e Int, a dos quaria 11011.
programa roonsire, 1. El iliverlet
rtìl r,'lllO Amor paralelo; II. 1 a 110 1- pillar s;g8roli en un deen El pu- ->
nao de roaae • 111. L'aplaudida Ise.
Ylsta
ttni•at B-ritadt, El princePe
Ganamen, e en la cual Na net a ftt aet a ttlel y ea: assenydidi trIonir; IV.
'e Granan), AxIt
1.11 1H1
- arte 1 tres (madres El botones de
ovaelole, a 1,1117,1 ,I n en roerter el rancls maneo" -Era un pomuebatilltu"; Kran su,ces
e bre
genial eanlafil 1101fruIl Itamon Por1 Sa yona; mag nifica presentant: l/e••
-y enea/ nom-le1/11His de 'Pesque,
• tarii. a lee s Wflal fl. .., 1. Amar para, Irlo; 11. Le marche de V.M.: 1/1.
Ei eelortto; lt. El prfnctao Cateae11"4'';'5I1'1"t‘.a.e" •sel
111 C' El rflr.ncipe Ca- •
fiam.1 ; I V . El botones de Malpü

tragèdia del Folies B argare, Un

marit com n'hi ha molts,

0,11111, dlltins de Pa.mia.
larda i
El reloj da Saturno ; 1. r/colo n es de buen

E-: rs:i F. s

TEATRE APOLOTc,urnee Manuel Sugraites
Avul, diurno/1ga, din 8 de jura'.
Tarda, a dos (malas de cine; rat
a les deu: Dues eolos.sals funcions, dues
Entrada 1 butaca. 2 pessetes

'a'-"

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

ORQUESTRINA

La ja famosa revista en 21 quatiros
I K...1
en la qua l preven part 150 artistas espanyoles i estrangia
res. 150 , ao decoracions noves
de Ras i 30, 250 vestits
de Max M'ala:10;i i madama Jea.
nelte, 230 a
ENITA.S
deis nous quadros d J, Joan
Cadena s
UNA NIT DEL DECAMERON
i MOSCOU A MONTSERRAT
Magnifiea
D'asnal tobliogam
ore rs I n i
LES OMERES EN RELLEU
ea

•te
sexx1O
Denla,
inaunal d'11 a t. Tarda 1 len,
' mes a mes de le, esa; enen daven,
e fl1 11, 1 1. •4 11111, El va-abani de
leererlle,1,fle
luxe, L'alela.
Intortlatart Gorrero exp^d,c,r, del
espite Shacliletcrt al Pol Sua
. . Irtt-

Ja tni: •! n , r revista; els millors
arhstos: les gran:- vitititt,
The
Tukan-Kan, Lude
Bony, Ang ,acta Rublo, Etonetty,

Amella Pulan
150 artiste. a escena,

1:0
El millor reperlacle de Barcelona

Entrada I butaca, 2 pessates

ELDORADO

GRANDIOS PROGRAMA Z
14+1444444+1•444444444.44
- r$,.
•
IM4~04,444.344+~~

TEATRE POLIORAMA i
Companyia oficial de comedia del teatro Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artística i d'escena,
ARTUR SERRANO
diumenge. i dilluns de
Pasqua de Pentocosta, tarda. a dos quarts de cinc,
nació especial, i nit, a dos
quarts d'onze:
EL FtLON
En les funcions de diurna!).
i dilluns, tarda, es posaran, respretivament els en.
maioa MAMA'
'Idead

.

CUSTODIA ROMERO

Presentada de ae.poclacle
meravellas i fantastie
LES °l'ACRES EN RELLEU
Grandiös èxit deis famosos
.ennilihrisles
LES PRICO

La bella i popularissima sr.
lista
ODYITA
Repertori nou i exclusiu.
Riquissirna presentad('
L'ovacionada
i cèlebre dl.1
Nette
NITTA-J0
Demà i 'rada (lis:
LES CMCRES EN RELLEU
NITTA JO 00YITA
Dimarts, nit. Gran feetl.
val de gala en honor de Val.
miran i oficialitat de l'Es.
quadra itali a na, amb assistancia del carasol d'Itàlia l
les autoritats.
Dimer,rea:
DOMOND DE PRIVAS

1

coscEaT
per

i; Elegant cinema de la inti-

pianista

IMERCE COTS

violinista
Prosa anta escolla
Invitarmns a la Casa
Werner

C4444444414+044.0-aeremee+4.44
444

r de l vostro vas%
4.=.nmn.»-m"«."'"""ms

desaPareixere amb MARili.
VILLOS3. A les droguer
a 0'75 pessetes .

I

~1.11MIOnar.,11...".

I

CHASSA GNE HERES Liaris, 43
z

z

PIANOS AUTOPIANOS ,
HARMONIUMS, ROTLLOS
FERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

44444444J

0:491
El mejor cepillo de dientes conocido
Venta anual, 12 millones de cepillos.
TRES TA31ANOS: para adultos, para muchachos
y para nülos. TRESGRADOS1 Una sola calidad.
De renta en todas las farmacias, perfumerías,
droguerías y bazares. Consulto a su deru bto.

e

u toteressants treballs sobre una carda era tensió. a 25
metres d'altura i 30 de Baranda. A les sis i la les onze de la

lAinwes

Telafort 3535 A.

La delicia. 1 . . • ncis de la gonI

A y o', duimenge, Mango-

II vud. .--n s e .•ooi .. emil .1
sttionl 1 PATRIC:11 AV:AD°.
RA, comedia rioni.ot del

1111'111111:1.--Sardanos,

handa mi-

broma. El gran Charlat La posea mirarulosa. Auto Round.

71I
russes, ele.
Cafè -Restaurant a chrree de
Carbó

DE DAPiCITI.ONA

PALAUS DE POONTJUICH

:tarta ditinienge,
Inr
d a.t. les sis de la

JOSEP ANS E L111 CLAVE
en el centenarl del neu naixe-

ment

ritt sociertts orak de la Unió
i Orfeotts
de Socielals
Clave. 5111 1 ore'r1/1111/19

E.I pom de flors
Les t'Up es da maig
Els pescadora

La maquinista
Les esmortleidt, rompostrions

soran;trampanyades por la Randa (»ron Martirionon. Despras
(let ramera earal la Banda 11.1.',tripa! interprolatit s)'gitent
ltrog.rairta
"Gui!lem Teli" avertura. Dossinl

0.4444444444444444444444.
!RESTAURANT DEL PARC

I •1111 11111

.\

l'Hospital de la Santa Ccou

1 a la carta. Magnifies salarle per a BANQUETS, BO.

lalOGRANIA AMAD ‘,

lo,,,,lliv Gish: g l'U!) i' ,.11 de
YATES . L'EGO1STA, drama
,I,. ri p •cd ar p ormO por \V:-

DES

- - ESPORTS

FUTBOL
diumenge, 8, a les cine de
1;t la rda

MARTINENO
Primers equips
EUROPA -

Curses de Cavalls-RIpOdrom
Novona reunió
Avul, diumonge, 8 de

Telefon 1371 A.
d n'erige prugrama
cxl raordinari : La casa del mtsteri, projectant-se el seU . I 1bre
tan anlossal super-serie;
"Alma de Dios", grandiosa pra_
AVlli t

etn

del (»aloja lana pele ID:aldes ara istos Irerm Alba i loan
amnafe; En'.re l'espasa I la pa.
rct, magnific film 1101'1111'M:11
pel popular artista Citarles hila
A pa ri a; Salomb, grandiuma (s intan d'epoca, defirió de .1a dialna artista Alla Narimowa. L'odlesea d'un bebe, cinta earnica
de gran brama. Nit, eslrpail i 1 o1
1111n i darrer Naire: La casa del
misten'. -- grano ostra,nos, entre ellos La tragedia dat
Pollos Gorgor°, segons la no.
vena del "Caballero Audaz": El

maniquí de Ches Taquin, "Den.
te bien", per Deinglas Mac Lean,

PlinbelInt‘e:linritern 't "de
lotes les atent•etelly,.
NO: gran castall de foce
artificials serie
1 'ente-H/1a eloteurel n 1,1
fOrtWIr d'una enea d'or
PISTA De: CEL
cadd
li' II a 1, Iliçona. Pe. 5 a
II, Seaant Te. De In a 12,
ilENEItal.
care-Ilealattratit. See y ei .1.511110
Entrada de paseen]: CO Läntirrt,
wwcort : Irle 'In I un. leer la
uf tol e .% PE VEIP.1.111.5
11.-14;

Camp Marliturne

4131111116n1

Cinema Princesa
Vis Layetana, número t&

5V:U
larda 1
OoNCERT
l'En 1.5 BANDA

i BATEIGS

444444.04444>•4444 5 64 1 4,

juny,

Proa)) FADRiNETA, a les cine
do la tarda
Entrada, Illore. circulació, 10
pessetes; general, 1'25 pesseles. Entrarla do carruatge, 8'25
pessetes. N'anda de localita/s,
taquilla dol Malla , tie Novetats,
Centres (lo Localitats 1 taquilles de Servei es-

pecial d'authmaibus 1 de taxis
des de la Plaça do Catalunya.
Servei extraordinari de tram-

vies.

l'UTEIOL

Oemplonal de imana oategoria
Avui, diumenge, 8 de jura', a
das quarls de sis de In tarda
PORT-BOU

AltUa DILPORTIU
Canins del Itt C. D. Espanyol
Els socis dt'VEisbanyol, per

presenciar aquest partit, bauran d'abonar la malta( de l' i nri port de l'entrada.

amarillo do
oncena

Coneeestonart: Frederic Benin
Aparen 858, Barcelona.

111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111101IIIIHNIIIIIIIIM1111111111.11.111112

NOVEVIENT MARIT/M

litar als , pa dais. Pulxinellis
Quatre Gats. Pla /aforran 'de la

alorr,cnt musical, Schubert
"Las golondrinas",
i•antornitira, Uzandizaga
Carreta
o,e t n
Juny,
'La Dolores", ,jola,

1.:.
•,,z
Direcció: CARDO
4
/ EsplZmulid servei a roben

Irrieiö de l 'a lempwada
ii
u. Ulld sola se e ssle.), 11 la
larda, de ,I,,, (pu , : 1 , de e; re

Witehing

l'emment rompo-

reereist+efeeeeee$44+H+e*

aiamins
en tu cgari..

1100 5

CONCERT MUSICAL

un
Un sala magnIfie
pare delicias
Propi por a iota mona de
banquets
SERVIA CAltDO

C O t... ISVU

•

Prou, 4 pessetes

Es ven
Liiberia
Verdaguer

alagnifics iardins Avul 1 de1 nit. Darrercs exhlbIclons
ELS CAMPIONS DE L'AIRE

Programa:

,4-04444-~Z-1-X-e-a-44-1-0.9°÷0..

•Ajnria, 1 d'altres.

,,4K.92)N
- -,........„.....

nle, tarda

Restaurant Turó-Park

AMOR ' FOCOS

Imsaeln

u.,1 'r

PROMETEU

ffm!In111111111111!1!!1111111111ERIIIIIIII!!!!)311HIMI

Fira de Mostres

eepeireeteeeeffl+Peeece+te

Avui, tarda 1 nit, osplandid
tu ‚.1)1 AMA
Decotty Gish edl
LA REFG2M4 CriM1 fdaRiT
ELS LILLS
L'ANIMA

eSpa 1:yola,

dazanalmOillIM

DOLOR 8 BASTE

.RESTI URANTS

mitat
Pi o s-ença, ari), oriti-e Rambla i Balines

11111114

DIVERSOS --

violinista
i Hiere; deixebles

Cinema 311/21A

Aviti, ilituueng .. , tarda, I I
111:1111 St. 11,1r1 1 F.NCREUA«
dos qua fi S de c ine; n d, II
MENT3 TELEFON1OS, II
QUAN UN HOME ESTA DE PEGA...
Iles &o ,t:Itto; LA NOilt1:1.1,s
\\
Ealt de les elansannes
Dame, dll/un; do Pasqua. tarda I
IRA GUAM-ELLA, pel De1.'01111.5 DEI, 1) 1
Avul, dissabto. !aria, a les
N 11 • 1tm r i'l- >1 .11, 'um LA CAMPANA DE GRACIA
a les deo
Nil,
cinc.
1.n a7.7.1BADA Oti-s
o
SERATA D'ONORE
El- FILL DE LA MARIETA
REIS D • ITALia A VALEN.
le la bellissima raiaame
CIA, molt intere ....unt,
lisia
NI V: V3 Ma I eix prograGOTITA
41.04+0.644.4+0+6.444111444m, 1 NOVETAT3 UN1VIER.
Debut do la datisarina
SAL, tali p ero 101.
. AUDY 0I1ELO
ELDORADO
Dillunc . 1 , 1 , 1- n pot: E 1..8
en les SeVes danses origiamer•-.s D'UN GOIVIE OROS,
nals. Colossals programes
p..1
. l'al I y.
I
1.1:1111trl s. I It tll • itilly;
I
Notables pellicules
Exit de la farinosa dansaGran festival de gala en
e4444444,44e4+04+44444.2<ol
honor
rina

ESQUAIDA ITALIANA

lt. Camps Pujo!
It.nda de 'la Universitat, 31

BENET CEBALL08

MELIA - CIBRIAN

Coliseo de varletats

6

2 SALA WERNER

411+0+11411144 0.04-144•4044+4+15.

t

--

Le cachan comlque a!

Aval, diumenge, 8 de jiu»

\Valide, 1;.'itt. El caer, Mejor;
Amor 1 oli. re ea El treont do
l'honor. Ntt, Gosaette o La fdla r
&Jan:ralada, 1 Borrada. al e/1101101
:11.2w1flental,. gral to tietrininent: a
da: e et• tita (le la Nalln. : , .peret,
4. Miss Venus. M ene.t. dllitine: de Pal' 1.
(111a, 1,4 fl , I . Illalwal denn veteado,: •
E1 sal de Pa r ís; Amor ifui/alee. -•
1 a eda / Cora en ele conteae de fa- T
e. dei. Xlt: Falo 1 vcretable amor t
1
....................-e-e-e-erv ...... YlVe.....1

TEATRE TALIA

‘4-54-4.4-e.44-344°4444-1•444144‘.

CONCERTS:

e

Campanyia de entnadi,s de
Avala diumenga , tarda. a
filial 1 S elo (lualre: El rayo; a
Ir s Si ' i
imart d'onza El
peso de las centurias. -- 1 )1111111,
COIll la( ile la e(inipaguiare,
nyia: a (los quarls
El peso do fas centurias; u les
i Ii un qualt
Crialatina.

: :

11, (111111.‘114., , S11,I sI fl '. Inat11.11 1101
a I: A lee grade. del tren, 1.,.r

preSOlit mies per lit notable
I ron po

AUBIN LEONEL

GATTI-14AARA, Contractas
Reynes-Tapinerla, 35, primer.

d. El creen de IMeuriei Chevalier:
▪ 1 tlaererd tomada ele La cala del
• misteri, 1 Ptatertt-tato foto do • /-1
Caballero /1/edde" La Crac/eche del
s, Folies Bergere. A la ›,.se e /le 14
nerclI lensici .3 1..tnnoeinpt
/,-1,:ili.,..1:10 1:211, n,1/..

Monumental - Pedró
Walkyria

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Avui, diumenge, dia 8, a dosquark do sis de la tarda, a
n'en)
inoll tIC Ilareelona.
Praus populars: 1101ges anal sis
l n ntradri. 12 pessetes: entrada
general. 0'6a pesselea. Timbres
melosos.
Per a entrados i lacalilats
al Contra de Localitats: Placa
da Catalunya, a; exclusiva äc
1 evenda nomla de In Universitat, 20, 1 Ii Ilne do la fesla.

a

TURO-PARK

ä y til, Montera,. se s sld niattnai ert 1
I; tarda 1 ntl, iittenimentdi pro-

pnotIRAMA MONSTIIE

per a dos.

diumener. Pamplinas
marinar, La Carta amorosa,
L'elegant senyora Blondel, La
casa del mistar', 8 episoill; "Alma de Dios".

1111n••=i0:133---

La 00 , 00

a+444,444.~11444+9444444.

El

primer amor. Nit. ( . stronos. La
fltla dc Plaosplci, Una promesa

• amor
xx41444444444494-z-e4444-vms.:

C

Campionat de Catalunya

ditirp ongo, sessnl mati_
nal ironte a un ) . Tercer i Ul.
Ion de La casa del mistar', La

TEATRE COMIC

e

•

Grans regates de Rem

Diana - Argentina
Excelsior

AMOR

.464,4*•1•4444~~»,,
1444444+.444444444+)~

iTtATRE'S'AR

▪ (,‘, . 111,1‘a, , pl`l• Dorothy Mackaill
u
IMISSIBUIZI11111111°111813Betallateliallin 1 llE111811DGEIBEIMIal101at

LECCIONES DE BUEN

UNA VIEJA

ItljeqixtW

g

EL. RELOJ DE SATURNO

LA LINDA TAPADA

1 TEATRE TIVOLI

Avui, diumenge de Pasqua.
tarda, a dos quarta de (puttre, cartea mostre Amadou
IVivos
DOÑA FRANCISQUiTA
1 EL NUMERO 15
..N:.
MARIJKA
. i EL MAESTRO CAMPA110i'VE

Companyia de comMics
DIAZ-AllTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Díaz de la Raza

DEBUT
Dirneeres. 11 de juny
1024. a 11 11 quart d'onza
Estrena do la sarsuola en
Puco ;retes, do gran exit a
Madrid. 80 irpresenlations
a ple teatre

a44444444e444444~e0+04
Grandiosa eampanyla de
sarsuela. Primer actor i director:
FERRAN VALLEJO
Mestres directors:
Josep Espelta, Gerard Tomas : Ramon Gorga

Teatre Barcelona

Companyia de sarsuela es.
panyola del
Teatre COntie, de Madrid

Telefon 3500 A

Fextet Torrns n

A
Avui, diumenge, darrer din de les dues gratis (..xelusive.S, ri
le
Sessiii matinal d'onza a una. Duran). aquebles liores es des- e
ea palxarail Indagues numerades per a la sessid especial de Ics 1.1
W
asis larda. Ptimera SOSBNI, a dos guatas de gual re, i segona, ca
.: especial, , a les sis. En lotes les sessiorts Darreres escaras E
U
u a l'AfrIca Meridional (exclusiva':, les gestes de l'explorador la
• L'uta Shuman; La reina de Baba (exelusiva), marea "Fin", s3
Io ercaeii) de Betty Blythe. Preus da eosl u ni. Ni t , augment de El
a
M programa, amh 'la cinta vainica Heredia hereda. - Demk, o
ta dillune de Pasqua, aran sessia matinal ['olla-u' a una. Tarda, o
111
1 primera sessió, a dos quarts do (pudre; segona, especial. a gi
63
a.
•
- ,
1 les. sis. Tot estrelles.
s
a
Eslrenrs:
Clarete Mal (exclusiva), "Capitolio", per Des- II
a
1 ale Love.-IN • ITRESSANT: Viatge deis Reis d'itel i a des
,, . ; E n tre et
I a Valencia (exclu siva d 'agite -1,1 e m iuSa
a el..'..pozz.a
N
31
3 murrls C8 fa el joo, dc gt.iti broma; La 11um de la veritat 11Z
•
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Teatre Català Romea

' ArarestriiiSa66
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TURO - PARK
Diniarls, 1 a de . jittly, a la nit:
Gala al Turó Park, en honor
dala

ESQUADRA iTALIANA
Danses 1 balls cspanyots a I'es cenan a plena naturalesa
Sardanas . Atraccions

obsequi de la Colenla Italiana
(le Barcelona al, naa ima ‘tol
sea país. Entrada al pare, una
possela.

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 02 i 61,
Tigre, 27

Vaixells entrats
Vapor naba "Occident", de Genova, amb càrrega general. Amarra; mol] de Barcelona S. Consig-

natari, Ligure.
Vapor espanyol Segarra", de Santa Creu dc Tenerife i
escales, amb carrega general i 19
passatgers. Amarrat moll d'Esranya NE. Consignatari, Companyia
Tratismediterrania.
Vapor espanyol "Navarra", de
Gijón, amb carbó. Arnarrat mol' de
Sant Bertran, Consignatari, Regato
i Fontimna.
Vapor espanyol "San", de Huelva, amb mineral. Antarrat moll de
Muralla. Consignatari, Pascual.
Vapor espanyol "Mallorca'', de
Palma, amb carrega general i 109
passatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignaran, Companyia
Transmcditerrania.
Vapor normen "Bravo I'', de Ce-

nova, amb càrrega general. Amarrat moll de Barcelona N. Consigna'

Vapor espanyol "Collera", te
clorega general, cap a Gandia.
Vapor espanyol "ReMa Victoria*,
amle carrega general, cap a Ala.
cant.
Vapor espanyol 'Romeu", en llut
cap a Cädiz.
Vapor espanyol "Torras y Bages",

amb Ilast, cap a Valencia.
Vetee espanyol "María del Pilar',
amb carrega general cap a Peno
Colon.

Llagut espanyol "Rosa de les As.
geles", arta) llael. cap a Vinaroç.
Llagut cspanyol "Bautista'', co
hart, cap a Valencia.
Llagar espanyol "Ascensión"./
Ilast, cap a Valencia.
Balanlra espanyola "San ScgA
do", amb carrega general, cap a Cat.;
tagena.

Vapor Italia "Aliio", en nasa up
a Bona.
«ImewamnIve...MM.

CROUEC DE CHTUn

INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
Llibres recentrnent adquirits;
"Historia de la Literatura
3.spafinla", Ilurlado-De la Serna
"Diccionari de Rims" Galana
Macaba "llistaria de- Rai,•Rovira NargilD.
Biogr ata. . Universale", 2
(6. - ilarollo), "La costa i scrres
rte. Llevant - (C. Ex. de Catalunyaa "Cervantes y su obra'
(11cMilla San Martfn':, "Il Nu›
vo Buffon" (Cravannal, "Le
Batidor de SevilleaLe
de Figaro" (BeaurnarchaD .
ACADEMIA DE BONFa'
LLETRES
L'Academia de Dones Laares
celebrara solemnial sessia púVaixells zortits blica (tema, a les onza del 'nata
a la Sala d'Artes de ¡l'Alones
Valer italià "Italia", en Ilast, Cap
Barcelona per a la recepca' de
a Figari.
l'aractimuie electe N'Artur MasBalandra espanyola "Minino",
riora Colnmer, el qual
amb carrega general, cap a An- un discutes tractant cte
grafia
de la Barcelona
draitx.
Vaca,. .
VcIer italiä "Satiro", en llast, cap tist:C. Li contestara
SeIlyor 1./tliS C. Viada i Lia,aa
a Sperracaballo.
Velcr Mira' "Santa Anna", en Ilast,. CONFERENCIA -DEL DO(DIR

Inri, Talavera.

Veler italià "Venere", de Spezia,
amb carbó.
Vapor espanyol "Aldecoa",
Tampa, ami) eärrega general. Atoarrat moll de la Barecloneta. Consignatari, Regato i Fontbona.
Llagut espanyol "Tres Pepcs", de
la Mamola; amb ton-alces.
Llagut espanyol 'María Giménez", de Palarn6s, ro !last.
Llagnt cspanyol "Virfen del Castillo", de Gandia, amb tomätecs.
Vapor cspanyol "Mediterraneo",
de Palma, amb gasolina. Amarrat
rnoll de Ponent.
Goleta espanyola "Comercio", de
Sant Pena, atol) carrega general.

cap a Porto Torres.
Vapor italiä "Ilellenden”, de tränsil, cap a Marsella.
Vapor cspanyol "Cabo del Agua",
amb carrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Regato", en I last
cap a Casablanca.
Vapor espanyol "María R.", amb
c'arrega general, cap a älalaga i escales.
Vapor espanyol "María Dolores",
ande el set' enano, cap a la mar.
Vapor momee Bruse Jarl", 11/71/fl
cirrega general i tränsit, cap a Genova i escales.
Vapor 'Italia
c", dr trànsit,
cap a Moldee.
Vapor notare "Inmola", cii Ilast,
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Mallorca'', amb
carrega general, cap a Palma.
Vapor c3panyol "MalbM", amb
carrega general, cap a Malló.
Vapor espanyol "Paquita", amb
ciment, cap a Cartagena.
Veler espanyol "Virgen del Carmen Pastora'', abons, cap a Valen•
cia.
Veler espanyol "Joven Francisco",
en llast, cap a Torrevella.
.1..tagol .. espMiyol "Joven Amalla",
; 04n t b tärrega • general, cap a Vina-

Aval, diunarnge, tarda rnit,
ball de societal extraordinari,
pot la allanda. t'erais Sport,
ligitlIl pel saayor Potasa. Estrenes: Tango e go nli " atilarlinr
Fox-trot aDesps • olvida--ca".
dos". Naba eastIs
Lip(indi.",
'• aaV a Pa r èsP,ukTol ,X,YMItreir
"'Irle a 13iite.
de •ocletat Urda *i.'nit;
iLtre la: ae i1er.al i éep:bj.-VslgactWe,

ninAs

La Sncietal de Psiqui:vr
Neurologia celebrarà sess,,)
blica ordinaria el dia 1 rb Idi
correal, It tes set de /la :•
a l'Atila núm. 1 de la Fa
de Medicina, aula qual
tor Ribas Pujol tracia/al
suinpte. següent: "Car. •
1)arr,
aras montals do*
•
amb
•

.

1

SWELLS DE GOMA
Grsrels de lotes rlavees en tne•
tells 1 teatro. Raplien, en e l% "•
I (trece Cor te C.elneenes, re 43 en,
ere iteren 1 11nrene. Tel ms s. r.
'"

•"" "

'''''

II"

E STALVIAREU
TEMPS I DINERS
emprant

5
ippe

Cafè amb 11 t
condensada

•

▪

migo. de juey de

•

192i

L PIIIMMITAT

BODEGAS E3ILBAINAS, S.
VINS DE LA RIOJA en les seves classes fines, cep BORGONYA, SAUl'ERNES i RESERVES

N'AUCA RIOJA FINO

N

LIME

ES RECOMANA INCLT EFICAÇMENT PER LA SEVA SELECCIC

GRAN

XAMPANY, en els tipus DAURAT RO SAT = ~YAC "FARO", exquisit nèctar

INDISCUTIBLEMENT EL MILLOR DE PRODUCIO NACIONAL, ELABOR.0 A LES CAVES QUE POSSEEIX LA socIETAT A HARO
sE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURANTS
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BIMORR

I
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a
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11
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de Banque pottr l'Etranger et les Colonies

h

e

u

a :I Sucursal de Barceiona • OFE9IES DE TREBALL
d
A
Plaça de Catalunya, 20
vg necessita
a Insgonal, 400,
enhuera

a) separa, prinoira.

a 1

▪

DEMANDESDETREBAII

Tela Mea d'operaos da Inca da 8arn

mosTRuARis
tea

I

•
111

situats, p:11 tramcia, amb
façana als carrers d'Au -

COMPRA-VENDA.

pmurionrs nata liarnos, espermatorrea
da. sonnitale,), eansonelo mental, perdida de
memoria, dolor de cabezo, vOrligos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de les mujeres y todas las manifestaciones de
la Nenra,lenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y ret,e;des pe sean, se curan pronto y

EN VENDA

G rato esdevenidor, ben

COMPRES

(ritaluDAsis- tteää
(perdi-

▪
a SOLARS

VENDES
cshalf., tot aren, des d.
ARQu rc
i•Li 210 pessetes. Mallorca, ad.

radicalmente ann !as

inero 1

Grageas potenciales del Dr. Soivré

FINCA

i Gran Exposició de Cristall

62

Carter Pera IV, 558
•1:1

Capeils de Paila

des de

115 Ptes.

Barc&ana)

• menzamminaz.0111•11121

TrItMDIC ami) jardl. ',el• a linear. a
a
caltletes. Passalge Santema.
lim: .t

xofons Conn.
Preus cense competencia
P. PARRAMON
Carrer del Carme, 8, primer

La

Neveres, Geladores, Ventiladors etc.

4 A lrtincle s , tuse:1111ra torre amo lardl

ESCHER WYSS Y C.": ZURICH

MAXIDIUM DE PRODUCCID
FRIGGFIF I CA
1111N.-U11 DE CDASUOI DE FORÇA

G

E

L

. per a
L'EXTRAccio DE LATRINES
CENTRAL

AUTOFRIGOR

177.
Carrer de Sepúlveda,
pral., primera: telèfon 3548 A.

1

Passeig de San ,. Juan, 93, pa!.

•

sUGUILSALS

Telèfon 2037 G.

Coeli°, 109. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet, (dt.
Osas). Telétun 529 II.
n'anees° Giner, 50, tanda
(Gracia).
Carretera de Sane, 133, arfe
mer, segona.

"Ei71

IDEAL
LA MAQUINA
LA PETITA INDUSTRIA
A

F. VIVES PONS

a

15

• IICULA - RESTAURANTS - SARA .
• CARNISSERIES - TOCINERIES - LII..
• TENIE3 - FABRIQUES DE XOCOLATI

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2

u

E
OLIS I SABONS BOIXAD
QUALITAT

Vldrleres d'art o Esmaliats al roe SeEre (odre 1 crlatall ( Vldres 1 ene.
lidie platas I roe M'u ( Baldoses. belOusetes, pia(ans, biselate 1 nfiralis
Gi,c.dime. 32, calle Curto I oePulbeds
BARCELONA
TELESUN 5343 A

INCOMPARABLE EN PREU I

R

Fulton, 5 (H9rt.):T.itmarit, 169: B.:ix z ant Pere, 70-Barcona
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BLENORRAGIA

or.
ley etril te, prhatat
to todas sus manrfestacionei.
riettlia, yola ntati p oi. etc., por rrarricav y reliel.
cOu
s que Se•n, y o curan proodo y rad ir alu..Lto

une depuran la sangre tos loo,:or,s. ronomican a
ro/Acida,:
/a erina propieciadvs antiaeptl e aa y mi a las pl
sus •du ry lnes r,soltadou se experimentan
meras roanas, la mejoras prosigue hasta el completo
y perla-no restalle n nnn ivetto de todo cl aparato pe.
, nin-urinario, curandoee el paciente por ni ap ilo. ara
anverciones ni lavados es quo haya de intervenir el
medren, y .nadie so entera dono enfermedad. Bast•
tomar una Caja para COGYSIICerS0 de

.

Agente exe/Usl y 0: HIJO rar 10Sé VID•L Y Raras,
S. SS C.. Moneado. 21.- Venta, P ptas. frasco:
SIIG•LA, Rambla de las Flores, 14; Fiteo•rIA Ge'

"es, Princesa, 7, y principales farmacias de Espada. POrlield y Américas.

108 111110111US -AS1113

r Al industrial. segon 1ns, de 534
per a !locar, clar 1
(entila(: dos tracnves a la parla. "a.
3 5 1. De 3 e 3.

Lo 4,212-2 m ut res .

DIVERSES
TramllacIP Tte.
p_ipoTEQure
f..v. da. Barsa de Cala.
Ittelfelö, S. N.

SAIIISFACCIÓ

umissoi rellgloso3
ae g baaros • Poli , msirlcuoralles, etc. PabileactO Se mece
moIltures.—No compren seno. sifitat
I.
Houtlaicaa.
BOteri.
casa.
,,dueeter
esa t'aterrizara).
ksperlantat rn

E1,1ü pernianent

A distratgldn. sola. es rase
smyoR ra rta amb senyor de posi.

Cama metalice de ti amada,* amauta
mra • 12 lees %u 130

crir .

i31

011

AGENTS:

finUMPUMMUMWOMMMOM‘

amaaalialuisIMS111•131'

CABES
iSißANY

1 I.Luas

ACCESO=

li

DEMANEU ALE
I BARS

CAPES

ala

Preua
Rediut›

11 '

el

i

•

118

•
•
•
LI

o
o
g
lili
N'IN
:
Ni
tfIdEll
:
,
«

2, principal.

C

m• ,•01,.•,•41111411*Ilial , Ill •Yillrerdll 'itiikeiabir a....a.

,a

•

latIttat11. La casa Mil
TApissoe
L7 Meportant d'Espita"

Sempre bec algas nstneeafiliada ¡es delirases
Sektines, que ,n'han frei ci
rcurnaliarne, cm fan .renir
gana i pbeiso flns les pedres

e.erab
NI 00 IOSEn VIDAL I RISAS. t
iSsaVveis. 11 Datulva

Psssitge de la Pan.

Hueso! le1Pion 5441 L
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Un naseJ patentat d'AKANTROL
les eatermina per a tWM P r. mes.
Premia( a totes leä ElpOSIC1011.4
d'Higiene I 1 econ,s1.1 romo el Miventla
ar anta-suiza (lel nulo.
a les phneipals droguertes 1, a
p
ipulaele,
202,
prona, al despalx:
entte Alabee 1 Montaner,

I

aparell de telefonia sonso
lils, marea "Godi", de tres
lampares, amb quatre auriculars, NOV DE TRINCA.
Raó: Barbara, it i 13, impremta

•a •

AUTOCICLES

•

Cachete del Doctor Soivré

ES V E N

per 3 ',Orear

tnisr 1 ami) ateua Viva. La
Ros,
onda guamo de
,Yeu aria, ;II, OZitiesul, si3gúna. be 10 a
I t de 1 a T.

al tat • il
Oh'Sérrai

'Mima

5ERVE1 A IDOIVIICILI

,44puReAcitecEs».

PALAUTORDERA.

iEt

tetredals atines, ri.ltarros fleta brompn,,
per crónica 1 rebels que slguin, co pla•
teisen mima/unan amo 1 ELIXIR GUA ,/ A•
COLAR CALAN. Venda, al pre u de 2•50
peetetei, als Centres (TEspectIlcs 1 a
l'aunga
FARMACI A RODO
g ala de
R. CALAN
auccassor)
GnACIA.
PASSEIG

: 111611131B1ILBENA
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Mutual Agrícola i

Ea reben avisos

MAQUINARIA FRIGORIFICA

r4 Pe r Ii hromr. Tot confort 1 commblat.
,ililit,:o uuua. 90. Arbucte,.

\

Je Propietaris S. A.

BB BB OrldiallmsarealludalCaandaddIddaddasadilEaREIRorneno

flaurt, 1112.

LLOGUERS

Instruments d'Orquestra i Banda, Jazz Band. Trompetes i Sa-

.04n43r4.114.--

i CAMBRES FRIGORIFIQUES

Llauder„
239 G.
-s
terreny estleventdor atores rIll•
8.11111) metres
111. 07)
(p.a.:vate. Eseriurm LA PLBLNITAT 510,
Cisne.

RhIONIUIRS

PIANOS

ARTICLES PER A PRIMERA COMUNIO

PER A FABRIQUES DE

BLAU BOSSETES

Fobr,eo

,..44+044.44e«.-sheste.10914es,....

eer•••14.-111.

g amasataa•

'tracti', airee-

15, prtmer.

de

Der z casaments I
Da cm DA R.GutS, carrer
ce San! Pau,

(termo municipal da

•

lateral.
111?SlA • poble
therteh a T. %, correr

CAPSES DE LUXE

7

interior.

situada al torm o
l.a Roca
del Valles, arnb dates males
,Yrds.os 1 cuto dos
arbees rattiliers, enoliveres, an y. illers i
I rt.
mrints, d'une, van! quarteres Set1,11Stel. Una reri-era part de les gneis es
rol regar. Ile ha eaSa amb habilac.0a3
[ tun ai
prOpretarr; aquestes
Es ven per 25.(a00
darrere d
P . s s etes. ¡tau', Marra Rovellit. carrer
onmero 10. Mataró,

Indicadas especialmente a slos azotados en la

a

IMPORTANTS REBAIXES

OeasId. Ee0110f12121.
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ptventud per luda clase de exceses
caes
Ali-bcy i altres
•
anos), y para conservar hasta la extrema ve;ez,
Preus: 0'50, o'6o, x i L.20
0 111 violtaiar orgamano, el xlgor sexual. propessetes el pam quadrat
pie de !a edad.
oltonibleD.
ptas. fraude: Segali, Rambla de las
Venta,
Per haver-se venut ja
7 y principales
1. Praaaua Gelart.
taentr:aa de 1:Y1 -ia/.:2, i 'raiga) y Ami'; ato'.
molts solars en queden
re
de
disponibles
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•
Poden vii. itar-se els dies
•
•44reimm414.0-04•SPerhi•WYeete•
•
de testa, de ro a i i de
11111311MMe
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Corts Catalanes, 543 (entre Casanova i Vilarroe/) Teléf. 907 II Barcelona

A
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a :: :: caca una d'exces ::
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CA!XE.S D E LL.OGUER

GRANS MAGATZEMS
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f 111 i1111112 (link,*
a
s a 0'50 pessetes ;es deu mi.
a
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Acreditada 1 ben assortida pel bin gl3t en la diversi f.at de Nobles 1 trr la
limitació de prens. ;-: la nostra expsiciO pot Osser visitada Illuremoat :-: Tenocessileu comprar roles, graven a la
nim els Males que desitgEu :-:
'leerla el nom
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Cura segura umb el COne gut Elixir Boriran. Producte ún:c a Espauya, receptat cada •
U
dia
peli
nielges
inCs
eminents
per
cornbalre
epi4sia,
hist.er:c,
migranya,
palpitacions,
treM
de rnm
ebria, feridura, etc., etc.
aen ts de cap, ansua,
m isiirdua
p
ill mulors, rudm
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MO DESCONFIEEI liE CURAR-VOS Pili VELL Uf, Sil EL MAL
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Venda: Farmacia Bertran, ca: -rar de Jun.queres, mírner o 11, larriia2ies ben assortides
a
i cenlres d'especifics.
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GRAN

VILA: VALENCIA, 169 : Telefon 395 G.

ENRIC CARDONA
BARCELON

1111111111111110119111111111111111951311111111191113111131111111111111111111111111111311111211111
a 60o m. sitn. Tocan!' al Monea* de Poblet, tomba del, Reis Catalana. MUR* d,s fa eme
del Ferro, el millor reconatituient natural. Bosco' creuats per so urna. de eareseeigute7--.
de primer ordte, Mula ite
Peose
que ea lloguim de 170 a 0.50, veme
Ilertenons HOTEL YILLA ENORACII

BALNEARI

Toiättin atm. 1830 Q.
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Senyora: la vostra
Avia viatjava dins
una carrossa de bon
gust; conserveu
aquesta tradició escollint per a les vostres excursions un
automòbil
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Agents generals: "AUTOLOCOMOCIO, S. A.-Rambla de Catalunya, 90 - Telefon 422 G. - BARCELONA

