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COMENTARIS

Terres auríferes a Barcelona?

Una de les coses que demostren
bótes de sobre els molla i perfuma
l'aire. Entren i surten els mateixos
SABATA CONTRA ESd'una manera mes tangible que cus
anem feilt vells es la desaparició coninfectes vaporara del cabotatge. Els
PARDEN Y A •
Sí: a Barcelona hi ha terres que duen or, almenys a aquell que
duaners
es passegen sotnniant arnb ia
tinuada i dolorosament observable de
Tinc el vici •— que alguna senyors
jugada de manilla. A rhora de dinar les manipula. En els desmunts fets per a perllongar el carrer de
les
peritas
illusions
de
la
vida.
Les
consideren perjudicial — dentretenirla gent menja plata d'escarpia ragagratis illusians són el somni d'una omBalmes una empresa s'enearreg à d'endur-se'n les terres i anar-les
me a comentar minúcies i bagatelles.
limants d'oli asseguts sota deis bo- amuntegant alià a l'Avinguda del Tibidabo. Cobrava per això un
bra i per atará duren tant. Les petiSena dable és millor d'atacar diariacoia iii ha tanta quietud, que els par- tant per Anega de terra.
tes, en canal, moren l'una darrera
ment els grana temes i d'entestar-se
dals piquen las engrunes a sobre les
raltra. Aixi us produeix una tristea preconitzar una reforma total de la
Un cop acabats els desmunts i el munt, vet aquí que la
sa profunda, • per exemple, constatar espardenyes. Les noies, tan curtes de Companyia al-ludida rep el nou encàrrec d'agafar la mateixa terra
riumanitat... Paró per a fer atice) cal, en
roba, semblen granoteres penjades al
que cartea coses delicadas que la cosprimer terma, creare que electivament
i tornar-la a amuntegar allà mateix però un sic a l'esquerra. Cada
ra humanitat es susceptible de grana tra memória barrejava amb el record sol. Els vells seuen al bordó de las càrrega torna a pagar el mateix que abans.
voreres. El cel es glories, l'aire es
d'una
estada
a
cartea
ciutats
vagues,
reformes. Qui te la desgracia de no
De manera que les persones que es dediquen a l'estrany esport
suau, el sol és tebi i l'aire porta un
s'han esvait per sempre més. En aquest
veure ciará aquesta possibilitat, no té
filet de romani i desparraguera. Ara de triture a passeig cabassos de terra propietat del Munieipi, poden
pata port del sud la memòria de la
sinó dues surtidas: o be deixar-se
es el rampa que l'aigua passa als reas, estar segurs d'lyaver trobat la vera pedra filosofal al loas de cada
anar a un pessimisme negra i enne-' vila, del sea cel i de les seves aigües
que surten els créixerns i s'afinen els
anava adornada amb una carta bullagridor o lié dedicar-se bonament a
eabassada.
espàrrecs. Les Uveras treuen Fan i
vesa, elástica i adorable. Hi ventea
obtenir petites millares de detall.
Per contra, unes altres torres—quin mal han fet?—procel'orella de conill esvarar. Els ametliers
Aquesta última sortida és la que abans amb l'esperança de rnenjar-ne
dents d:altres desmunts, són llançades a mar, quan bi ha tants de
són de color de rosa. Els detalla i la
tres o dos plata. „Ara, això s'ha acabar.
em sembla mes avinguda amb el meu
El senyor qiie la feia sha retiras de calligrafia de les plantes té una ten- torrents i marges a omplir pele suburbis barcelonins.
temperament, i ara com ara no penso
dresa perfilada i dóna gust amb la
Entre poe i massa...
Part culinari. Ha arrendat el restaucercar-ne cap mes.
virolla d'abandonar-se al somni de
rant a uns hornea i a unes dones que
Fidel a aquest tarannà, veieu?, puc
resseguir les herbes. Tot es infinitacuinen coas una bärbars. Arnb poca
felicitar-me sense rubor d'un fet que
ment mes consolador que contemptar
cosa una elegia us floreixia al havi.
he descobert fa pocs dies, paró que
la banda de monstres que poblem la
Em sembla hacer Comprès fa popotser és vell d'alguna mesos. Tos
terra. El •peix menut salta al salajectes de cuins; en segon lloc, perquè
Paris, abril
ques setmanes a l'admirable ciutat de
els cobradora de tramvia duen sabareig del port i el centre Ii llueix
educa el gust i contribueix a la diUna exposició d'art culinari sempre
Marsella el sentir ocult de la bullavesa
tes mentre estan de servei. Això em
monedas
de
plata.
Les
gavines
com
Lució de hart gastrondenic; en tercer
Pla de la plaça del projecte Rovira (1859)
daurada. Els grana constructora han
és una cosa que té el seu atractiu. Al
sembla be. Les espardenyes que caldeixen
una
ombra
errant
sobre
Faigua
lloc, parque ds expositora aprofiten
estat sempre, i parlant amb respecte,
"Mägic City", aquest lloc ideal de
çaven la major part, abans d'aquesta
assolellada.
El
pescador
de
canya
perd
Di....ant la interessantisima obra "La Placa de Catalunya", phr ordre general, eran d'una incivilitat uns golaires. I bé: la bullavesa con- Inés que no guanya, paró diuen que resplanada dels Invàlids que fa sos- roe-asió per a divulgar e seu nota i
i Cadatialeh, hem tingut la visiú ràpida del gran i trist notòria. N'hi hacia que les duien ne- té un element que cl bon menjador qui perd guanya. Fa trenta anys que pirar les rnodistetes de Paris, teniu els sena productes davant la innombrable multitud d'admiradors que hi
sempre, car es confon ank
ocasió d'apreciar a bastament els resulde la Ciutat nova de Barcelona. La història de ic Plaea grea, de sagristà; n'hi hacia que les apreciaré
l'apotecari es sempre el senyor battle
acudirien. A Paria — el Set es doduien d'un color inde finit i que, si la mateixa essència d'aquest vial noa • lunya va lligada estrétament a la història del famos l'haguéssim de definir, dirkm que era ble. La bullavesa permet manjar co- i només fa que raspallar-se el jaguar tats d'una imaginació exuberant apli- qüent—, l'exposició del "Màgic City"
cada a la conquesta del paladar ben
i renovar la blancor de la corbata.
am; lament. La creixenca urbana de Barelona, que hauria pogut un color brut.
ses sólidas amb aullara, i el vallanha batut el record dels èxits, veuseducar. La gastronomia es una ciencia
Al cafeter Ii han emplenat la fina,
, .a ciutat nostra una magnífica ciutat monumental, va ésser
ta per cent de l'explicació de la seca
No és pas una falsa preocupació
ho aquí:
colossal
que,
malauradament,
hom
sol
pare)
tot
s'arreglarà.
La
immunda
imat::ida des de bon principi per l'adopeió de la famosa
apoteosi prové d'aquest fet. No acossenyorívola la que em fa celebrar
Al meu entendre—i el meu cas pot
oblidar en els plans pedagógica amb
ciaematografica penja de les fad'Ildefons Cerdà. que fou empitjorada després pels que aqueas minúscul canvi que molts bar- tumo pas a ésser optimista, ni em deis geria
servir d'advertiment—només hi manca
una inconiprensible desconsideració.
çanes.
La
gent
va
tirant:
nola
prima,
er. .ren el primitiu projecte. I Barcelona té avui una ciutat nova celonins no hauran descobert encara. X0 portar per la melangia del passat, s'engreixa, es torna a atlaquir, i ti Això explica que, malgrat la transcen- una cosa: que al costat de l'exposició
-tri._.tzada, no pas orgànica, segons els justos mots expressius de Un hom not, rn non] de la caritat, paró es probable que la bullavesa que porten una corena. Passa el marxant dencia vital d'aquesta assignatura irn- gastronómica s'hi coHoqui una expositela aquest senyor que ara alta retide la llibertat o del respecte mutu,
ció farmaciutica atorgant preferencia
• Cadafalch.
rat era la millor del món. Els que gros, i cada cegada que fa l'ullet, són prescindible en la vida humana encafelicitar-se de tot allò que fa menys
al bicarbonat. L'home sensible que no
gualdos
que
cauen.
Després
tot
torna
de
desenrotIlagrau
C nfessem que nosaltres no coneixiem gaire la história concreta desagradable la convivencia humana.
ra
estigui
eft
un
l'havien tastada li guardaren tan bote un no per a cap d'aquella angelical,
a quedar en calina i entren i surten
d'una
pila
ment
i
de
difusió
endarrerit
ia intat nova;de Barcelona, ni la de la Plaça de Catalunya. Per
Tots plegats ja som prou empina- nes absencies, que se la feien enviar
expositora del "Magia City" es veu
:..ateix té més valor el fet que, en resseguir amb la mirada dura de mena... Evitem d'ésser-ho, en- en els llocs reculara en que vicien. I els infectes vaporets del cabotatr. Al de segles.
semàfor hissen i amollen una bandaobligat a acceptar la mosca de rostit,
una
nació
que viu al dia
França
és
• ersos projectes, ens hem deturat preferentment davant la cara, per descuit!
així hom enviava bullavesa a París
ra cerda... Garrofa, vi que es vetsa,
el tall de vedella , el tros de pernil, les
i
que
acorda
a
la
ciencia
culinaria
la
la
voneixien
detalladament
projeete
Rovira.
Els
qui
ja
SOLDEVILA
i
a
Londres
en
bidons
i
a
gran
veloCARIES
. riel
Jamen de caragolada...
patatas fregides, els boleta a la brasa,
innegable importancia que té en la
citar. Tenia tanta fama, que la gent
d . aquest afer d'urbanització, tenien el convenciment que
Tot això ea dc primer ordre, esta
les galeras i un mostruari de licors fivida
nacional.
Les
autoritats
han
subla
portava
com
aquell
que
diq
en
va
r uf del projeete Cerdà per damunt del projecte Rovira,
absolutament acostar a la vida i a la
nissims... En sortir, el cap us roda una
vencionar l'exposició gastronómica del
palmes.
1
si
bi
en
arribar
calia
resmort de les coses d'aquest tralin singur ma greu desgräcia per a Barcelona. Entre els cabdals
mica i restiimac está' en terrible ebu"Magia City" i les primeras figures
calfar-la,
encara
conservava
la
sabor
lar i estrafolari. Iii ha ¡cima per semntiilges d'aquest darrer, hi havia el de la eoneepeió de la gran
llkió 1, nagaralment, una cullerada de
de
l'Eatat
han
desfilar
atentament
per
i el perfum i la Hum de la bullavesa
pre mis si he solguéssim escolian
bicarbonat us aniria CM una seda.
e, que encara avui no ha arribat a ésser estructurada. Cerdà en
davant les literas d'aparells i queviude primera ma, que és el que tastemParó
la
manca
de
la
bullavesa
as
.i?Ain en absolut. i en el seu lloc hi posava illes de cases, com
DOMENEC DE BELLMU
Avui es posara a la venda el núbla mis a la Ilum inoblidable de Prores adrriirant el ,funcionament d'una
torna el dia intolerablement llarg... Ben
mero la de "L'Amic de les Arts" amb
/-• • 1 la Quadricula. La voluntat ciutadana, imposant - se,
vença.
.
maquina que fa Imites sense ous o promirar no is res, parque na ve pas
text inèdit de M. A. Cassanyes, J. Y.
vant el tall de vedella d'un aparell
a,aattir al cap de molt temps, que la gran placa aparegués. Pefú
I be, tot esta igual. Darrera de card'una llargada. Paró els records ens
que cou la carn d'olla en tres minuta. Una resolució del Congrés
no podi a ésser l'anssalissima, esvelta i noble Plaça que Rovira Foix, Josep Carbonell, Sebastià Gasch, tas cantonadas hi ha una magnífica envelleixen i ens maten.
Etnia
Muntanyä,
R.
Blanca,
dedicat
se'n diu saber comptendre Fina projeetat, enllaçada amb les grana vies radials que haurien a les arts i a la literatura actual. olor de garrofa. El vi degota a les
JOSEP PLA
democrätic d'Hamburg
tares nacional i saber vetllar per tal
, ciutat vella amb la ciutat noca i amb els pobles agregats Acompanyen el text diversos gravats.
n•nn••••.
de donar facilitats- d- TeVottició del
— L'Editorial Barcino anuncia per a
El Congrés del partit democràtic
progrés. L'Exposició culinäria del
Ara el mal no té remei. En lloc de la gran pina elegant i primera da maig la publicació del vo'Magia City" no té res, absolutament Ita adoptat, a propòsit de la pulir:•
.dmetrica. tenim una placa irregular i desnivellada, de l= setè (primer de la segona serie)
ca exterior, una resolució en la
res, d'artística. Al primer cop d'ull
xador
italiä
de
la
"Collecci6
Sant
Jordi".
Seré
la
a
Angora
ha
tingut
una
11 adaptació a les regles de l'estètica urbanista i a les necessitats
qual declara:
Cap a una
us farä la impressió d'una encanta de
traducció
de
"L'education
de
filies",
!larga
entrevista
amb
el
ministre
turc
• Tnit. La gran Plata projectada en l'any 1859 és una Plaea
"El partit democrätic s'até a la
Carrer Major o d'una fira provinciade
Fenclon,
obra
clässica
de
la
pedad'Afers
estrangers,
durant
la
qual
a. I aquesta pérdua pesara, durant centúries, sobre la eintat gogia cristiana.
na. En el fons, paró, trobareu que es política de Locarno. El partir consaquell s'ha interessat vivament per
Pe6, encara que materialment no hi hagi res a fer,
un encert magnific. Les filigranes ar- tata amb sentiment que, en el cura
Els Estats balcanics setnblen
la política d'unió balcanica de Ruxd'aquests darrers mesos, cap protístiques fan bonic en un saló de pm,--mbla útil de presentar als ulls dels nostres lectors la visió
orientar-se, segons recents informa- dy bei.
tares o en una exposició de modas per gris no s'ha iniciar en el sentir de la
a.-' iitica del projeete Rovira, baidament noms sigui per
cions, envera una politica d'intelarrodonir el conjunt o per tapar amb política d'enrasa inaugurada a Lo•rar que els errors i les negligneies en els afees d'urbanització
ligencia que posi fi a rancúnies secarno i de les sesee repercussions
una certa dissimulació les possibles
!..iesparenear terriblement la fesornia de les ciutats.
culars. Patrocinant aquesta iniciatiEL GENERAL BARRERA
damunt els territoris ocupara. Alailletgeses exposades. A l'exposició gasgran Placa perduda segueix essent la gran Plaça ideal. El
va, fa temps que sla assenyalat en
mateix constata eme els resultara netronómica no hi aneu per a veure meFILL PREDILECTE DE la política balcánica el ministre d'A•• que aleshores fou eliruinat, ha tingut tanmateix la virtut
ra y anas d'estetica; hi aneu de cara al gatius de les discussions relatives al
BURGOS
fers estrangers de Turquia, Teas• marea Puig i Cadafalch— de portar la rectifieaci.;
desarmament han decebut, no solagra, disposat a tastar la mostra de
L'Ajuntament de Burgos ha noma- fik Ruxdy. El punt de partida d'a- del pla Cercra, oficial meist impusat a Bareeloria. Aquel! qui
Damunt "L'Action Française",
rostit que as ofereix una cuinera som- ment les esperances d'Alemanya,
la Barcelona 11 .1 V11. iSohnftot la gran Plior, a. segons nat fill predilecta d'aquella chitar el questa nora orientació, que bom ha Charles Maurras escriu una nota po- rient, o el tall de pernil que us dóna sinó també els amics de la pau de
r •••te-, Rovira. sentirä ara, en paar por la Plata de Catalttnya, capita general de Catalunya, senyor designat amb la denominació de lao- lítica titulada "Les mauvaises nouun expositor i la tassa de café brasi- tot el món.
carne balcanic, han estat les gestiona
valles", del qual traduim el que seEmití Barrera,
vida d'una espléndida possibilitat frustrada. El plany per
El partit democràtic invita el Goler que us allarga e/ representant de
EN LLIBERTAT per a crear un acord Lernt entre Bel- gueix:
piorclua irreparahle i incalculable pot tenir l'efieüeia
vern alemany a reclamar amb inmes enllà.
grad i Angora, al qual Bulgaria i
"Les novas que rebem directament
Dijous
bou
posar
en
llibertat
N'Ansietencia ralliberament deis territo.
- sar els be reelonitis. els eatalans, ela honres de sentiment
Ignoro si al nostre país s'ha celeGrecia semi-den disposades a sumar- d'Itälia no són pas bones. Raó de més
gel Morera i Ventalló, que es trobava
ris ocupats, com a conseqüencia de
brar mai una exposició d'aquesta mena,
on els problemes de la urbanització.
per a publicar-les sense vacillació. Les
detingut governaticament a la Presó se.
la po l ítica de Locarno, i d'insistir
paró em decanto a creure que no. Us
• amb l'es g uard poguéssim transforinsi . mi:mmilosarnent les
Belgrad ha de tenir fl més gran
notes oficioses que intenten expressar
Model des del dia 23 de març darrer.
asseguro que seria d'un gran interes
també sobre el dret reconegut
3t a
.• 1 prirn • r mito:ale que fadem seria el cl .e›vair la ciutat
interés
parqué
aquesta
intelligéncia
l'optimisme
mes
ingenu,
ho
amaguen
TANDA DE CONFERENper diversas raons: en primer lloc,
Alemanya pel tractat de Versallea,
re:t riada cl projecte Cerdä, empitjorat, i fer sorgir
tot, paró és en va.
balcànica arribi a realitzar-se. Les
parque serveix d'estimul als industrials en alió que es refereix a un Mis. ; de
CIES
seves dues sortides sen l'Adriàtica
"La situació es tivant; la situació
ra eiutat nava quo fos la realitzaciili esseneial del projeete
desartnament general."
que e; dediquen a la fabricació d'obAl nou domicili de l'Acció Nacional i el port grec de Salónica, on acaba és sen sa, L'opinió pública de Roma
Perö men!ro aqu e sts mirarles no siguin faedors, en travessar
Plata de Catalunya hern de sentir renyoranea de la gran (Botera, 2), es donant els dissabtes una la línia inedullar de la seca xarxa aren, o tendeix a creure que la higos- ella, per a iHuminar-la, assegurar-la
almenys le fer arribar consells
tanda de conferencies.
Mala fa els preparatits mes billks i
ferroviaria, que parteix de dalt a
sn;; ue Barcelona ha perdut.
i finalment calmar-la.
apremiants a Belgradt Si aquests conL'obrirà el cap de l'organització, se- habe, seguint la vall del Vardar, el que hi és ajudada per França. Aquesta
"Aquestes
banes
paraules
han d'aselle fracassen, que proclarnin ben alt,
A. ROVIRA I VIRCILI nyor Rafel Sunyen, el qua) dissertarä territori iugoslau. En cas de cole- opinió italiana, en conclou que cal
nar, naturalment, acompanvades de
clarament que cap pele amic no pot
sobre el tema: "Orientaciones de la
g iare amb Itàlia, Iugosläsia -seré fe- també preparar-se, parqué as impassi- totes les precauciona militars, navals icomprar
LTSRIGEN DE COLOM
amb nosaltres contra un alble no respondre a les provocacions.
raza española ante lo futuro".
El
liç de tenir garantida la sentida a la
aerenautinues.
Es
prou
coneguda
tre
noble arda. Tenim la mes alta esAra, aquestes —continua — són flaHorn concedirà tribuna Iliure als mar Egea si troba interceptat el canostra opini6 sobre aquest punt. Com
tima pels serbia i pela altres esami sal) que adherits a resmentada agrupació.
grants. El to general és, donas, agreu..vor Lluís [Aloa vinmí de J'Adriatica.
rué:• s exposats estarem a copa de sorlaus del Sud; llur bravura, hm' amisel cap nacionalista
jat,
no
solarnent
contra
Belgrad,
sinó
ALTES
I
BAIXES
a
Bulgaria
—
que
algú
ha
LES
Quant
presa, mes acumularen/ els perilla de
drt i Barcelona a donar
tat, llar poesia, ens sän preciosas, peegipci Zaglid Palcontra
París.
a
dies
com
volgut
presentar
aquests
DELS AIUNTAM-ENTS
desgracia. Per?), preces aquestes prerb totes aquestes qualitats ens moutm
ia al qual el rei
I ( inferencia a l'Ateticu
profundament
enemistada
amb
Turcauciona, cal parlar, cal, com ha dit
a complir encara mis amb el nostre
A Tivenys tenen alcalde nou: En
"Mussolini no és perfecta, evidentruad ha, ia ofert
quia
—,
fa
algun
temps
que
ha
recdiversas cegadas Jacques Bainville,
deure de multiplicar els ia-atres conBarceloní
Salvador Martorell i Pinyol.
ment. Te els sena defectes i els seus
al Govern, ha retificar plenament el caràcter de les
convidar Anglaterra, més prop d'Itasells de pau. Si seden sortir-se de la
— A Jorba i a Sant Sadurni de
errors, com tothom, pare) serveix al
fusat d'acceptar, foas
retaaions,
arnb
el
Genern
y
sa
lia que nosaltres, a multiplicar el;
pau, que no espalda de fer-nos-en sorNoia tumbé hi ha hagut renovació
seu
'país,
i
sap
obligar-lo
a
treballar
namentant-se
en
els
d'Angora.
El
primer
resultat
de
la
seus
camella,
i
puix
que
ni
Bríand,
Barceloní ha invitar r:'
tir a nosaltres. Notsaltres som neude valent. Es el que han fet, particus-iOs molts znys i d' A juntament.
noca política ha estat la conclusió
ni Poincaré no velen conversa directoaiaclor pena sena cr
trals, i neutral, romandrern."
EI, SENYOR
larment, durant tota la Setmana Sanla aeva escassa SRd'un acord comercial entre tots dos
ta anula un borne que oprimeix la
Paró, Charles Maneras no és el qui
donar una csafereasia ssare
ta, da . seas diversos ministeris de !a
hit. El refús del poAbir al migdia va arribar el senyor paisos. El nomenament d'ambaixaes
presenta
com
a
F***.
NI***.
i
.que
ha de decidir l'actitud de França.
ten • l'origen catalä del descobriSAHWAT PAI HA lític prestigiéis quo
Defensa
Nacional,
i
sobretot
el
de
la
Aun6a. ministre del Traban. Demà,
don a Angora a favor de Pavlof, els
excomunicat als seus ulls, que s'ocu.erica. El senvor Ulloayia acMarina i el de l'Aeronàutica. A Parepresenta innegablement les aspiradiumenge, seguir-a cap a Madrid.
sentiments amistosos del qual stin
tat
invitació, i l'acre, la impormilialtes
personalitats
rís,
algunas
cima del noble egipci malavingut a la
ben estimats a Turquía, ha estat una
tural del qual no cal subtars, s'han privat, hom din, de les
dominació britanica i deacontent de
ir.
prova de les bones relaciona
- celebrara segurament dintre
Un impost sobre el celibat altra
vacances de Pasqua. A Roma, ni un
trabar-se
regit
per
un
monarca
al
serentre tots dos Governs.
descna de maig. El senyor
sol funcionari de categoría ha regid
vei d'aquesta dominad& ha motivat la
a Hongria
Pel que es refereix a Grecia, Dje• s tirilla que té la seguretat
tenir el seu dia de Ileure, contrariafiemaci6 d'un ministerí probablement
vad bei, l'enviat turc a Arenes, ha
mostrar d'una manera defiEl ministre de Benestar
ment a totes les habitada "Stalate, o
transitad, sota la presidencia ale S ur- d'Hongria, doctor Vas, anuncia que
aconseguit excellents resultats amb
sa
sigan català del gran navefocchi a preparar metalli l". Els mewat Paittä, Zaki Ahnt Seijd ala enles secas primeras gestiona. El tracaquest any sera creat un nou imtalls que xoquen fan, sovint, saltar
carregat de la cartera de Justicia:
tat de liquidacie i de canvi ha estar
1:ar'r s era declicat exclusivanicat als
post sobre el celibat.
¡suspires. Es de témer que els BalFathallah Karakhat, dc la d'Agriculratificar per tots dos Parlamenta;
l'Ateneu.
Aquesta mesura no es adoptada
cans inflamables no s'encenguin aixi.
tura; Marcos lIantra, de la' d'Afers per obligar els joves a casar-se, siuna comissió turco-grega comença
I el que es mis de temer encara,
estrangers; Mohammed Mahmud, de
nt tot seguir a executar les disposi- que l'incendi no s'estengui. El mitjà
tió únicament per a crear una caila de Finances; Cafgar Uali. de la
g a, els cabida de la qual serviran cions del tractat. Nornbrosos refu- fóra circumscriu-re'l. Pece) i la pasLes dones nodran pilotar
de (Marra; All Shamsy, de la d'Edil- per a auxi:iar les familias nombro- giats grecs podran tornar a Tursió l Pare., i la ranctinial I les excicació; Osnan Moharram, de la de
quia i els que residebtin a Constan- tacions del record i del despit1 L'opiavions de passatgers
ses.
Traban, Pública; Ahmerl Kashaba. de
tinoble deixaran d'ésser considerara
Un impost, una mica mes eresni.', italiana continua jurant que Franla de Comunicaciona. i Uegih Gharacom uns anemias tradicionals. Pria 50511 els iugoslans, que els forcut, sera pagar aixi mateix als mabli de la de Fundacions religiosas.
mer pas indispensable per a altar a neix armes, que els prodiga ancorastrimonia ene no tinguin mes que im
Comissió internacional de naveuna aproximaciól
lamenta i consells, i que els ventea
sol infant. Aquests cabals sanan
Do
aeria ha decidit que des d'ara
Y ASi el Locarno baldo-tic arriba a
ailhuc un ajut mes acalla Ilem desutilitzats per a auxiliar en llur selal otatge deis avions de passatgers
LA UNTO JURIDICA PAN-AlliteRICANA
m t!)xim Orient podria
el
P
d'esperit irritable,
realitzar-se,
fina
restat
tingut
crit
sovint
han
pares
que
Ilesa
els
esser confiar, si cal, a les doRio Janeiro, 25. —El sota-comitè de Dret internacional, en les leves
amics i
deixar d'ésser e) cau de raons d'Eurancuniós dels nostres
filiada nombrosa.
ler. El miniateri de l'aire exigirà, pesessions, ha dedicar gran part dala seus treballa a la rediseció d'un
ropa. Una inteffigOndia d'aquesta
andes aliats.
El
titol
bon
xic
líric
que
donen
a
- ue les dones-pilots siguin sotmeAvui s'obre a la Sala Paras la priprojecte preconitzant la Unió juridica Pan-americana. la resideacil de
Hongria a aguda ministeri, to és' pas mena no seré, paró, del gust de totmera exposició de l'Associació d'esk° ca da tres mesos a l'examen mela qual es fixaria a Washington —Pabra.
"Com Inés l'opinió italiana s'excita
4 'el e els pilota del sexe fort sofrei- cultora i l'exposició de pintura del se- desmentit per les resolucions que hohl, Les Agénciea d'informaci6 as—Paró dita que hi ha qui propasa que sigui a Nicaragua.
els set.ia clamors, mes cal anar vera
senyalen, per example, que rambaien
surten.
Torres
Farell.
tada mig any.
. nyor

La Plaça perduda

La gastronomia al Màgic City
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intel-ligencia balcanica?

La politica

Comentaris de
Maurras
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prIlimod

estimacions massa optimistes havien

El mercat alemany d'ençá•de la guerra

fet suposar. IT'altre cantó la baixa del
franc capacitada per a tina competéncia Inés intensa ale:: indfistries belga
i francesa.
Un cloble fenomen contrari, la daga
deis m'eaires anglesos i l'estabilització
deis frailes belga i francés han beneficiat a l'exportació i en general a
l'activitat industrial alernanya. i a coasegiiincia d'això el curs mig de les accines assoli un index de 30 l'any 1926.
Denles des croctubre de 1025, els
mercar, a terme de Berlin i de Francf••rt. eren restab'erts i permetien aprofilar les disponibilitats mes abundante;
el descompte del Reichsbank es rebaixava a 9 per roo pel febrer del 15;
a 8 pel gener del 26; a 7 pel mare;
a 6 pel juliol: a 5 pel gener del 1927.
El diner a vista que es pagaya en 1924
amb un 24 per roo. es feia en 7925 a
o per mg, i en 1926 a 5 i-mig. Al mateix tenins ha augmentat la circulació
4.300 mi'ions mares en 1024; 5 milions
i mig en 1926: 5.Son milions a principi de 1027. Ele ròssecs e connotes
han millorat en nroporció semblant.
A q uestes disnonibilitate han perinès
abeorhir emission s de valore ner un
promeyli trimestral de 1.200 milions en
1026, quant el 1924 no eren sin6
2041 milions el trimestre.
El mercat de París ha sentit
dor de disponibilitats de les places alemanyes especulant a l'alça del fraile
puja dele valore bancaris, de carbone
i dele valore francesos d'uns guante
me,oe enea i aix?, ene explicaría la
i ferrocarrils predilectes d'aquesta
peculacW> estrangera.

La depreciació máxima a fins del
Resumim informacions d'unes guan22 , és l'època de les disponibilitats
tes revistes i anuaris alemanys sobre
tnes rares, quant no s'acumulaven esla qüestió, en els següents termes:
tatvis prou de presa per a compensar
L'examen de les fluctuacions que en
els anys de post-guerra ha experimen- la depreciació del marc i eren a més
de rares, carissimes, ja que a causa de
tal el mercal alemany de valors,
molt alliçonador, i ens explica l'aflux
la progressiva depreciad() l'imeres arde capitals estrangers a França, on riba a ésser del 17 per roo al dia i
l'especulació espera veure reproduits Ire comissions es menjaven a mes un
els augments de valor dels títols. un 5 per roo de les operacions. En fi, les
cop sigui un fet i tingui unció legal emissions de capital efectuades en
,aquesta época per a refer el fons de
la política d'estabilització.
rotació dele negocie. fenal encara més
Si prenatal com a any tipus amb una
cotització de cent per a les accions irregulars els candis. car Vadantatge
alemanyes l'any 1913, aqueet index de que hora cercada en la subscripció, era
nomée la perspedriva de subscripcions
10* disminui gradualment chirant la
a acciou s ho yes i un cop decaiguts
guerra i restada a 97 en 1918, a 28
on(- I IrcI. bai xa ven riipidament eis
en 1919. a 14 Cl! 1920 a 18 en 1924
tit014.
›'entén que és el promedi anual dele
1 .1 23 de noverebre es crea el Rencandis dele valor! accione. El minim
temuark, i això causa una elevaci6
candi fou alcaneat a 2'7 en octubre del
dels candis sobtada perb efimera per22. 1 de juliol del 22 a maig del 23,
estigué per sota de 9: la reculada fou què a febrer del 24 la reforma monedeguda a la depreciació violenta del etria es palesa ineficient i damunt
s'ahatia una nada crisi
mare i a l'ocurnci6 de la Ruhr. A parcrèclit. A fi de l'any l'aplicació del pla
tir del mes d'octubre del 22 l'index
Davves i alleujament de la carrega
ara mil'orant fine a febrer del 24, en
eui excedí el cure de 30. recaigué bru- per a reparacions. l' emprèstit or, intalment a lo, a mig any 24: rebassä ternacional de Son milions i l'evacuaci ó de la Ruhr minoraren la consteel cure 20 en gener de 1925: retrocelació politico-financiera del Reich. El
dí fins a 10 a fins del mateix any i
candi de les accione en sensible millodesprés ha millorat de nota fine a ulra, no aseo]; per6, el nivell que hatrapacear el erimer mes de 7927 el
vía tocat en le: primeres setmanes
cure de 30.
del 24.
Basta aquesta enumeració per a paL'any 25 porta una baixa lenta, que
tesar que Festahilització per si sola,
es fa violenta en publicar-se la Ilei orno basta a explicar oscillacions tan
denant la confecció i publicació dele
ararles, sobretot tan contradictòries.
Altres causes, especialment el mercat balanços or, perquè aixa', revela que el
capital efectiu de les empreses i el seu
de crèclit. lein de donar-re l'explica.
p resumible benefici. era inferior al que
ei6.

---.14.•n••

AGENT DE CANVI 1 BORSA COUtEriAr
Intervé: compra-venda de valors a termini i al comp.
girs, mercaderies, préstecs, crèdits i descomptes de

cupons.

Solament la intervenció d'Agent de Canvi i Borsa
col-legiat confereix, mitjançant pòlissa, el tito' progietat dels valors.
LA COMPRA-VENDA DE VALORS EFECTUADA PER
MITJA D'AGENT DE CANA. ; I BORSA COL.LEGIAT ESTA
EXEMPTA DEL PAGAMENT DEL 240 % PER IMPOST
DE DRETS REALS

101 el (ha I I del propi mes.
•
a o uds....ad dds
1'.(•((tii(11. tilinen Anuas,
•
Sind ; eat 110 flanquees de
Ilareelona i•Danea )Iarsaria, per
lal de reralli.r la tarja d • assistimria a la jonta. amb /a pre
vflritn Hilo I rati steorrc3itls 1.1S-V
(lile dieS 1i1Ut`:111:1 1'.11M/S!,j('I de S e • Hytd . s leriunisles a
la :junta.
1 en

apressat a ("insular

presos, faseicles, otc., sobre el
aranzelari resultan del

recent Conveni amb Angflaterra,
i bavent - se el Colleui Oficial

.1 Comissionistes de
Dttanes de Barcelona adonat de
los eopioses equivoearions i
tleliciències contingudes en els
dits fascicles, inipre.sos,
s'ha eregut en el deur. , , davant la inapossibilital que es
retiressin de la ciretilació els
que ja s'hi havien tJamat. de
cridar l'al ellCid. en ''vilació
'

d Agents

ulLER

de P. Califa.

SOCIETAT
DE BARZIELONA

Els senyors

44(411

convocats a la junta general or-

eompliment de
l'article 21 ciek Estaluts so -

dinaria que, en

cials. se celebrara el dia 16 de
maig propNinent, a dús quarls

03011GIUM Ni° 13
publicarles pels Di s. SorraCura sífilis pel paludisme
Per: a minorar extirpació pròstata. Venda: L!ihrories i a casa

Ilach.

l'anfor, Palay°, 40.

sobre l'aprovatiG del balan.:
de la gest id dcl Consoll

nitració i de 1;1 Ger.'mein. ranavació del Consell. designad ') de
censors tlft colmo
i 4111res exUd/1s 14
è es

0471110• 17,10 ele assnmpte.s que

puguin arootar la nutrxit regular
de la Soeietal, i sigoin de la
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fElANQUE.RS

Rambla dels Estudis, 11 i 13 : Bonsucces 1 i 3

Negociem els cupons venciment
1 de maig propvinent

OR

-:-CAIXES DE LLOGUER
per a gukzrda de valore, documenta, joies i altres objecte8
de valor. - Compartiments des de 22 pessetes anuals.
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Isabel. 1112 per roo.

de itiSlificar - so amb la rnMissa
de .compra o itrilb el resguard
(le t-liriDsil ele les acciones co alramn establimenf de eradit, hpvent. de presentar-s.- quulsevol

Floo al c. ma1g vInent
-

Exrosicto DE PINTURA
D'AUT;1110 ANTHIS 1 MODERNS
Fins al 6 maig vinent
-

i•essetes.

2'5o pessetes.
Algerins, 22 . 10 per ico.
Eginte. 2760 peesetes.
Filipines, 255 pessetes.

cinc aerinns des II' eis meSos
abans de la so y a convoca It /lefa.
la possessió de b s s mutis 'mira

liest

VAIXELLS DESPATN
Vapor espanyol "Teresa aarraa
amb carbó, cap a Gijón.
Vapor espanyol "Andrak.: Menee
amb carrega general, cap a
Vapor espanyol "Ma,
de R.", andi hast, cap a G-,

Pintura

[A

I', -.o:113i e. 1l 10 pe,ataa,
Venezuela. 0'05 pessetes.

competencia de In junta general
ordinaria.
Per a assislir a la junta es
nrcessilara. p. n ss. • ir. almenys,

do'

Vapor espanyul "Mer càrrega general, de GaraE

APJE%YES
eSTILIN
C0RT8 CATALANES. 870

Argentins. 2 4 1 pess,les.

referrix l'arti-

.S;

Vapor

CORTS CATALANES. 913
EXPOSICIO DE PINTURA
CATALANA DEL SEGLE XIX
l'in, al 0 m415 vinent

Uruguai". 545 pessetes.
Xilens, 063 pessetes.
Brasilers, n'62 pessetes.
pessetes.
( '..in1 n )1310, 400 pessetes
ra..us, 17 . 75 pessetes.

ele 26 dels Es t atuts, així cotri

(.0."

espanyol "Freixa.. III",
cierega general, de Tarra, .71a.
signatari, Enric Freixas.

GMLF.RWS ilAYETNES

Tureuia. 245 peesetes.
Estats Units, 505 16.' -.-es.
tramada. 555 1,,,,,Sete-.

i

ri

Fi
A

rega general. ‚lt 1..,va York

Finlandia, 1380 per 100.
Pomar/in, 270 per 107.
BulgAria, ;.:'80 per rna.

dotze del mati. al tiamicili
Passeig ile San! Joan. 39,
per tal 710 deliberar i resobti:e
de

qu

niainenracl ei acul

VATF:EIJA

Ita1ians. 30i4o per ron.
Belgues. 7865 per ¡no.
Suiesos, to9'15 per roo.
Portuguesos. 0 '26 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), 135 pes.
setca.
pessztes.
Austria fexillingl.
Txecoslovi.quia. 16 . 83 per 100.
pessetes
Holantleeos. ,
Crécia, 6'55 per loc.
Strécia, 1 . 47 pessetes.
Noruega. 742 pessetes.
Dinamarca. 1'45 pessete;

NES DE BAT10ELONA.--P. A. ile
la .1. D.-Viaal.-E1 presidenl.
E. Arnau. - El sacrelari. Antoni

Pintura

TORRES FARELL

Francesas, 2235 per 100.

.\!'.44,/csos. 27 . 54

S

EXP331CM

BANQUERS
RITLLETS

Barcelona, 26 d'abril d. , 1927,
COL.LEGI OFICIAL D'AGENTS
I COMISSIONISTES DE DUA-

P r. ü

DE L'ASCOCIACIO D'ESCULTORS

GMANS

T(912k

Vapor espanyol "Monte Toro*
carraga grueral, de Malló.
Vapor alemany • Capri - , are
rega general, d'Hamburg. Ce,
tari, Raquera Busquets.
Vapor espanyol "Rey Jaina.
carrega general, de Palma.
Vapor espanyol "Roberr. Real-recta general, de Malaga
natari, Ramos.
Vapor espanyol "Juan M
amb (*n'Ea general. de
signatari, Transtnediteerani...
Vapor espanyol .Angela-,

1.;

corneen,

que, estant sobre avis, es
dirigeixin en cada cas els importadors en dernanda d'informa ci o n s segures al seu Agent
respectiu.

•

SALA

(.••••"

EL MOVIMENT
VAIXELLS ENTRATS

RPOSICIONS D'ART

Bareelona. 29 .fab.al •10 19 27.
-Pr-r ne.urd (101
ronseller delegat,
J. Garcia Gimeno.

a fi

EL PLE DEL COMITE REGULADOR COTONER. - Ahir a la
tarda va celelmar-se l'anunciat ple
del CoiniM Regulador Cotoner, c;ile
va aprovar bata la gestió del Comité
Executiu durant l'actual trimee're.
Així i tot tornara a celebrar una
reunió extraordiuitria ahans de final
de Faetual trimestre per a tractar
d'altres afers d'importancia.

Fontanella. 17, primer --- Tcleftm A 1424

AVIS -

negut, segurament. a la precipitaciú amly nträ alguns Agents

INFORMACIONS

Joan Brosa
tal.

••n•••=:•••••••• n••••3•13sCazga.,-.1•1•••••.••••

d'errors perjudiciale

Francs, 110 per too.
Lliures, 27 . 75 pessetes.
Dòlars, 570 peser..:tes.
Cuba, 565 pessetes.
Mexicà nOu. 114 per 100.
Venezuela, LIS per r000.
Maree , 134 per roo.

d'aquests dOcuments al domiein social tres dies. aimenys,
abano ele l'assenyalat per a la
C(Pli h p artiö de la junta, o sigui
per tot ei dia 13 de maig, o auno
eme dies d'anticipació, o sis.ii

ANUNCIS OFICRLS
-

COMER

"mal piati

E.
re

1:

sable. 30

LA

d'abril de

NOTICIARI
servacions particulars plMa a la tar-

LA

da. Bruma.

PUBLICITAT

PREUS JE

Hem rebut de la senyora Jordina,
la quantitat de tres cantes pessetes
per a ésser repartides en parts iguais
a l'Hospital de la Santa Crea (Llit
CIaudil. Casa de Caritat i Asil de
Sant Joan de Déu, les quals han estat lliurades als respectius establiment s.

suascaiPm6
Pies.

... ..
preelons. Mea
PeDinsula Melle', trimestre.
Ameras Mitin&
•

9.—

¡are s Pesos

5EKVEI METEOROLOGIC
— Situació general
5icoca d'Europa, a les set del
abril de 1927:
.':es pressions constizueixen
anticiclanics, situats resr.
'ni .a l'Europa Central i a
cid,. • del Marroc.
Le- ;aixes pressions es troben a
• s de Noruega i a l'Atläntic,
Açores i Illes Britàniques.
leral, el temps empitjora en la
art de Foccident europea
alguns focas isolats de caer anpestuas.
:el temps a Catalunya a les
. mati;
abundants colvols al nord
Iii
atatincia de Lleida i a la ma: de la de Tarragona.
resta de la regia, el cel està
cematapat, amb vents fluixos
teccia variable.
de
D. -:t les darreres hores es
ata a en Ileugjeres pluges a ?alt
r:rir.
reratura mínima d'aquesta nit:
graus a Capa Comiols i

a.
OBSERVATORI METEOROLO-

SIC DE LA UNIVERSITAT DE
3.-1.R1ELON.A. —D ia Jo d'abril. Hoz i'abservació: 7, 13, 1 8 ; bar-bine-e a cero 1 al nivell de la mar: 763.6
aaa, 761.8 milIibars to18.1. 1017.1,
- millimetres; termòmetre a l'omtra• -cc, 19. 0 , 18.8, 16.3: Manir. 15.3,
humitat centasimes de samar: a 65, 69. 86; vent direccia, Calna, Calma; velocitat. o, 3, 0; es• ' JC1 cal. C. Cub. Nuvoläs, Cob.;
rasa de núvals, A Cu. Cu. Cu- CaNb Ci. Cu-Nb, A-St: temperatures
19.7;
exaaras a Forrbra
--3. 14.6; id. a ran de terra, 12.2:
te7rnométrica. 5-1: tempe•
aguo- a ja. 17.1: preci
- de lus set del d a anterior a
ca o sigui
sIavuH mm. de ars:,
per nt.2, 0. o; recorregut del
crt en igual període, 54 kms.; ob-

JOIES. VERITABLE OCASIO.
I obJectes usats de totes olasses. Preu fix Tsilers. nú.n. 41.

Primera medalla d'argent, al senyor Josep Pérez Donaz.
Segona medalla d'argent, al senyor
Josep Puig.
Primera medalla de coure, al seriare
Joaquim Gasea.
Segona medalla de coure, al senyor
Joan Porqueres.
*Tercera medalla de coure, al senyor
Joan Basas.
Quarta medalla de coure, al senyor
Antoni Arista.
L'exposició podrá. ésser visitada cada dia, de set a nou del vespre.

L'Agrupació Cultural Francesc Aragó efectuará denla una visita a la fábrica de Vermut Martini 1.: Rossi.
Reunió, a les deu da:vant l'Escota Complementäria d'Oíicis dc Sant Martí.

UNA BONA NOTICIA PER

ALS FUNIADORS

Fins avui dia era un problema a tots els paises on no es
lliure el cultiu i la venda de
tabac, fumar bé.i a bon preis.
Per a resoldrel, la fábrica
mas important de papen de fumar de la Península ha creat
la nova marca de llibrets
SMOKING, el paper deis
quals ia d'un tabac mitjà
cigarret excellent.

-
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El doctor N'Emili Fernandez Ga
Fano. professor de Fisiologia i Z00tecnia a l'Escala Superiör d'Agricultura de la Diputación Provincial de
Barcelona. el proppassat dijous, dia
del corrent, va donar una conferém
cía en el dit centre docena desenrotllant el terna: ".algunes apFcacions
del mendeliane a l'Agricultura i a la
Ramaderia".

MAJESTIC HOTEL
I RESTAURANT
Salons especials per a bodes

UNA 'DONA QUE HA ESTAT
AGREDIDA CATORZE VEGADES. — Ahir, a la tarda, a un hostal del carrer de l'Esa una dona de
22 anys, que donä el nom d'Elvira
Balda i Carrasco, fou agredida per
un individu que es fén escàpol, el qual
ti clavà una punyalada.
La policia creu que els noms que
dona l'agredida son falsos i que aquella és la catorcena 'cegada que pateix
agressions d'arma blanca, sense que

i banquets
_—
Ha estat inaugurada l'exposició de
fotografies del Concurs organitzat
per la casa "Establiments Mercurio"
en representació de la casa 13. P. A.
de Ruca) (Franca), que tingué lloc en
l'estatge social' de l'Agrupació Fotográfica de Catalunya. Duc de la Victaria, 14, principal. llegint-se l'acta
del Jaral qualificador que va otorgar
els premis als seciients setayors:
Medalla de Vermeil, al Senyor Ricard Martínez.

mai hagi pogut ésser detirgut l'agressor. car l'agredida sempre n'ha donat
norns diferents.
Retrate Primera Comu-

EDUARD nió. PELAYO, núm. 50.

UN INDIVIDU FERIT D'UNA
GANIVETADA.—Ahir al mati dos
individus s'escometeren a la placa del
Palau. Un d'ells, anomenat Salvador
Ruiz i Valdesillo, de 48 anys, venedor
ambulant, sense dornicili, resulta amb
una ganivetada de pranastic greu. Ingressà a l'Hnspital Clinic. L'agressor,
que es diu Enric Puig i Rondo, de

FAHP XOCOLATES
Ü

BOMBONERIA selecta
CAFES torrats diàriament

Vidua M. Garriga

Carme, 3. — Barceiena

-"•'*-tte'''''-`"WII*. '4

PARA ESTAR COMPLETAMENTE SANO,
ES PRECISO DIGERIR BIEN

P LICITAT

ambulant, també sen- Enric Iniesta: "Ontroducciä i ronse domicili, fou detingut. Li fou oca- eló capriciós", Saint Saens; "Vals",
Brahms; "Aires bohemis", Sarasapat el ganivet, cos del delicte.
te; "Lieder", Brahms a) Vine imt,
--------Referint-s e a la troballa d'una born- b) Que formós eta; c) Bona nit, techa, de que donlvem compte en la nostra sor meu, per Isabel Petersderf; oredició anterio r , el governaclor ten conae questra "Els murmuris de la s . aa"
lar que és un artefacte que hom calcu- (Siafreg), Wagner; "La romeria
la que almenys portava set o vuit anys I amor", Alvarez Cantos; "Bourrae
fantasque", Chabrier; Noticies 'de
enterrat. Va ésser portat al Parc d'Arda; cera hora; servei especial per a
tilleria.
Unió Ràdio.
sata • Tancament de l'estaca.).
S
BODES
BANQUET
RADIO CATALANA: 462 metres
21: Butlleti meteorològic de CataEL LLOC IDEAL PER ALS DITS
ACTES ES L'HOTEL ORIENT lunya; pronòstic del temps; corazaciorts de la Borsa de Ba celoaa;
dia: cc-a/liga d'art aspan:,
FOC.—A la casa número 4 del car- sants
rer de l'Hospita l , deixaren la planxa i modes. Acte de vence -1: Tereseta
Planes, tiple; Trinitat Sierra, vioelèctrica connectada i es cal â frac a la
post de plana:ir, a una maquina de :oncellista; August Gonzalo, tenor;
cosir i a un armara de roba que hi ha- orquestra "Rädio Catalana". "Viva
vid al costat. Els bombers l'apagaren ,\.tagónt" (orquestra), R. Traverta; "Capricho gitano" (orquestra), Herde seguida.

20 anys, venedor

EL MARIE PEGA I LA MULLER STII FA AMB LES DENTS.
—Ahir a la tarda, Lluís Blasco i Sol,
de 33 anys, es bar-ala amb la seva
mullen Concepció Padrós, de la mateixa edat. Ell fou auxiliat al dispensari d'Horta d'una tremenda mossegada a l'índex esquerre.
—
CA/GL'DA GREU.--La velleta
ón anys, Sixta ftGrbide i Lima, a la
Font de la Mamella, de Montjuich
rellana, calad i es causä la fractura
de la tibia i del peroné drets. Fou
assistida al dispensari d'Hostafranchs.
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Si no les heu vistes encara, us aconsellem que ho
feu avui mateix, assegurant-vos que llur examen us interessarà en gran manera.
A les p ostres Sucursals de Pelayo i Rambla trobareu
innumerables models, perb no podreu saber quin és el
més bonic, perquè tots en són, de bonics.

altre motor —

Angla Espnyola d'Electricital, 8, Â.

12, PELAYO, 12
BARCELONA

väs; "La paloma" "caneó mexicana), senyor Gonzalo, Tradier: "Andante", senyoreta Si-:rra, Morera;
"Marión", senyoreta Planes, Massaves; "Dansa eslava", orque.;tra, Dvorak: "El guitarrico'' (serenata) senyor Gonzalo, P. Soriano, "La verbena de la Paloma" (fantasía), orquestra, Bretón; "El .cabo primero", senyoreta Ploiis, Caballero;
"Prometatge" (sardana), orearestra,
Lambert; "Amapola" (cançó), seayor Gonbalo, Lacaile; "Scherzo",
senyoreta Sierra, 13 *1);."57 "ien,ant
Planas, Longas,
En el local d' "El Artesano", Tra- amb tu", seayareta (fantas a), Or'Molinos de viento"
vessia de Sant Antoni, 12 al t8. se ce1 ue3tra, Lun í; "Sácate a caretna"
lebrara aquesta nit, a les deu, un ex- ((tango),
sensor Gonzalo, usanza;
traorainari ball denominat "Prima"Dansa macabra", .m-queetru, Saintvera", cled t cat a les gentils
senvoreta Planos,
les gracienques, per 1a Penya Rufasta. Sacos; "Llora",
"Amorosa". serumeta
En aquest ball es presentara per pri- Camprubí; "Margaritifia" (tanmera vegada a Gràcia, el célebre Sierra, Gaya;
go), senyor Gon calo. Zarnaccas;
Jazz-Sadund, orquestrina americana
' Jou-jou", orquesa ra, Snyder; "Seaue oteé grandiós èxit en els princi
renata", senyoreta Planes, Toselii;
pals dancings. Esplèndids ramells.
"Tosca" (fantaa.la), arauzsa. a, Pu.:cini; "Aires et plaisirs" orquestra,
.41~~~~44.64+94444444i"

i

Mayoral.

24: Tancament de lastacia.

AGUST1 CASTELLS
ADVERTIMENT

Portaferr l esa, 18. T. 1983 A

T. S. F.
II

RADIO BARCELONA: 344 . 8 in.
A les 12: Campanades horäries de
la Catedral; ComliM aat del Scrvei
Meteorològic de la Diputació Provincial de Barceloha: Estat del
temps a Europa i a Espanya; previsió del temps al NE. ¿'Espanya i a
la toar.
18: El quintet "Rädio" interpretarä: "Charleston chanchullo" (Char)eton), Font d'Anta ; E. Tteglen;
"Faust" (fantasia), Gounod-Weningre; "Sospirs d'amor" (lang ,), C.
Casademont: "Bolero de concert",
A. Vivier; "Villena" (pas doble), Q.

,

4..."ze
:37

t&?

'Ir

Esquembre.
2030: "Els arbres i les plantes"
(conclusió), conferència per En Joan
Salvatella Parellada, secretari de la
secció . barcelonina de la Federació
ibérica protectora del, animals i les

Una buena digestión es condición indispensable para una perfecta nutrición; que
equivale a una buena salud, ya que es ella la
que.colabora directamente en la elaboración del
liquido viíronzador por excelencia: la sangre.
Depende de que el estómago funcione bien o
mal el que la sangre reuna o no, las cualidades regeneradoras indispensables, que se evalúa
con arreglo a su riqueza eic glóbulos rojos. Las
buenas digestiones hacen la sangre roja, la sangre
rica; las malas hacen la sangre pálida, la sangre
pobre.
Si vuestras digestiones son difíciles, si experimentáis dolores de estómag o , calambres, desfallecimientos, pesadez, no vaciléis en someteros
régimen del delicioso MOSCA°, y en pocos días
las molestias habrán desapareci d o y vuestras digest iones volverán a ser normales y regulares.

plantes.
21: El quintet "Rädio" interpretará: "Floreas" (pas doble). C. Sergarza ; "Las delicias de Capúa"
(one-step), E Rosal(); "Ilusiones"

Advertim a les persones,
entitats i mnpreses a les
quals interessi la publicació
irnmeclata de les notes que
ens envien, que els originals
han de dirigir-se tots a la
Redacció, Placa de Cat a
primer, abans de-lunya,3
les nou del vespre. Els que
ens arribin més tard d'aquesta hora o vagin adreçats a
la impremta del diar
Barbarä, II i 13, no seran
pub . icats fins al cap de dos
dies de la seva data

MODEL 4664
Per pessetes 25.—•
Sabata xarol "abbo-calf" caoba, adornaments fusta rosa.

Pelayo, 11 Via Laietana, 30 - Saimeron, 71
ftga
Rambla Estudis, 4, i Coiomb, 2 (terail
Pru-lortume nt Garreta
* De la llista anterior, 6.61270 Pebsetes.

Foment de la Sardana (llista
j'osen Font, 5; Joan B. Serra, 5; Entic Vilaseca, 5; Eduard Alcober, 5;
P1- 3.11CeSe Gómez, 5; Ernest Tela 3;
Josep Cola 5; Jener Corberó, 5;
Alfons Miguel, 5; Francesc Casara 5;
Trinitat Bruet, 5; Fraucesc Giménez,
5; Adolphe Jouret, Josep Manabens, 5; Neus Llopis, 5; Miguel Caeb5, 5; Nitria Maten, 5a Manuel Mara,
5; Guillem A. Tela 5; Elisa Dorgebray, 5; Miguel Donate, 5; Josep
Pobla, 5; Agustí Sensat, 5; Joan
Gomales, 5; Joaquim Escolies, 2;
Miguel Jaume, 3; Joaquim Zamacois,
ro; F. M., lo; Selsastiä Mas, 1; 11,-,norat \Mari/ama, 2; Manuel Costa,
5; Josep Ferrer, 3: Estere Sala, ro;
Joan Capdevila, 5: Ramón Segura, 1;
J , isep Segura, I; Josep Combaba, 23;
Josep Ros, 5; Marc Vadell, 2; Enle Sagnier, 5; Josep Pi, 5; Francesa
Arasa, 2; Enric Tolosa, 3; G. E., 5;
J. Cassaigne, 5; Josep Chican, 1;
;loan Teixidó, 3; Joaquim Borés, 2;
Arcadi Tarré, 1; Martí Figols, u;
Ricard Vicente, 5; Joan Kesster, 3;
Antoni Ferrer, 2; Maria Capdevila,

5; Maria Kaupp, 5; Miguel Armen6u8a7r71 70Vieco,
pts,eta.es.
1 , 21a; l Eduard
g oT

Per a donatius, Comissió Monument
Garreta (Delegació de Barcelona), Pi,
11, principal, N espres feiners, de set
a nou.
LES SARDANES
Per a aznei al vcspre

Barcelona. Joven:in Dansaire. Lluna
Parc. Cobla La Principal Barcelonina.

Horta. Foment Sardanistic. Lluisas
dliorta (Echa i CeQuia,5 i 7). Ca,..
talónia.
Hospitalet. Santa Eulälia. Cobla

Barcelona.

Rocafort. Cobla La Principal
Manresa.
Odena. Cobla La Principal de Ten
rassa.
Sans. (Sans, 71 i 73). Cabla La
Principal de Perelada.
— La Penya Joventut Daisaire ha
organitzat per a avala a les den de la
vetlla, a l'estatge Luna Park, una audició de sardanas a arree de La cobla
La Principal barcelonina.
Diumenge, 1 de maig:
Agrupació .Sardanista de Barcelona.
Estatgc: Llana Parc.
Tarda: Cobla Terrassa.
Nit: Cobla Terrassa.

Dia
de.

APELL DE, PALLA

011/M

31

EL MAS EXQUISITO
DE LOS DESAYUNOS,

EL MAS POTENTE
DE LOS RECONSTITUYENTES
Alimento ideal, aconsejado por todos loa rOdicog
a los anémicos, a los convalecientes, a los débiles,
a los agotados, a los ancianos y a todos los qus
sufren del estómago.
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital, Barcelona
En farmacias y droguerias.

Heu vist, lectora, algunes de les sabates-model que
hem rebut per a la iniciada temporada?

Més aigua 1 mes seguretat que amb qualsevol

DiniuTaiiireimu
1

&io

-3 ieet,
e,, 4

-c

894-81n44.4•*"........11441111
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INTENT DE SUICIDL—tfjurbä
que regula el trànsit pel carrer de
Balotes, xamfra Provenga, observà que
una senyora de certa edat donava mostres d'estar malalta. L'acompanya al
dispensara del carrer de Sepúlveda, on
II fou apreciada una intoxicació de
pronòstic greu, deguda a qué havia
ingerit una quantitat regular d'àcid
clorhidric. L'e s mentada senyora que
es ditt Ramona Tarruell i Fargas, té
6o anys i viu isI carrer de Menéndez
Pelayo. número 2R, es nega a dir el
matiu d'haver pres aquesta resalucia.
Ingressà en greu estat a l'hospital de
la Santa Creu.

JOGUINES

,e?

e ,
14')

BOMBA
MOTOR

Malalts del con: NEUROKARDIN
Per humanitat féu córrer el prospecte.

"HULES" - PLOMERS

oe
o
02. et,

A &

2

(tango), t laidge; "Revés de g ri ta temps" (vals), J. Strauss.
21'3 0 : L'actor fin Francesc Mora
recitará poesies dels malora poetas
espanyols.
21'5 0 : El quinte "Rädio" interpretarà: "El sobre verde" (tango),
Guerrero; "Genecal i ssinaus" (maras), Lincke.
22: Campanades haräries de :a Catedral; comunicat del Servni Metrorológic de la Diptaaer Provinr ; al de
Barcelona: Estat del temps a Europa i a Espanya; pr2viim, del termas al
NE. d'Espanya i a la mar.
Retransmirrid de Unión Ràdio
EA./ 7, Madrid.
Isabel Petersdorf, sopran; Enric
Iniesta, violinista; gran orquestra;
concert en "mi" per a violí i orquestra, Mendelssohn a) Allegr
1110110 apassionato, b) Andante. c)
Allegro molto viavce. per Enríe
Iniesta i Forquestra; "Lieder". Schubert (ab) El til, b) Al riu, e) Reineinbrança, per Isabel Petersdorf;

Des d'Avui,

POSA=TE'L

▪

CA

▪

PUBLiCtTAT

Complernent de les pagines de la
Conca de Barbara

SOLER 1 TON GE MANS

El Sindicat de Pira

BANQUERS

En arribar a Pira, després de deixar Montblanch, uns quants quiten/tetres envera, trobem el president d'aquest Sindicat, senyor Capdevila, *que
e/1s acompanyi, cap a l'edifici, on ens
presenta el seu secretari, renbleg senyor Venanci Culibert, que ens facilita les presents notes.
Pira que és un poblet de s so habitants, ha pogut crear aquest Sindicat
que té un valor actual de 250.000 pessetes, el qual fou fundat rany 1917.
Els socis fundadors — ens diu —
erern 41. Actualment sorn 110. Aquest
Sindicat que sla creat per a l'únic
objecte de fomentar el vi, es deu a la
propaganda que feren a favor deis
Sindicats i Cellers Cooperatius En Josep M. Rencié i N'Albert Talavera.
Primerament fou sol i entril a la Federació l'any 19 18. Avui te edifici propi — obra de l'arquitecte Cesar Martinell que fou acabat l'any 1 9 1 0-- L'e
-difcoustejaprdusemion
del Baue de Valls per valor de 120.000
pesietes, la qual emissió está avui gairebé coberta.
El senyor Culibert en; rlóna unes

11 1 13 1 BOUSENS, 11 3
Telefons:

A, 611-A, 316-A, 25

-

Apartat de Correos: 535

SUCURSALS:
MADRID: Carrer Alcalà, 32-SANT SEBAST1A: Avinguda de la Llibertad, 20
Direcció telegráfica i telefònica:

"SOLERTORRA"

PREU LIQUID QUE PAGUEM ELS CUPONS
OBLIGACIONS

Ue

••n•nn....

F, C. Andalusos 3% 1.` s, fix, nac.

gU

6.792

66,85

4.06

6,852

47.50

4,10

6.823

98,—

5.56

6,824

101,—

4.65

Comp. Gral. Tramvies 4%. ___

8.987

78.50

4,57

Tramvies 13, E, i G,

8.987

76.—

4. 73

6.825

97,—

5,62

Aigües de Barcelona 6%

6,675

102,15

5.22

Huelva 6%___

7,462

101.—

5,01

!I /

I

vbie.

Ii

11

1I

11

11

cupó 39.

de Catalunya
Sarria a Barcelona 6%___

"

Barcelona 6% E. 1925--

Alts Forns d'Andalusia 6%,

7A62

RIuminació de Poblacions 5% s. H.

5.668

95,

6,26

Bons de Catalana de Gas i Electricitat 6%.

7.462

98.-6,09

Societat Hullera Espanyola 6%

7,462

98,50

Companyia General Carbons
II

"

6 1/2%,

16.168

11

7 o/.

17,412
93,—

4,87

Energia Elèctrica Catalunya 5%

6.011

89.50

5,37

Companyia Trasatlantica 6% E. 1926.

6,817

102,50

44444...,44444+4.44..e..notes forca curioses que revelen l'esperit dels socis fundadors d'aquest Sindicat.
—Els primers sacis—ens din—que
van fundar el Sindicat hi aportaren
1 mblement llar adhesió i sacrifici. Eipureu-ros que van començar a donar
cada un trells 42 quilos d'ordi per
vaior de 16 pessetes i 2 pessetes per
carga als socis fundadors que van
formar robra, cosa que es creu que
en pocs anys, quan estigui coberta remissiú del Banc, i si pot el Sindicat

els sera abonat. Doncs, grades a
aquesta aportació de cadascun poden'
tenir el Sindicat. Cal tenir en compre
que el nostre Sindicat está format útilcament de socio pobres.

TALLER DE

5,34

JAUME
12,437

11

els fflanys

14.925

94,85

6.29

Asfalls i Portiand "Asland" 7%

17,412

99.—

7.03

Societat General Gallega d'Electricitat, cupó núm. 5___

14,925

Revisem

NOTA IMPORTANT:
curosament les amortitzacions

Quedem a la disposició dels nostres elienls per a facilitar-1os lots els anteredents que
desitgin sobre valors de Ilur cartera .Així malrix faeillitern els nostres informes per a
.inversions de et:pitals en valors.

Ens complaem a oferir a la nostra distingida clientela i al públie en general, el servei
que tenim establert de CAIXES DE LLOGUER, per a l a . guarda de valors, documents, joies
i altres artieles de valor a la nostra

CANABRA
CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS
Modelo

DI aseei

gene

ea

aentgrnetres

Aleirla Am p lirio

A
B
C
D

rendirla

TITULARS
Un

Dos

Tres

PESSETES ANY

12.
20
52
22
18
52
20
36
18
41
52
50
40
41
52
90
Comprès l'impost del Tresor

51
79
138
282

81
123
226
474

Aquesta 'Can-Jara Cuirassaila" està installada ami) tots els avenços moderna 1 es caracteritza per ésser una de les Inés espaioses, i disposa de Cabines particulares anexes
per al servei dels senyors abonatil.
Pot visitar - se tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 2 quarts de 4 a 6 de la tarda,

VILAVERT
ih mammammaim emerammuiluismit

totes als mateixos socis. La cabuda de
tota l'estiva és de oo00 hectrAitres, i
ara ja hem començat els treballs per
a fer estiva per 3.000 hectolitres més,
i tenim dues premses 'continues.
Durant la temporada del veremar,
ja fa cinc anys que tenim un enòleg
per a dirigir els - treballs de l'elaboració del vi i ens resulten brous de
la millor qualitat, que tenen molta acceptació.

Per a començar els treban
va fer el primer emprestit I, mu.
cotnunitat, de 45.000 pessetes.
L'arquitecte tue ens va fer
nols, fou En César Martin ,Hu.
net.'
Forma una Secció del
Agrícola ; te establerta una tiliza
Rural que Ire-halb entre eis cis;
una Secció de Panificació, o (pi
proreeix els associats.

davant

el

dolor espee-

pessetes. En adobs ja ens n'hi gastem
unes 30.000.El Sindicat de Pira ha : creat unes
escoles per als nois dels socis, a cArrec del professor enòleg senyor Ve-.
nand Culibert, secretad del mateix
Sindicat.
Per no haver trobat cap fotografia
no podem donar avui cap vista del
Sindical, perè poders dir que és un edifici a la mesura i valor del: nitres.
.01nn •••n

El nom d'Espluga
Erancoli es
c n megut arrea de Catalunya.
Les seves aigiies, el seu Balneari
la proximitat al Monestir de Poblet,
són les causes que la seca fama sigui
de tothom coneguda.
Avui, però, el nom del na de la
3iallera vila s'és convertit en una marca de Xampany, FRANCOLI, que,
degut a /a seva acurada elaboració,
al seu paladar finissInt i al seu "bou-

Recordent que la qualitat del que hom
hi collia abans en quantitats ben respectables, era equisida. Mira, a més,
un bon guany per als habitants ¿'aque- st llogarret de pessebre que han
de 'cuidar fadigosament amb una terra
dura i infecunda.
PERE

TOMAS

El Sindicat de Rocafort de Queralt
.EI president del Sindicat Agrícola
de Rocafort de Queralt, ens diu:
L•any de la fundació de la Secció
de Vinicultura fon el 1918, érem 68
socio. i als quatre anys varen% arribar
a 165, que no en vàrem rolen mes,
i ara en saben 'tue fern m'es estira,
Són nombroses les sollicituds que t enim demanades.
Cost total de l'edifici i maquinària,
diles centes quince mil pessetes
de les quals ja /Otean amortitzades 125.000 i les que (leven són
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sa editorial està facultada per a fer-ho oficialment ni
per a sollicitar anuncis amb de:tinació a les Llistes
esmentades.
Novament us advertim que no us deixeu sorprendre per falsos agents. Per a això demaneu el carnet
d'identitat que els nostres funcionaris tenen obligació
d'ensenyar a qui els el demani. Actualment es prepara l'edició d'una altra nova Llista de Barcelona i els
nostres . agents visitaran tots els abonats amb el fi
d'obtenir les darles exactes i reflectir en la nova publicació /es veritables inscripcions.

Compan0 Tel3ftwica NaCiOnal d'Espanyl

Setiniltnt Franciscana
________

Hom fa saber que no calen invitade
cions personal, per a la conferencia
que, sobre "El Sentit francisca de. la
Ilibertat", donara el senvor Maspoiis
i Anglasell,
el pròxim
diala2
maig. a dos
quarts de siiit de
de
vetlla. a la Sala Pares.
Calen tan sols invilacions personals
per a lacte que se celebrara al Palau
de la Música Catalana, el dia 3
maje', a les set de la tarda, en el qual
parlaran el mestre Millet, el P. Antoni Maria de Barcelona i el senv..,
13oiill i Mates, i per al,del dia cle
maig que tindrà lluc a dos quarts
set de la tarda, en resmentat local, i
constara de tres parts: Primera: Discursos pels senyors Bertran i Pijoan i
Ferran i Mayoral. Segona : Lectura
de poesies franciscanes premiades en

11
d'altre, d'in edites. •
signes poetes, m o s5en Riber.
gueres, Font i C,a7ces. Tercera:
l Credo de la Missa del Papa larcel, de Palestrina, per l'Orfeó Cataii
'‘ ,,,
Je.rt
Pi2nt' 'per la- 'e"Y'''-a
Selva'
Les invitacions poden
als conectas de l'Ajuda, Pompeia i
SarrA 'al secretan;
ant'
toral-,
:\ lanuel Thió, i r r"'m'a' 63 ' tercer')
1 11113 111 111 3111 111 13 11111113111111113 • • MI

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA COVERNATIVA
44.1.4-44-0.114+11.44.4+44+44.1~1

Els bornes
•••••••••4444444441

El Xampany Francoli

Admetem dipòsits de valors en custòdia

jet
/re
Bar'

ç.

dolorosos eselaten drainiitientnent.

mig, que lenes tin valor de /5u.000

•

profundes,

FOGUET

o amh horror —

PRINCIPALS OPERACIONS
COMPRA I VENDA DE VALORS NEGOCIACIO DE CUPONS I TITOLS AMORTITZATS
GIRS SOBRE ESPANYA I ESTRANGER CANVI DE MONEDES I B I TLLETS ORDRES
DE BORSA COMPTES CORR ENTS PRESTECS SOBRE VALORS SUBSCRIPC-tONS
A EMPRESTITS FACILITEM OR PER A PAGAMENTS DE DUANES

MOBLES

estrident ; reua') no sabeu veure gaire les amargors

eap — amb enioció

11

ha sabut guanyar-se amb el safrà una
gran anomenada. Els rocafortins—no
vaeillem a dir-ho—han seguit tot el
món. Amb el sarró a respatIla, rodamóns, aventurers, els nostres bornes
han seguit audaçment, camina que caminarás, terres i més terres.
La petita flor roja ha estat una
compensació, potser, d'aquest boci -le
terra, no gens generosa. No cal dir
que al safrá s nln degudes fortunes . fabuloses.
Avui, perb, el comerç de safrà
molt esmorteit. Dirieu que s'acaba.
El motiu? Entre altres causes, dificilment imputables, gosarieni a assenyalar con/ la més greu i la mes decisiva
radulterament que hom ve practicant
cada dia arnh mes audàcia en la preparaciú claque- st producte.
Potscr encara iórem a temps a avivar en el nostre poble aquest comerç.
444+41"

ACCIONS
Catalana de Gas i Electricitat 5% s. F, preferents,
//
I/
l
6
%

Ti

13 II
C.Orl

La Companyia Telefònica Nacional d'Espanya
publica pel seu compte exclusiu totes les Llistes Tele-.
fòniques dels Centres de la seva propietat, i cap empre-

(Rocafort de Queralt)

SANTA CROMA

—Nosaltres cenen/ el vi per coHcctivitat. Anualment les collites ens donen 7.000 cargues de vi per tenue

5,668

ANTON CARTAKIA
Fàbrica de Guix

:I!

Roca fort de Queralt, dalt d'un
cinyell le mantanves, amagadis i tot,

QUADRA I RAVAL

14,925

11

Rocafort, terra de safrà

Tractant amb mides
Facilitat en el pagament

6.06

Port de Sevilla 5% s, D, E. i F.

11

Però així com per gustar la frescura de les seres aigües i per sentirne els seus efectes salutifers, hom sita
de traslladar a aquells hoscos ubèrrims
de verdor o he al Balneari, per paladejar el gran vi escumós FRANCOLI,
gaudir-ne el seu aroma i sentir la frescura pròpia que el caracteritza que el
fa similar als gratis vins de la Xampanya francesa, n'hi ha proa anda demanar-lo en qualsevol lloc on es trobi, ja que és conegut pertot, ajudant •
amb el sea norn, junt amh les aigiies,
Balneari i proximitat al Monestir de
Poblet. o propagar i fer conèixer arrea
el nom de l'Espluga nIe Francolí.

(A) ARASSO
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MOLT
IMPORTANT
Josep Vidal Balcells

Venciment 1 de maig 1927
t2.'

quet" agradable, fa que sigui el vi escumós preferit del públic selecte i que
l'Espluga, celebre per la se-va aigua,
I/o sigui també pel seu vi escumós,
aquest vi criat dintre les grans coves
naturals que donaren nom a l'Espluga,
Ja que aquesta paraula és originaria
de la Ilatina (Spelunea), que vol dir

„Disinibte, 30

(

La b ili s,
finsomni,
l a in ap etencia,

s'allunyen quan arriben
al cos els efectes de la
culleradeta matinal de

"SAL DE

FRUITA"

N

baARçA4ä ("FRUIT SAI,T")RtG`!2
LAXANT
PURIFICADORA REFRESCANT

Flascó, Ptes. 3,5o
Flascó doble, 6, —

El millor per a
Coneessionsei:

FREDERIC BONFT
Apartat 888 i Barceion.

la casa.

1

.asah!c, 30 -d'abril de 1927
equip que formen Krishen, Prasaba i
doctor Fyzee, reconeguts com a les
rnillors raquetes del seu país.
No es coneix rimara el dia d'arribada de l'equip a aquesta eintat i per
cert que hi ha interès per a saber - ho

ELS ESPORTS
FUTBOL
SARCELONA (RESERVA)
M.ARTINENC
com venim anunciant, demä, a
y tarda. tindrà lloc al camp de Les
cars, després del partit de Campio• Granollers-Vilafranca, un encone saustbs entre el reserva del F. C.
jarcrlona contra el primer equip el
f. c. Martinenc.
seu
Ei F. Ci Barcelona alijará el
• a base dels scgüents jugadora:
Ller.ne, Elias, Mas, Torralba, Sanee, Fonsä, Escaieli, Tonijuan, Ra-

fxeolide de Iblomebil

part els noms reconeguts com de més
välua dintre el món del motor.
Un programa escollit, en el qual
figura la novetat d'un partit ele futbol en el qual es fan ä ús de la motocicleta; ultra una "Gimkana" i una
exhibició d'habilitats i acrobàcia en
bicicleta, executats per l'amic Escaler es portarà a cap al camp del carrer de Galileu.
PROVA DE REGULARITAT
E! Moto Club de Catalunya prepara per al dia 22 de maig una prova
de regularitat i turisme en la qual
podran prendre-hi part, motocicletes,
motocicletes amb sidecars i autoc:cles.
Citinerari que se seguirä is el següent:
Mati: M. C. C., Sant Feliu de Llobregat, Mohos de Rei, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Arb6s, Vendrell, Torredembarra, Tarragona,
Reue, Borges del Camp, Alforja, Cor-

81an's Sala II - 138 - 139 - 140
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'u. Arocha i Parera i com a surer.: presenta a: Hospital, Domingo,
E:b: e,. García i Serra A.
Dnt el transcurs d'aquest partit
:.aran al públic noticies directes
¿el r.tit Reial Madrid-Europa, que
t, '::zara a Saragossa, corresponent
iis,;:irts de final dcl Campionat.
JUITER - BADALONA. — Al
ons2 del Júpiter, demà se celebrarà
partit, el qual és esperat amb
noll d'interés entre eis aficionats de
Padra i Poble Nou.
pesseta VeUTh den rom-

MIL

BOXA
REUNIO DE DEMA
.iL MUNDIAL ESPORT
Erniä a la tarda, al Mundial Es-c

Eelebranä

CURSES DE CAVALLS
LA REUNIO 1 3 F. DF,MA A
l'HIPODROM
Les inscripcions per a la reunió de
demä, són les següents:
PREMI CORNELLA
Cursa de venda. — 2.060 Pes,'cles.
—1.900 metres:
H. E. Gibert, "La Fileuse", 5. 000
pessetes, So quilos.
E. Bertrand, "Hersee", 5.000 ressetes, 58 quilos.
E. Bertrand, "Butarque", 3. 000 res setes, 54 quilos.
E. Bertrand, "Marly", 2.000 pessetes, so quilos.
V. i M. de la Cruz, "Icaria", 4.000
pessetes, 56 quilos.
A. Feliu, "Imagiere", 5.0oo pessetes, 56 quilos.
M. de Rivera, "Brunilda - , 3.000
pessetes, 52 quilos.
Duc de Toledo.' "Sauveuse", 3. 000
pessetes, 5o quilos.
PREMI UKKO
2.500 pessetes.-1.600 metres:
A. de Neuter, "Khamwese", 64 qui-

Diurnenge, 1 de maig. tarda,
a tres quarts de sis:

Palau de l'Art. Modern

bat ' demk DEU
Mundial t pot guanyar-ne

dies eis nostres hostcs.

FUTBOL

VIsIteu els nostres

PER

que es vol tributar uta entusiasta
benvinguda als que seran per li reos
ja

l'anunciada reunió,

promet ésser força interessar'.
E,, dos combats, Läzaro contra SaCärdena-Umez: són els que
esperen arnb mis interés.
,,Itres combats anira a càrrec
, xadors Dauff, Stiez, Alberni,

RESERVA BARCELONA
conti a
F. C. ISAFtTINENC
Ai les quatre de la tarda, i
abans d'aquest partit jugaran
de Campionat
VILA FRANCA F. C.
GRANOLLERS 8. C.
Camp de Les Corta

los.
P. d'Arana, "Mobidado", 64 kg.

Walkie de Iblodil

nudella, Prades, Espluga de Francoli.
Total, 177 quilòmetres aproximadament.
Tarda: Espluga de Francolí, Montblanch, Sarreal, Santa Colonia de
Queralt, Capellades, Piera, Martorell,
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Total, 1 23 quitómetres, aproximadament. Total gene-
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II, Ferreres, Tormo, Molina,
Ecrtran, Aragonés,
Calabuig, Martínez i Mir.
PROXIMA REUNIO DEI:
NUEVO MUNDO
,us vinent, en l'habitual sessió
,xa del Nuevo Mundo, Ricard
Louarà contra Leo Darton, caen- Bélgica del pes welter, i Josep
tFU COMISATS: VINT BCFXADORS! 40
keurtzs! Vnuri Ilguesta carde. el MURL:a L SPORT, per UNA PESSETA
rama

vs contra el pes ploma de la manacionalitat, Gilles.
REUNIO AJORNADA
vetllada amateur que s'havia
Club,
17 avui al Palace Sporting
ajornat fins a dissabte vinent
Id OTORISME
ESTIVAL PRO TOURIST
TROPHY
--n'a. al camp dc la U. E. de Sans,
, lloc aquesta interessantissima
motorista, en la quan prendran

estili

tega,ntei rei:funcionamiento maravilloso
de este/nuevo; ,Chevrolet"
--

CONOCIDO en e mercado. hacepoeds sema •
la distancia entre ejes-, Es%Wchi-s-e-g-brid'as-gre-•
nas, este nuevo CHEVROLET ha causa.1 de pasar de una velocidad colnima a una velodo admiración por su refinamiento, belleza y
cidad que permite adelan tara coches oda Yores
asombroso valor intrínseco a precio reducido.
y más costosos
.
; Es un coche que solamente CHEVROLET.
Con amplitud suficiente para que cuico permerced a su producción asombrosa de 4.000
sonas puedan viajar con toda comodidad y un
coches por día. puede ofrecer a un p recio tan
equipo que comprende cuantos accesorios de
sumamente reducido.
utilidad probada pueda usted desear, el al ä3
Carrozado por Fisher, el constructor de cahermoso CHEVROLET es. sin duda alguna.
¡'i-ocerias mayor del mundo, y pintado al
el automóvil de mayor valor real que puede
, .----.. • , _._.
«DUCO*, el acabado que no sufre deterioro
Usted adquirir. ,loguno al ser sometido a los efectos del lodo, el
NUEVOS PRECIOS REDUCIDO!
*gua, el fuego, las inclemencias del tiempo, del
(Sujetos • variación sin previo aviso) 4"
ägua hirviendo y de algunos ácidos, este coch
!crea para si solo una nueva categoría de c
tumspo
T.:ro:sit0
.7 .1 -• 0.170
COUPE
7*.titl—pum
LUMAU
8.170 •
8.600
ches de alta calidad a precio reducido.
,CA
09Asi
orktOt
7.800 •
ltleseleo
Etfree
ezPF
., —.7.7, 84 39 5000 s.•
i Visite al concesionario de CHEV ROLET de
8.300
•
•
urUill'ai4373 csOleal Of una mete*
región pídale una prueba y usted mismo se cer99á
cioraril de que el éxito maravilloso que ha t ni./
Precios en nuestros depósitos de
do este nuevo CHEVROLRT:tul ha sido
BARCELONA. .MALAGA o BILBAO
inmerecido.
_
tolo
Ro =UN ee
meNtuntntt temes inOultSo o 5 " neurattic...
Con ei CHEVROLET existen znu
t tet tom«eas
4 Imm =loes
mere Mete..
e ,01Off fe nubden
pocas pendientes, porque su potente ni
5 . ~un ges -tor las absorbe con increible facilid d. G.
la peor carretera se convierte en un ,pa- t'éte; I ewPeete Eeendi¿j;‘"--.
,seo de asfalto debido a sus suaves ballestas,
9 g GENERAL MOTORS PENINSULAR, ß—A.
lárgo.mdál
Lcuyo
.es equivalente a 88 por_/00 de
de ÇILI9 v_e, 4,-.Madrid.

_

) n 1;1fr,.
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E. Bertrand, "Teddy Bear", 62 kg.
E. Bertrand, "Why Not", 49 kg.
A. Feliu, "Imagiere", 60 kg.
lif. Belicha, "Red Sorb", 49 kg.
Duc de Toledo, "Very Willing",
49 quilos.
F. Vidal, ''Marie Rose", 47 kg.
Marqués de Foronda, "Ederra",
43 quilos.

FORCADA

Nàpols, 227 - Tel, 0. 320
Barcelona
Molt m'honorarà que visiteu els rneus Stands números 20, 20 bis, 21, 21 bis i
22, on trobareu la carrosseria que necessiteu per
al vostre autombbil. Palau
d'Art. Modern del Parc de
Montjuich. Sala B. Exposició de l'Autornäbil, del 27
d'abril al 8 de maig de 1927.

PREMI CERDANYA
4. 000 pessetes. — zoco metres.
Duc de Toledo, "Very Willing", 58

8

quilos.

M. Belicha, "Red Sorb", 56 kg.
V. i M. de la Cruz, "Parsifal", 55

kieNCESIOliARIOS Vi TODAS PARTES

Concessionari a Barcelona: AUTO AMERICAN SALON, Ballin, 188.

PREMI IL.LUSIO
2.500 'pessetes. — Soo rnetres.
Hússars de la Princesa; :Mariani",
54

Exime

WriteeeKetWell
Vislteu els nostres

Stands Sala B — 56

Palau de l'Art Modern

Autolocomoci ó , S. A.
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TENNIS
COPA DAVIS
Com Inés s'apropa la data en la
qual s'ha de jugar el match de la
Copa Davis, niés va augmentant l'interès dels aficionats a l'esport de la
raqueta per a presenciar els encontres entre els representants de l'India
i Espanya. que finaran lloc a la pista
central del Tennis Club del Turó.
Ahir es rebé a l'Associaeió Espanyola un cablegrama en el qual vénen
els cognoms dels jugadors de l'India,

(jugos.

Duc de Toledo, "Heva", 52 kg.
Belicha, "Runida", 52 kg.
E. Bertrand, "Wonderful ex Hakinalt", 52 kg.
G. Flatman, "La Cebadilla", 48 kg.
G. Fiatman, "Yamilè II", 48 kg.

FRENE! MONTSERRAT
"Stleeple-Cliasse. — 2.000 pessetes.
—3.400 meti-es:
Caçadors Victòria EuRegimrrt
genia, "Pelma", 71 quilos.
E. Bittrind, "Brownie", 67 kg.
E. Bertrand, "Reinosa", 63 kg.
M. Bebida, "Lord Button", 69 kg.
Regiment de Dragons de Santiago,
"Lanione", 67 kg.
Hússars Princesa, "Fleur de Munibe", 64 kg.
M. de Rivera, "Brunilda", 61 kg.
Rosa de Arias, "Doha Ignacia", 60

Imi

N

L'AUTOMOBIL

•• - - GRANS
▪ MAGATZEMS
•

Grau coMecció de models — II EIS MES
Sastreria

a mida de Senyor

TALLADOR DE PRIMER ORDRE
Superior confecció, a preus de reclam
Vestits d'estam o fresc, a mida, des de 85 pessetes

NOVETATS EN PANYERIA

Reparació
Magnetos Dinamos i
Acumuladors
els mes econòmics
Bruch, 96

Camiseria i Corbateria
una
Camises de percala superior. amb coll i punys, bonics dibui xos, des de 5 ptes.
Corbates, gran novetat, des de 0'90 pies. una

CAPELLERIA
Capells flexibles, colors clars, feltre, foptta gran moda, a Vil O ptes. un

quaderns de taller i laboratoris per a demostrar que
empra els mateixos materials que l'han feta célebre
arreu del món per la seva duració indetinida.

Stands rxúzns. 84 i 92
aMEMBRAMMIMMIIMI.

•a
zwinalLffr • sur raarratr• amor rae

BARATS!!

un., etc.
Capells de tagal picot, diversos models, a 5'15. 8'25, 11, 14, 1 5, 16 i 18 ptes.
Capells en totes classes de palles i tissús

TfIllers Electrics AGÁ

Aquests dies continua veient-se
rima concorregut, a l'Exposici6 de
l'Automòbil, latitud deis cotxes
"Willys-Knight". la famosa marca,
ben coneguda del nostre çí.lc. Per
cert, i contra el que s'ha dit trrimiament, que el seu reprteuitant, senyor Bofill, ha estat el primer que
s'ha inscrit a la pròxima cursa de
turisme que està organitzint c/ heial
Autoebil Club de Cstaltiryi.
cridat forturnent l'atenció dels visitante de l'E:moaleló de l'Autombbil una fMar lea
d'autornóbils on raMittlui u, presentada per 1es grans fhbriques
Carpen, i que re-presenta els

estä hic,/ernitzat i resulta elegantissim, ter.int, però,
sempre, la casa cznstructora a disposició del púbfic els

Concessionari esclusiu:

AMIANS:

E,Capells cle Senyora ii

L'Exposició de PAutomóbil

la h liti ll iU [1111 1 1.11

imensiazzazaziezzaztzuzei

111

quilos.

»IIMME»

IP,

EV

quilos.
E. Bertrand, "Stargate", 55 kg.
E. Bertrand, "Vity Not", 55 kg.
E. Bertrand, "Soba", 52 kg.
G. Flatman, "Curruco", 54 kg.
Marquès de Foronda, "Ederra", 33.
F. Vidal, "Marie Rose", 53 kg.
Comte de la Maza, "Frugality", 49
quilos.

ral de la prora, 302 quilòmetres,
aproximadament.
R7PARTIMENT DE PREMIS AL
CLUB NAUTIC
Aquesta tarda, a dos quarts de set,
a l'Stand del Club Nàutic del Saló
Automòbil, se celebrará el repart:rnent de premis als vencedors de leo
regates d'embarcacions de pesca a
motor.

0
Illliti plum - Indi o 114/

elaze

1

Autolocomociú, S. A.

Carrosseries
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VIsIteu els nostres *
Stands Sala A — 172 - 173
Stands Sala V — 17- 63
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[omitió de lloleT101311

Sus amigos enVídiarbári

•

sells tallers.

Es una obra molt notable, en
qual no ella descuidat el
Inés petit
Corn hem dit, ha estat l'admiració del públie, que no s'ha
çaneat de dedicar -li . els mäs.
elogiosos comentaris.

de primera Comunió
ArticlesELS
LIMITATS!!
PREUS
MES

pessetes
24
un des de
Vestits d'etamin superior, amb bonics adornaments, elegants models,
9, 11, 12, 14 i 15
Vels tul, classe fina, amb brodats, un a
13'30
Veis glassa de seda, amb preciosos brodats, un des de
3, 5, 6 1 11
a
una
i
puntes,
tul
seda
adornades
amb
Bosses
13'50, 15, 20 i '22
brodats, un a
Jocs interiors de Cambrai superior, adornats amb puntes i bonics
1'25
una
des
de
5.
Corones i diademes,
6'40
de
serrell
d'or,
unades
i
amb
dibuixos
5.
Llaços cinta moaré seda,
10
un
des
de
serrell
d'or,
i
Llaços cinta moaré seda, amb brodats
11'40
una
des
de
Bandes cinta moaré seda, amb dibuixos i sarell d'or.
15, 20 i 2';
a l'or, a
Bandes cinta moaré seda, amb finissims brodats
:1'15
un des de
blanc,
de
celuloide
comunió,
amb
cobertes
Primera
s
Devocionari
3'95
un des de
nacre,
amb
muntura
d'argent,
amb
medalles
i
Crucifix,
Rosaris de
1350
des
de
Sabates gacela, el parell,
NOSTRES GENERES
ALS NOSTRES APARADORS VEUREU LA QUALITAT DELS
1,9

II II II

▪ II II

II II II II 11 11 II II II II 11 II 11 III II

11 11

11 11 II 11 11 11 II 11
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PUBLICITAT

CONCA DE BARBARA
quen encara una etapa unieressant de l'evolució de la idea i
l'organització de la propietat,
que la Ilei civil hauria de recollir.
Primitivament, la propietat
terrassana es manifest ä en poder del s . grane terratinents o
mane mortes, venint-ne l'actual
sistema ile sub-divisió o fraceionament que fa rutinària i
cara la priAuceid. Obviant delicadament els grossos inconveniente d'un i altre d'aquests
sistemes histbries. bus aqui
ele Cellers Cooperat tus, que
sola la forma mateixa do la propietat dividida, mit sjaneant l'aprofilamena mostra
nIna manera gairebé perfecta
d'ortnnització de la praptetat

Un carrer de l'Espluga de Francoli

L'exemplaritat de la Conca de Barbarit
$ense immodestia podern assenyalar la Conca de Barbarä
rom un cas d'estructuració
agrícola modèlica. Es la Conca
.una petita i ondulada plana.
tircumdada d'altes serralades.
Les seves viles i pobles i llogarets no arriben a la vintcna, i
llur població ultrapassa poc
pes 20.000 ànimes. De la Serra
Ui Tallat fins a Miramar i de
da Sagarra a la muntanya de
Prade. gairebé nons s'lii veu
que la ufanosa verdor do lcs
seves tfpiques banealades d'opulenta vinya.
En cada poble hi ha, alnem n s.
un Sindical de pag-2sos, i en
alguns dos, també amb vida
prepia. Agrupada en aquestos
organi g ines s'hi 'roba ben in:. el
vuitanta p er cent de la població
total.. La majoria -de Sindirats
lenerr casal propi, amb sala de
café,

eala de conferencies o tea-

tre i Caixa rural, la qual recull
els estalvis d'uns per accimboiar
les necessitats d'altri. Per?) la
tasca definitiva. exeepcional,
forta d'aquests Sindicats As,
cene dable. el Celler Cooperatiu
Pur.
El Celler' Cooperatiu d'un ¡Rabie vinyater! Itnagineu-vos per
dote i virolat d'un d'aquests
un moment tot PI sitie brillan t .
fruitradors termes. tan candis
dr vinv entollant-se lintre
'd'un u:1 andi(ys edifici, ordenadament cebut. curi-Jsarnent aroduït ., aviament tractat. Allí. el
tn11 mantel:O 1 III i es vinifica.
valent-se de maquina,ia moder_
lna i costosa 1 aprofitant el s ensenyarnent- enolbgies; s'estiva
'despees BU grandiosos i•eci_
pient
inds i
enm
islbes eambres de nilvia: allí.
ragornbn17.tnent milenars de
eäreegue, n le Uds els empritts
bes purifica, 1 treballant per a
g ots. s'olitenen preciliSI es a vanatge:5 fi . P r . nninia.
perfeeeió
de reaultats, i il'allf, finalment.
ruja Un dad so hort s. al niä
1 N. ivifiead.,r d'un vinet•ben fe/
que e5....s una delicia per als pala ilars san itnsus, una julo per ale
:que el fan i una glòria jr-! a la

terra beneïda que el lleva. Això
és el Celler Cooperatiu!...
Quina diferencia hi ha d'aquells casalets llòbrecs, d'aquella atuells primitius.
cups de bruticia els vaixells
malolentsi els vins eixalats, terbols o florits que eren la desgr a cia de cada dia abans de
l'època deis CellerS Cooperatiu s...
Mai ao s'agrairà ni es Iban à
prou /a intrepidesa de les colles
de capdavanters que a còpia
d'inoits esforços i de generosa
audàcia conceberen l'obra, convenceren els terrassans, cercaren els recursos, i, per fi, aixecaren les parets.
A la Conca allavors—catorze
anvs entera--mo /ti havia cap
diner. Fon menester el diner
d'altri. Es feren emprestits que
cubrí el

cara. Aquests Cellers i Sindicats
s'han confós i agermanat, estenent els llaços d'una Federaciú
que dirigeix 1 allieona , orienta
i treballa. com un sol cor r cervell de l'anima collectiva.
A més a mée, els Cellers Conperatius, que són una necessitat,
un progrés i un simbut, mar-

mira/.
Catorce anys envera. !a pagesia de la Critica era òrfena de
sentit collectiu i pobra de ben
estar. Fern balanç? SI? Dones
be: senil, aquests bornes que
formen les Juntes dels
cate d pagesos i dirigeixen organtemes i interessos -le gran
nwüula, a desgrat de 1/urs detectes, són un bell i pròdig
planter de civismo per tal eúni
s'eduquen cooperan' al bu social i públic millanCant l'exerclei fecund de l'acció. i avui.
lambé, aquella Conca de Barbarte. decandida i robra. es un pa4is
benestant i nrbvid. mercès al
sen sentit cooperatiu i nl seu
esforo creador.
ALBERT TALAVERA
.nn••••nnn••nn

Català:
LA PUBLICITAT
is el teu diarl

Una vista

de

l'Espluga

VIMBODI
Al costal de l'Espluga, per la
banda de ponent, i seguint aigua
amunt el riu Milans, passats els
turons del castell de Milmanda,
veureu aixecar-se al cim d'una serra
la pintoresca tila de Vimbodí. Bonic
en extrem és el cop de vista que
s'ofereix en descobrir-se les primeres cases del poble, penjades al cim

de la rnuntanya, amb les seres ampies arcades i les seves parets blanques destacant-se damunt les roques
negres en que s'asseuen. I al peu,
mil jardinets conreats amb cura, i
l'arbreda que creix en els margen
del rin, vénen a augmentar la bona
impressió rebuda de Iluny en dibuixar-se aquell poble, que sembla
una nivada d'ocells en un carnp
cie verdor.
Els que estimen l'antic, els que,
cansats de la freda monotonia de les
nostres ciutats modernes, de carrers arrenglerats i cases altes com
colomars, vulgueu distreure !a v.sta
i recrear l'anima amb el deliciós
aspecte de les viles velles, oht pagueu-vos el luxe d'un viatge a Vimbodi. La bonesa dels seus habitants
us assegura IlI7 hospitalari acobli pie pt; el hose del tenue dóna com-

plet esbarjo de caça; el noble ofereix un contrast tan gran amb e

Itane de Valls, 1, alguns.

la Mancomunitat de Catalunya
Al recer d'aquell benemèrit
Banc ha nascut l'obra magna
deis Cellers Cooperatius. i aquelles eones de capdavanters,
tots ells d'una honradesa i
desprendiment imponderables,
comprometieren en l'obra comuna Pur crèdit particular i la

tranquillitat Ilur, exposant qurs
béns a ratear de la generosa empresa. Exemple zaquest
de -eulpidor altruisme i
litat que el ear»p, oblidat i humil, ensr-nya a la ciutat brogidora i altiva.
Visiten avui la Conca de Barbaria i veureu que aquells somnis deis bornes del 1913 i 1914
són avui una realitat espléndida. A rada poble tradfárou
cines nionumentals edificacions:
l'esglAsia i el Celler Cooperalin. El eulte a l'esperit i el culto
al trcball: el demà i la
veritat i la vida. Després de la
idea esdevitigué raeció que la
feu reeixir. 1 la ciulat, turna l
d'idealismes inconcrets, té queleom que aprendre de la pagesia
conques it que ha concebut, i
després ha creat, que ha ger ntittat un id.m1 eulleetiu, i l'ha
crialallitzat en obres de forta
perennitat. I han fet mes, en-

dels afores

que volta la vida ordinària, que am-

plentent veureu recompensades les

Vista general de

BANC

Montblanch

DE

FUNDAT EN

VALLS
1881

INSCRIT A LA COMISSARIA REGIA DE LA BANCA PRIVADA
Escri p turat i0.000.000
A!
CAPIT AL
1114. Desemborsat 2.500.000

Central: VALLS

RESERVES: 1.429.897'22
AGENCIES:

'1201GTEBSLAM"'"

hores allí transcorregudes.
Exceptuant la via principal que
travessa la tila, no bi ha un sol
carrer dret ni a nivell. La roca viva
serveix de fonament a les cases i
d'empedrat als carrers, i les construccions slian emmotllat als accidents del terreny, formant un conM'u admirable. Allí veureu gairebé
totes les cases amb la seca severa
arcada de pedra de mig punt, els
finestrals obrint sobre el rOnec baleó de fusta coreada, els arcs creuant
els carrers d'una banda a Valtra, els
tells murs de pedra desnivellats i
com ajaient-se sota el pes de les feixugues barbacanes. Cada carrey és
un turó, estret, ple de pedres, rúatic, doblegant-se per a seguir la
tosta que puja cap a l'església o
que davalla fins al riu. El seu efecto és fantästic; i sobretot en nit de
!luna, quan /es siluetes de les cases
es projecten als recons, llavors desitjarieu trobar encesa resmortuida
hiàntia penjant davant el ninxol d'alguna Verge, seguir sols els carrers
deserte, perquè de jora els abando-

nen aquells fills del treball. i d acorrent sense altra companyia que
l'eco solitari dels vostres passes, podrieu creure'us en plena edat mit.
jana.
Llistima gran que una carretera
hagi vingut a creuar Vimbodi de mig
a mig; llàstima lambe que una me.
sura de policía municipal faci e n.
cendre a les cantonades fanals de
petroli. Mes, oh! no es cregui que
civilització ens pesa ni molt
rncnys, o que l'amor al vell cas fati
rebutjar el que es nou. Tot ho es.
timem, e) present que és nostra vida, com el passat que és nostra hi s.
töria, les vellúries de la terra i ele
avenços de la moderna ciencia. Mes
corn en entrar en un cementiri o
en una església l'educarle. ens Porta
el capell a la ni, el respecte als Ilavis i el sentiment al cor, també en
veure un d'aquests velis pobles perduts entre les serres . Iluitant amb
els progressos de cada dia que els
desfiguren

i canvien, renda en no.-

alces l'amor a l'antic, i voldriem
que fossin respectats per la mi de
les innovacions contennpoetimis, i
Se% guardes cctm les joits dels
termas passats que es dipositen als
museos. Veient Vimbodl, hauriens
desitjat que la seca carretera reial
passes pel voltant del poble, que els
seus únics fanals fossin les roveHades graelles que encara guarda la
seta Casa de la Vila. Enhorabona
que els "sprits forts" d'ara cri.
tiquin o no cntenguin aquestes be
heces: que ni el sentiment de Fan
e. la suprema inspiració que a tots
anima, ni la musa de la poesia
establert encara el seu domicili
les taules dels cafés o a les butaques
dels- casinos.
Vimbodi és un poble moro; el sea
origen no pot ésser altre que un
establiznent d'alarbs dependent de
l'emir de Ciurana, allí posat per a
explotar les riqueses de la terra, potser també per a servir de sentinella
avançat als dominadors de tota la
serra de Prades. Mes asiat el centre Ramon Berenguer III arribi arab
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SARRAL. — Carrer Major. p:aça d'Estudi
eohort de cavallers a re •
H. aquella terra bencida, i
fou convertit en barriada
..lans que es mantingue teont
de l'invasor sarraí, que eneatia les serres. Mis tard, pels
de 1152, Ramon Berenguer IV
uCir' flns a rEbre les ironteet: ,onitat de Barcelona, i a
ta venia .1e Vitnbodí doné una
a de privilegi, de la qual desble s'lía en egullit en td:

e.

pasVinihodi
e nta Ctr-oca,:crtúries,
iHH-1 gczantina contra el
,tosiat i
al

a

ha
monte-

aves le>
.

sen

:T•

1,1 en articles ante.
fomie... n ,-Os que se2arare..) la
nt: mcne=tir dc Poblet Aquel'
-. e: senyoriu del qual tan claraexpressava la carta, fou arraat pel convent; ele llindars del
e. tan nets i clara, torea desVimbodí porté una vida
fa entnenyat en eterna que.: eC7:tra ei superb senyor tultrat
.a per veí. Qué es
el cha de les venjances pu cugués
un poble que es veía oprimit,
cm te ts els pobles duenda.
s quan rinspirava rodi i res:a c: rancor?
monument important de
nbodí és :a seva bonica esg1.1.sia
7.edra. La façana es nua seveta,
D una airosa portalada g itica i
7e al costal, desfigurada fa
t c oi pa per necessitats locals.
tíci:t de Faba'. de Po ..dct En Erane

s rar

ROCAFOK.I. —

cesa Payo CoL;lo que ea ven privat
en una de les Doses, indica la data
aproximada de la seca construccie.,
que degué és ser en acabar el segle XV. Diutre es seu la gran nau,
que no pot ésser nies bonica ni millor tallada, i en dues capelletes laterals hi ha un e:u:A-cuan-TM d'arcs
simplement
L'altar major t: tres cossos, i en
el seu conjunt no ofereix res curiós.

•
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Sevei

NO:CM que e' Ira

del

costat3 5 . 11

trOS-

Poblet atli aprofitats,
per..., no &mesa les grécies als que
tal obra de pietat feren, perqué per
tapar alguns buits del mig de les
columnes retallaren magniiics retaules de fusta que allí es troben ara
perduts i poc menys que oblidats.
Altres retaules es conserven a la
dita esglésla: un en una capella de
l'esquerra del creuer, i raltre a la
capelleta del mig de la nau; i dir
"es conserven" és molt dur, car sola
significa que alli as guarden, ja
que no brillen ni pel lloc que ocu-
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Despatx: Carrer Major, i i i - Telèfon 2
magatzem: Muralla Sant Francesc, 8 i io
(Carretera) Telèfon 38

audil
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Sarreal (Tarragona)

Corresponsal del Banco de España

Representant de la

RAUDI

efreeS-M4-34~e44.444
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estalles de la cobdícia i de la guerra,—
confiadament aixequen de la terna
la blancor de les rústegues pietats.
JOSEP CABE ER

ri

JOER GINE 1
sjor 70 - • Estanc Nou"

El jorn decau; són les divines horca
del sol inorent. Els formiguers favores,
— en la brunor dels camps abandonats,

MANUFACTURA PARISIENNE
ALBATRES NATUREL
1.1

- GÉNER ES DE PLYN

i una suau serenitat somriu
sobre tot humanal itinerari.
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PROPIETARI

Habitacions amoblades i amb cambres
de bany, llum elèctrica, capella, gran
confort i esplais. Pisos especials per a
famílies amb tots els serveis i mobiliari.

GRAN ME LA CAPELLA

.

l'afany etern, rencegament aspriu

Poblet
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pen. ni per la cura que 5cls dispensa. Cas d ells esté ja tan malmès que
as lat es perdré si Bel deixa en
rabandä d'ara.
Els murs de pedra de la nau
bé estan pintats de groc, com si es
donessin veroonya de veure's en
aquest estat. Per qué d'una vegada
les autoritats que poden fer-ho no
dicten severes ordres per in/pedir
els disbarats que cada día es cometen als temples?
r.ocmzu TODA
(Dels Records de la çerea le fiar-

Ara que el camp s'és fet tan solitari
i el cel pressent que ve rairet geliu,
i apar que a rhoritze, vulgui quedar -u'
un xic de ror que prodig é ristiu,
una veu lenta va manant que pari

Telèfon núm. 11

tots els trens

cralturs d

.Els formiguers

A cinc minuts

d'autos

.
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Antoni Palau
Carrer de Sant Pau, 41 - BARCELONA

LA CONCA DE BARBERA (monografia)
"Manual del Librero" (obra en "I volums)
Llibres antics I curiosos
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Fabricants d'àcids, superfos!ats
de calç altres mAéries per a
adobs, arnoníac anhidre a MONTCoure
Sulfat
GAT - Sofres

Treballs a una o mes tintes
Acurada presentació
Preus mòdics
River, 3 - Telefon 8
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ciais 1 InbdICS. Vspecialltats per a
excursions i visites al monestir (e
Poblet

Rambla de St. Francesc, 50- MONTBLANCH

IllIanneminwsumasztileraziesitianclawearmansecone
ME RCERIA-NOVETATS I GÉN ERES DE PUNT 111

El
N

E

111113113111Z

PU JADAS
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dre el eiment, d'aparells mederns, entre ells un molí de boles, de molla producció.
D'un temps enea es dediea
tarnbó a la fabricació de cale
bidraulica, i degut al moderdernitzat dele procediments emprids, ved fer front a les marques més renomenades. TambA
ciments són molt acreditats,
de- ce n i t :e a seva esmerada elaboració.
Aquesta casa, que, corn ja
s • lia dit, es molt antiga, den el
seu progrés al malaurat
renci Mateu (E. P. D.), mort
ara fa un any.

n••nn•
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Barcelona, carrer Nou de Sant.
Francesc, 31, pral., es de lps

TE. NDA DE QUEVIURES

lunya en el negoel dels sofres
per a les vinyes.
Sún molts els magatzems que
tO oberts per tota la penfnsula
i el de la Conca de Barbara és
a Monthlanch i a carrer d'En
Joan Poblet Civit. Actual/11dd
s'hi troben existències de cofre
pels tracia/riente contra la malura.
pa p i dele of res. es dedica
tambe AGRO IBERICA, S. A., a
la fahrienein de sabores j beis
xius, aixf com al negoci de farines i abres més.
A Vilafranca del Penedès hi
ha els magatzems principals i
també la fabriea que posseeix,
aixf comf els molins per a la
mülla del sofre per a usos in-

i

Aqueeta important entitat Danea fou fundada l'any 1881
l'e un capital desemborsat de
:.500.000 pessetes. Les seves
eserves es xifren en 1.429.897
, essetes. En tot moment el
/irtst ha donat el seu concurs
1. les classes productores, coles
:to prova el ròssec d'efectes descomptats a 31 de desembre darser, que OS de 7.563.22V:30 pes:Zetes, i el muntant de les operacione assegurades amb hipoteca, el rässee de les quals és
de 3.234.815 pessetes.
El crèdit que gaudeix el Baile
i la confianea que mereix la seva actuació es reflecteixen en el
ròssec del compte general d'in,nosidens que a 31 de desembre
assoleix la respectable suma de
15.611.657'79 pessetes.
Les utilitats obtingudes pel
Banc en l'exereiCi darrer han
permès retribuir el capital acMores amb uie inters del 6 per
100 net, destinat el màximum
reglamentari al fons de reserva
i nodrit amb 50.000 pessetes
fons de previs16.
En el mes d'abril de 1921 fou
fundada l'Agència de Montblanch, tenbst ínstabades les
,fielnes a l'edifici de la seva
propietat, carrer Major, 77, havent seguit un curs ascendent,
1 tots ele imponente, complecorrentistes, clients i el públie
en general hl traen totes les
facilitats possibles per a Ilure
operacions.

El E

ami) blatc d'Aragú, i td com a
estaein mes propera la del cap
de la Cunea i Montblanch.
fa molts anvs la indústria
dräulica, de la senyora vi- delDecimera
tó mOlLa importandua de F. Mateu
Sareal in en annesta vila, deut a les
grane mi:infante de terreny que
.s i (roben ele l'irpoca secunUna de les insiú.stries mes dada, grup Jurasic.
antigues i impsrtents de la
Aquestes pedreros eetan exConca és aquesta fabrica. La plotades per diferente mans en
fabricad() per cilindres dieta de
petita escala, i emprani encara
l'any 1913, però arl; eriorment, procediments malt rutinaris i
es molla pel sistema antic da
expensins. Aquesta fabrica, que
moles; fa tres itie-s es va redata de l'any 1897, és la que
formar totalment auezmen/ mil, esta avui a mes altura de per/a producció fins ce Unes 1:5.000
feeci)5 da lelos les de la es,quilos de biat lo 21 ho y es,
marea, puix té unes pedreros
Aquesta labriea es nodreix. molt grane amb forns (lance
prineipalinent. de Ida 4 e dc la metros iralearia per a la
Sagarra, quo' ü3 un centre pro- del material que produeixeneocel,;
60et
ductor malt bilporlant d'aquest
quintans de eiment per dia.
preuat cereal. Tambe treballa /ud s a més, disposa, per a mol-A
La fàbrica de farines i fabrica de ciments calç hi-

,

Pero T.9FlaS Carnicer 1
- liorafort

d

beralt

tma • nn••nn•nnnn••0•Mee n uf.C•An0/=....ü.M•beMlee

rin ts. ni

3

VIL

3

Aquesta Societat, establerta «1.
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Poblet en la posta

taula embotellat

En les runes la lenta posta arriba.
la lluni que dorm rum Faire ja cs desfi,
i la flor que es badava a cada ogiva
recull l'espurna que uno té deteä.
Semblen les mudes albes de la riba
els mers que s'alcen drets rein una ma;
aún ara corn uns trossos de geniva,
desfets en l'aire que la mort glaça
Si en fou en altre temps l'ample donum, .
ara en triornfa la naturalesa.
Una trrmula boira en l'aire cura
i at n ans ele murs de pedra el sol no inclini,
en la Porta Daurada cl sol s'stura.

Josep Maria Bernal, propietari d'Espluga de le y aneoli, ha
Ilaneat al mereat una marea de
vi embotellat. anab ccl 'tulla
."PartIsaii". Aqueat vi ha estile
en una conservaciú J mea da
tres un,s-s, i abans d'esser
va!, al niereat leet eetat depura!
esterilitzat fAis a qued:ir Cl,
ell el veril/dile suc del yaiin.
Aixf el senyor JoseP Maria E.1.ziat ha pogut fer una neu • ea de
Ti de falda excellerit, que a no
trigar guise 8'i/tipos/u-a als 110 .u.c.x.asnaz PLANA
tl i l'ondes de tot
Aetuatment sima p..isat a la ItillitlailletlltlgSIMIVItallifittielllnbtlffiftleaeni«Ible1111111111111sHISIllit1111SIIIlibesistmummus,
venda a ilareelona, i"!.s el convir a la construcció arlfati
Grans tallers d'alabastre
cessionari el senyor Ferrer
del Monestir de Poblet.
Mest ice, .
natural i transparent
S'admeten encàrrecs i pm'.
El "Partisan" per Ss•s a r )111 vi
¡cetas &le senyors arqui>,
proceden' de l'Espluga
l' le de Maur;ci Raud
les.
r o l)" , arm es C nn neixen i
Es construeixen imatges pe
ten els vins per la seva qualilat
al culte catòlic, en totes 1
i rees gradllaz:• icl_ es un e i
mides. Estätues, columnes, pla.
Es ccustrucixcn altars de tots
sita de gust.
fons, g erros i tota mena dan! Noinés cal n iir que d'enea que •
ectils
el es Ilurninosos i de renten.
s'lert Ilanrat Ji -ce el aug , ..eapropis per a p resents; piale
Filien casa que ha construït alten cada 711,1S les demandes.
1 nene d'alaba:1re proeedi- per als bombona per a nee e
-Partisfo,". non\ aleie te id.
baleigs.
mont que s'a/Mata en Caetuali.1,1.•
es c o I tlir
Es confece,iouen monument
quistaren p is avis del seny. -)r lat en subelituei,i de la fusta
o !loes històrics en miniatura,
policroma per la durada, baraJosep Maria Decenal a • lei ...ele re e
tura
per
a record , . i (ola mena da:
i bona vistosita1) en la macarilla per tal com N . a .'•ss• . e• ein
nobles
iria I
Catalunya Celes a l'engräs per als baleesel -ls partidaria ines oi,m.!nzts
ris cona a record.
Espanya.
el nom g;le
;uella N-incan oa.
L'e!lah:tsf re que es fa servir
Els nostres treballs, per
en !a ros:receló deis seus artiseva precisló competeix amb
miirea de vi embolallal
el;• e prm e releix de los fa111030S articles del mateit grere
per aqucst miden edne_
portals d'Itàlia.
', 1 04freFeS de Sarral. les mateiguda encara aval la casa del Su 1./
ss ¡l'He segles enrera varen cerSarral (Tarragona). — Tel
fabricant.
"-Partisän", que equival a dir
nom que va sol, vhidra aesser
tarnbd el vi quo s'anirà impuni
sant nil meres.
El "Parfisan" es van ;I rasa
rIel sen conressionari Ferrer
Passeig de Graria, 111.

JOSEP DE SUBIRÁ

Barcelona.

dustrials 1 agrfeoles.

ntenp.IMS

ginEems muritilo 3 E

IBERICA, S. A.

més conegudes arreu de Cata-
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Pels meravellosos resultats de les seves aigües declarat novament
d'Utilitat Pública en octubre de 1926
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30 d'abril cle 19'27

is Siodic I 1 Bullen CONeralillS de
a Federació Agrícola de la
Conca de Barbarà

( 1916 - 1927)

G,,,•

ció :: Tasca doccnt.
cre _ dels Cellers CooperaAsseguruncen mtitcres de í
us
tcstiar :: La Secció d'Adobs. I
,,ea.c.d de la Facina Coopera1 • Gerencia :: Act.uuci
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sulfat de cnure, completant
l'acoie. tutelar amb Fertsenyameta de fer les barcjes del soltat 1 tractament apropiat, publican: fascieles de divulgació.
El 19 17 s'elegí una ponència
que formaren els senyors Josep
Cabeza, de l'Espluga; Ramon
Rata, de Montblanch, i Joan
Corlada, de Sarral, per a preparar la constitució d'una Facina
Cooperativa.
El 1918 morí, durant la terrible epidemia gripal, el sPcretnvi
tr.01,1u de les eirt .vastaPI ruilWit oea4orth a 1 fundador •i Paimi patrici En
'
.1.tai i Poblet Teixidor. i malgrat
inyes l'anv 1915 la
l'any despri.l s s'acordà
-.11tat de cot t. re. ting",;
.-en. • ui Faeina. que fon ;lea. 1 10120. A primers
,u y es constituí la Gierèn,1 Federació. amb
' d er a generals i diree--e ha exercit sense in.111011101
-1.3 el primitiu fundador
la! S
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-. s . 0011f o,pazar.la
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.1 3 elet
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Ca a a la Vila de

-• nyar la lasca de la FeHrant Pls 0112P anys que
d'existèneia fina feina
acabar, puix es tracta
vnlitat rnolt actuant i
!adora.
N'hi ha prou arnh dir que ha
intervingut en hobels probl0m0s
gererals de l'agricultura, espeeialment en id ram vitícola de
faisui algunos vegades decisiva,
cities'i.3 vitícola i les grans
crisis periòdiques que sofreix
sr)n °hiede d'e a tudi i constant
prenelipaci."., essent rnolt beneficiosa la sera aetuari.5 al país,
i As de ereure que d'aquf ondavant aerä encara to. : s decisiva.
Un deure de justicia i ui gra-

Sindicat de
.Montblanch

El

El Sindical dc Vinyaters de llontblande va néixer de l'entitat Associació Agrícola, dissolent-se aquesta i constituint amb la major part
dels seus focis el Sindicat de Vinyaters el qual es va formar en 29 de
nutre de 1919, havent-se presentat el
set: Reglament al Govern civil de la
prcvincia en nr d'abril de 19/9, i per
R. O. d'ir d'agost de 1919, va ésser
reconegut com a tal Sindicar Agrícola, gaudint de Ins exempcions i
o;:e la Ilei concedeix a les dites
entitats.
A) L'elaboració, criança i venda en
conni dets vins dels associats, 13) La
en comd dels residus de la

ennalitui)..' t'ala de la
Federari.).
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freball .s do la Emiemandl a la Copra rany
l e la intmaie5 dPI

Josep M. Rendé i Ventosa, fundador

i

(mimo dels Sindicats

i Cellers
l'edifici del Celler Cooperatiu, començant les obres de seguida, que duraren dos anys, inaugatrant-se en setembre de rally toar, costant l'edifici,
cups i tines la quantitat de 263.38475
pessctes, mobiliari i maquinäria pessetes 37.970; en junt 3 0 r.354'75 pe.ssetes. El nombre (le socia que e/ formen
és de ino i el terme rnitjä de cargues
de vi que s'elaboren cada any és aproximadament de set mil, formant aquest
can, gairebé tots els Sindicats (raquesta comarca. part de la Federad.") Agrícola de la Conca de Barbarä.
Té un Laboratbri d'Enologia, 27
cups de 25o cargues cada un i 12 tines de ciment armar.
Per a pagar el cost del Celler es
féu tul emprestit que cobri totalmnnt
el benemerit Bao,: de Va/is

dctalls mes insignificuuts de la Srva
t_tbra Fidel a aquest ideal, refusa amb
tIll gest 'le dignitat, resolut n enèrgic,
mes de (marre pflpfbrInit..1-1S temptadores.
En la sena joventut - ple d'optimisme con' diem - hrescava el néctar de la poesia en la. vida rural.
_Els darrers Illetios de la seca vida,
amargar, cercä niel de conhort en la
mateixa vida intima del pagés i deixa
escrita » un] tragedia.
Era el raip de tota t nrganització pe7.11-rois ti 11 nevr-ne la g l n ria, sabia
allunyar-e
temps.
va motor ¡ove Ila deixat, però,
u p a obra i
esemple,

20.410 pessetes, quantitat que puja a
153.780'87 pessetes en 31 dc desembre
darrer.
Les imposicions a la Caixa d'Estalvis, sumen 9.163 pessetes, clistriguides
en 27 llibretes en 1906, i en l'any darrer, el nombre de llibretes era el de
400 aMb un total de 333.500'31 pessetes.
Com e n çà el capital social amb 5'no
pessetes. essent C1) el balanç passat el
ele 469115 pessetes.
En toco, ço es. tres anys després ele
Ilur fundacid, es comença l'elaborad()
i venda de guano, expedint-ne 19.8ro
quilos, i en • 1926 la quantitat venuda
fou de 166.600 quilos.
Compta el Sindicat amb les scgüents
seccions:
a) Elabo rad() i venda d'adobs,
fats i sofres.
Caixa rural d'Estalvis 1 Préstees.
c) Seeció de café.
d) Maquinaria agrícola, com sön,
premses, , porgadora. de cercals, moli
triturador, maquines de" sulfatar i ensobrar, etc., etc.
e) Secció de . Vinicultura.
Aquesta secció, que (s una de fes
principals, amb Junta i Reglament
propis, en 1913 aixecà un forméis edifiel (vegi's la fotografia adjunta),
essent necessari per a la seva construcció un emprèstit al Banc de Valls, (le
120.noo pessetes, garantides amb 20
firmes i en Iletres renovables als 90
dies. Els altres socis responien en lletres dipositades -al Sindicat.
Per a llar amortització, que durà
nou anys, els socis deixaren I *50 pesseres per càrrega de la rove;
verema, i a mis a mes, l'import . del
producte de les bries.
Conté aquest edifici, dit nn sen:e raó
la catedral del vi, 40 tinca de eiment
armat. la capacitar de les quals
Wuns 15.000 hectolitres, i estä dotat
de rnaquinäria moderna de vinificació.
Les seves tres premses contínues,
sistema "Mercedes'', són mogudes

Harte
on han de mirar-se els pobles que
vulguin regenerar.
• •
No • volem acabar aquest escrit,
sense rente un re.cord pietós, un tribut
de gratitud, al seu fundador, En Josep
M. Rendé. ánima, nro solament del
nostre Sindicar, binó també de la majar part dels que ufanosos s'aixtquen
per les comarques Te la terra catalana.
....11.1,11n•••n•••n

El

Sindicat Agricola

dePla de Cabra
Sortim de Valls i deixem aquelha
terma ufanosa besada per l'aigua remorejant, i tot seguit s'obre ale
nostres ulls una plana extensa i
gens menys facunda, Pla de Cabra.
aquesta petita vila bruna. banyada pel
sol dels segles. ens fa l'entrada fraaca. Cases baixes, amb les portes obertes com una prova de gent que viu
confiada. Travessem la plaça de l'església Tienta i ens dirigim a casa e'
secretari del Sindicat i de la Cairt.
El senyor Josep Compte-Valls, l'actual secretad, ánima del Sindical i
Caixa Rural de Pla de Labra duran:
17 anys, ens rep amablement. Ens
acompanya a visitar el seu Sindical
i ces corita la seca hiStfiria. El senyor
Josep Compte, a mes a més d'essoir
l'änima del Sindicar, gaudeix, a Pie
de Cabra, d'una representad() forC.:
excellent com a borne de la terra
com a bon català.
-FI nostre Sindicat-ens diu-foc
creat l'any 1910, amb un nombre de
37 vid :, fundadors. Actualment són
43 0. L'any t9I2 es creä el "Celler
Cooperatiu" amb 138 socis fundadors.
Avui sonb22o i funciona com una secCió del Sindicat. El Sindical- funci,a1',
sense edifici propi fins a l'any
que aquest es va construir.

Tihlt CARULLA
cl'abril de 5927.

Josep M'aria Rcnj Ahcat Agricola
apóstol de la pagei:i
lZwal d'Esplucatalana
de Francolt
Celler Cooperatiu de l'Espluga de Francolí

la FeelerneiA la anva

rnsenyar i divideratt
.xernentes Pn°15ziea. pn_so pl nroze...., que
.•,1 h. 1 .1 lia g ut en PI
r.of 1 olaboiraoi.; de

COICH de

rasal. prenent el foc en dipòsits
de 500 hectolitres d'alcohol.
Fou nun ;my de prova.
eslava asse g urat a "La Catalana".
Desprds de divers e.s reunions,
eh setty deis bornes dels Sindicats s 'impusä. Mig any després
ta Facina quedava reconstruida
de bell non. i d'aleshores ençà
treballa i va endavant.
Hi ha hagut dos presidents:
Fui ftendt3 i l'actual, En . Josep
Cabeza. I els següents secretaris: Poblet, Talavera, Min. Poblet (S.), Esplugues i Porta.
Ha eelebrat den Assemblees
ordinàries. Sofrf anys enrera una crisi dissolvent, de la
qual reixf sortosament per al
benestar i tranquillitat de la
Conca i el N de l'ag,ricultura,
avui sembla T
( ue, definitivament encarrilada, te davant la
perapediva d'iln boli esdevenidor.

o prOsiin ralP3.11.,
Pethlet Cal-

of
•d-31,•
tía-da.
-t .l .t g a de
v alavera, 1 an,11. , .mett:Aat
d'att :›asqual
Fui .To,ep Ferrer. havia
Sarral. an11.,1. n .r ola
ol
ile la Ceinea.
lo Barhar5. de mes

la

I ',11,1
''Ir parlar ,l'a,tilPsta
enlitaf, ...sena-alar FaereditaL
Ilane .1e Vall a , 1,'s rooperaci..) .1.d
t

qu.0! tu. ha manea! initi en henoagmieolea ¡
In' la l'elleraei().
Aeltialment aqueala Federae j e". ha desvetllal, icii cerla Manera dirigit. l'agruparnent deis
Cell e rs Cooperatiiis 410 lies
comarques farraz.onines
dintre
;t
de Vttlyaleea Ira
ii, ' rial nombroses qiiestions
e n . hfliol o s stisciltits en itl ta i d..
lea fdials a lea quals defensa i
glia t . t/ afera inferior): ¡ ex er111ra que se li consulten.
Cl le, de fehrer de 1925 morí
en una clínica de Barcelona
a.(11! n-•11 ernitient palrici que foil
Fin Jn s ep 31. • Itend(7. eansant ..1
rondol i la consternad.) a la
Coto . , 1 ol primor tb.! ittlitil .1..1
mateir any, lambé, unu llamp
im • endia ,,aotosanlent la Facitm
Br,operativa, deixant-ho tot ar-

‘inificaciO, ja cn primerc s tratéries,
ja tran;formats. Cl El millotatnent
e/I el cultiu de la vinya. sembradUres
arbr a t.
Per aconseguir el proposat en els
apartats A i 13, en l'article segon cs
disposa que el Sindicat construirä
Celler Cooperatiu, que, a base de la
rnutualitat i (12 la cooperaci,', elaborarä el vi dels que a ell s'associin. dotant-lns denva ,. 09. maquines, aparells
i quants elements precisin per a sala
acurada claboraciO, conservaci4 i transformaciét dels vins i Ilur venda.
Per a obtenir ÇO que s'indica en
l'apartat C, el Sindicat proporcionarà
als seus socia els productea (ple calguin per a la millora de les seves vinyes, sembrats i arbrat; reineis contra les plagues del camp. ensenyança
agrícola. iristruments de treball. Ilav..ra. plantea, nnr,iiriulR i nitres clenunts
de produccin i foment agrícola
En a d'abril de r9t9 es va nemenar una comissió per tal de gestionar
iadqsniaiciì de terrenys per eixamplar

"Anda paraula senzilla que
i amb un st-uni profuml

sembrador d'esperance•.
amb la fe dam aposiol
1.21 mate reIn u. >VI pi'
,
u.
fou el sein Ideal el sea anlki
La veia al bes del sol. tau Ilumaa,.. n .
que cada flor, per a ura nun, estel.
Oh, si! Com un ben fill, rarnoroda
- mus que pel trua que lleva i Iletvarä.pel fort ale vital que Ii denla ,
que el féu horne i pagès i catalä.
Sacrificant la sang, com una ofrena
de tids els cors Immils, els seus devots,
anava convertint, ami) joia plena_
en immenses maragdes els ermuts.
1 no sabe manar: no Ii calia.
Els mes sorruts i esquerps dels terras[satis,
con/ un do de Jesús, cor-entendria,
i el creicn, tot seguint-lo com infants.
Mes, avui que sa vida és apagada,
com els honres, vençuda per tan dol,
totes les nits cl ploma la rosada,
fins que ve a aconsolar-la el mateix
(sor."
IGLESIES

de

boutteut

de

Kocatort

de

Queratt

,

aquesta emita a mitt9o5. pel qui fou tin
• 1., pa g e-la catalana u fill
eila, el mai prou irlo\l. Retklé i N'enrasa
homes mes. eiltliSia3te3
tan de rassuciacid agraria, donaren
vida a aquella novella i !manid toeinque ha arribar a esser una de les
nnés poderoses, no ja (le la provincia
de Tarragona, sitió que poden! d'n,
sell3C ténier exagerar, tina de les pi. Mcipals d'Espanya, cn el ram de raetivitat agraria.
Comença la sera actuatió cn
II//a tanta. doize cadires
piset
de boga 1 um quinquer . emprat i amb
T7 socis plens d'optimisme i ganes de
treballar. Avui té edifici propi i compta amb ti respectable suma dedo° amocinta, tinmero importantissim, si es 1.4
en compte que aquest Sindicat es mirament
La sena puixança ha estat gran,
com pot Vellre% en les següents dades.
Comença amb 17 socis en 1905, sen
183 l'any scgüent i 600 en l'actualitat.
Té deixades als soeis, en t9o5,
'

N'acula Cooperativa de Monlblanch després de l'incendi
rer tres electromotor: de 10 IIP.
da em , i ve ri ique0 inri treball d'un 300
beemlitres diaris cada una, deixant
les l irises completamtnt esgotades.
Mirant els resultats obtinguts en
armests darrers anys, es poi dir que
s'Ita elaborat la cärrega de vi al preu
mitjà d'una pesseta, incloent-hi els
treballs de vinificaciét, forza. administrazid, etc., ctc.
Cninpta a mea amb tut len muntat
botiqui,
laboratori
impressora. ventilador que permet exFänid carbiatic d'una tina de
,roo bectolitres, ( . 11 cinc minuts, etc.
De manera que una de les entitats
mes notables és, segons queda anotar.. el Sind.cat, entitat que Ina servit
nie n' Tina no tan sois d'altres de similars de la comarca, sitió també
de la resta d'Espanya i que ha estat
visitada per molts tant nacionals ciar] estrangers. Ella es la
‚Inc Ila allumat el rutinarismc de rnolts
agrieultars, la qual cosa ha emancipat,
enaltit i illustrat en el possible la gent
del camp; ella és, en resum, l'espill

Sernblanea
Josep Rende

Rendé. sMtesi de talent natural,
atractivol i ami) una bona dosi de
sentir conin: callant era eloqüent perque li parlava el rolare: d'una conversenzilla, g mb un lexie de panes
p'e nIe saba. sempre. sempre oportil.
AH) la ploma ades hastía la maqueta espiritual d'un Celler, ?tfoli o
Farinera, ami, els E a tatut s . adés es
cirurgià tlel
convert 1 a ele
com
pags. del qual coneixia
el mimen de la ma.
" Pagi' , de ta l) a peus - escrivia
Cambó arran /le la seva mort - serva ya intactes lotes virtuts ancestrals
de la pagesia catalana: ni era rutinari, ni era exageradament individualista. Era un pares de seleccir; que possekt, pures i vigorc,es. toles les qualitp ts. Itaventme expellit els de fectes
t radic i onals de la seva classe."
•Nltru i sta i desinteressat a ultranza
et dona el cas paradoxal de ring abandonar Li eeva hisenda. curan( que la
de t s mitres fos un ¡ardí talment.
Am-ble ?Obten amb els enemics con.' mes erans són les obres mes n'a-littinaren - per a tothom teMa ene;
trenes paranles o un consell, si liont
Ii demanava.
L'esperit pairal impirä ädlutc

1ndieut .Agrieola de Montblanch

El senyor Compte ens din am/ n una
mica de melangia i optimi s me a la

vegada.
-Després de la construcci3-és el
eas Inés interessant i birténic del nostre Sindicat-värem passar tres anys
hen desgraciats per-a nosaltres. ['cubo enstar-e:115 L'any 1913 una
gran i torta . pedregada ens tea, mal•er la collita; el 19t4 vingué la guerra europea i haguerem sie vendre el
vi a uns preus ruinosos; cl 1915
• ingtM aquella plaga del mildia. que
en, prengué jota la collita senceraPer5 el tnés satisfactori de tot, es qué
al cap d'aquests tres allys, ett dos anys.
es va amortitzar el c0-r del project..
primitiu, que pujava 123.ttoo pessetes.
Aetualtnert portein despest, un,
22,000 pese!c,.
loro, antb 111,tiu d'haver ingrrssat nous socis a:
Sindica. es va fe,. una gran amplio
cié) al local, a carl•ec del, mateixo..

i avui també estan sense gens de d.ficit.
-Pertany, el vostre Sindicar a a1gima Federació-li treguntem.

Dhugable, 30 d'ai/ de in

LA PUBLICITAT
auca, que amiden so per 48 nletreti
de planta, o sigui una superficie de
2,400 metres quadrats, havent coatat 434,9700 pessetes, amb una
cabuda de 3o,000 Hl., que poden ampliar-se fins a 35, 000 si les neceadtala ho exigeixen, essent el seu mes
gros honor que els seus socia, el
mes gran produeix 600 Hl i el mes
petit 2 Hl. La seva forma de funcionament és de les més senzilles. El
soci porta els raicita que cull al

Facina de muntblanch reconstruida
—Eatern adherits a la Federació
Agrícola de l'Alt Camp de Tarragona,
que té la central a Valls, però nosaltres ens ho administrem tot, directamena per tal e= el nostre Sindicas
ja és prou gran. A mis, tenim la Calxa Rural, que ens permet comprar eh
adobs i tot el necessari, puix la Caixa
te un moviment anual de mis de tres
milions de pessetes.
—I les collites, quina regularitat segueixen?—li preguntem per a acabar.
—La collita normal, per a nosaltres
és de io.000 cargues, encara que hi
ha alguna anys que excedim d'aqttest
nombre, cae la cabuda del Celler [s
de 14. 000, i alguns anys hem arribas
a omplir-lo. Actualment, la vinya est à
forza sanejada i a no éster que ens
vingni algun mal de lora insospitat,
per ara i tant estem tranquila.
Sortirn de Pla de Cabra, satisfets i
agraits de l'amabilitat del senyor
Compte. La gran plana que ses divisa
al nostre entorn és verda i ufanosa.

s

La vinya comença a brostar i promet
bona collita. En eixir del poble veiem
en una esplanada tot el tränsit rodat,
del poble, que forma donant-nos
sensació que és per a la collita que ve.

El

Sindicat Agrícola
de Vilarrodona

L'any 1892, els petits propietaris
de Vilarrodona, juntament amb els
parcers, amb motiu de la plaga de
la filoxera, per a fer cara a l'estrall
van fundar la Societat de TrebaIladors Agricoles. Una Cooperativa
de Consum i la compra d'adobs en
comú van ésser le; primeres demostracions crassociaciO i despres, Vany
1916. ja adquiriren una destilleria
cooperativa per a aprofitar les brise;
de les ses es collites. Al mateix temps
al costat de l'obra material sorgia

IMPORT. & EXPORT.

tilo C. Farré - Molläch

l'espiritual, o sigui l'escala que amb
local exprés tenen installada al local
anex al social.
En venir l'any oao9 sorgiren a la
provincia de Tarragona eis cellers
cooperatius, fundant-se el primer al
reí poble d'Alió i d'enea d'aquella
data la idea de la cooperativa de producció va estendre's per tot arreu,
gracies als cursets iniciats per En
Claudi Oliveres, aleshores director
de l'Estació Enolägica de Reus, i
En Josep M. Valla. director de l'Escola d'Agricultura de la Mancornunitat de Catalunya.
Vilarrodona, aprofitant l'avantatge
dels preus de l'any t918-1q. aixe,á
la seva, sota la direcció de Nisidre
Campllonch, enginyer de l'Estad()
Enològica de Vilafranca del Penedes,
amb unes proporciona grandioses i
amb la maquinaria mes perfecta que
es coneixia.
La Mancomunitat i el Banc de
Valls van donar-li el set: anit financier per a rematar l'obra i rally 1919
ja Id va dipositar la collita. Aquest
formós ceibr tó dues naus úni-

Celler, i a mesura que ho necessita
rep a compte de les entregues, efectiu, adobes, alrräs, oli, solee, sulfat
vi per al consum.
També la secció de crèdit Ii deixa
quantitats pez a la compra a ampliació de les seves collites o per a
fer les noves plantacions.
Cada any es fa liquidad() de les
seres aportacibns, llevat dels crédits de millorament, per als quals
s'estipula un termini, segons la seta
importancia.
I heus ad que els Petits n:Ticta
taris, grades a la unió, poden aixecar- aquestes grans fabriques, que
reduint el cost d'elaboració d'una faja() insospitada, augmenten a la regada el temps que esmercen en altres cultius intensificant la producció i rescatant en benefici seu
jornals que havien de pagar a lora
per veremar i una ruajor producció
dc la terra. Perquè cal tenir en
compte que no havent de fer-se els
socia el vi (la darrera nata fou
1.747,045 Kg.) poden fer els treballs de la sembra, que en mollea
terres es entre els ceps. 1 aixi veiem
que el terme de Vilarrodona ha augmentat el cultiu del Wat fins a la
quantitat necessària per al seu consant.
El resultat de l'associació ha estat
eue amb 7 collites ja s'ha travessat
la meitat de l'amortització, la qual
cosa honora molt eis seus fundadora i les • Juntes eue slan succeit i principalment l'anima de
l'obra. el primer president de la Se:cie de Vinicultura. En Pan Robert
Fabada (a. C. s•I•
Aquesta és la ni«) que pot apeendre en l'actuaciö dels Sindicats i
aquesta es la doctrina d'En Josep
Renclé, rapbsto: dc la cooperació
productora, que tant honora a Catalunya, el qual feu el miracle
juntar la pagesia fent uns organismes que al-1lb el tempa han de portar el major bencstar als pobles on
radiquen.
losar SU VIVES

i

ORGANITZAC10 DE FULLES EXTRAORDINARIES A CARREC DE JOSEP OROMI

LA

FABRICA DE CIMENT I GUIX

Magatzem Despatx: Muralla Santa Tecla. 6
Adobs: Riuot, 2
"
Cereals: Agulló, 3
"

JOSEP PANADÉS

144.44444444+444444444444+"44444+414+.44.4444444444

Terra

de la

Conca

La Conca de Barbarà es, verament,
la conca de l'alt Francoli, la qual té
cl seu centre aproximat etti el noble
de Barbara. que li dóna nom. Les vores d'aquesta conca són formades per
les serres de Prades, Montblanc, Vallclara. el Tallat, Vallespinosa, Esblada
i Baufaganya. Es una dotada de recepeiö de les aigües que nodreixen
el Francoli en el sen cttrs alt, dotada
que limiten les muntanyes de Miramar. Cabra i Comavert.
Murs de muntanyes separen la ronca de Barbarä de les comarques veincs. Les serres de Santa Coloma de
Queralt, la separen de la Sagarra.
Les scrres del Tallas i de la Llena, la
separen del Pla d'Urgell . Si volguessim fer una imatge poettlar. urasentariem la Conca de Barbar.1 com ta,a
cassola plena de terra i pedruscall,
amh altes vores dentades en tot el
per imetre.
Aquesta situació eo
de la
Conca de Barbarà ha fet que s'acumulessin en la clotada la terra i les
pedres que l'aigua ha anat baixant
dels pendissos de les serres. Per això
la !erra de la Conca Es terra de
gruix, de profunditat. No és, en general, una terra prima com la de la ma-

g gräfIca

je r part del Camp de Tarragona.

Per les poques pluges i pel sol fort.
l'eixut és el gran flagell d'aquesta
comarca. Sort encara del gruoc de la
terca, que ¡termes de conservar endins
tina part de l'aigua caiguda a l'hivern.
Quart les tapes mes tomes de la terra
de conreu són resseques i assedegades , la humitat pregona alleuja Ilur
martiri i refresca les rels de les plantes. Per això les plantes que tenen
rel . ben penetrant, resisteixen
toriosament, isolades en el camp o
agrupades en la boscúria, en l'epoca de
la sequedat i de calor.
L'aspror del clima i de la erra semblen influir el caràcter dels habitants
de la Conca. Són gens dura, tenaç,
sovint apassionada. De vegades la flama interior els arbora. Tenen Ilargues
tongades de quietisme. Pecó, de tant
en tant, un sobresalt els fa dreear novament 1 cls posa en sarna.
Etnicament i linguisticament, la
Conca de Barbará es una comarca de
transició entre la Catalunya oriental
i l'occidental, entre la costa i l'interior. Par això els costuras, el llenguatge i la psicologia de la gent de
la Conca participen del; dos factors.
La terra de la Canea de Barbarà
clima les collites i les riqueses amb
abundor generosa ni amb còmoda facilita!. Es una terca esquiva. Però quan
l'esforç de l'home arriba a l'aleada

que cal, aleshores aquesta terra
tOttruna i recompensa espleraltdans
els esforeos . i les fatigues, les Iltja
i les contrarietats.
La terra de la Conca és tela ea
ta, terra forta amb gent torta, g
una mica desorientada de vegades,
mica empesa per passions i i
Però amb una gran reserva pe
arnti un tr eS9r de qualitats eni
Damunt l'aspror de la terca,
treballa amb mis daler. I aixi. el
perament la pagesia de la C
és ferri. Quan les seves qualitats
nen un objectiu definit i tse
guiatge, la seva forza es multiplica
fa els mirarles que no és carate
fer la gens flonja que ha trobat
sa a l'abast ele la rri, l'abundor de
collites 1 el benestar en aquest raer..
josesstu
3n-•nnnn

Sindicat Agrícola
i Celler Cooperatiu
de Barbará
Aquest Sindic.at e; funda l'any
i té per principal objecte la insta
d'una destileria Cooperativa, ja
les abres operacions própies d'un

41111111111111111111•1111111111111•111111PEICE13111111111111111111 n 111
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Adobs i Cereals

ADRECES: TELEFONS: 7 1 231 :-: TELEFONEMES:
FARR É - ABONOS : TELEGRAMES:
ABONOS :-: AFARTAT DE CORREUS, 2

Sindicat Agrícola de Barbará

FABRICA DE TEIXITS DE COTO

DE:
Sulfat de Cale
Especialitats en polvoritzacions
CarGuix de Pintor :: Blanc d'Espanya
bonat de Cale
Dores i Terra Negra — Te). 223

DE LA

•

MONTBLANCII

PieprestnIall a Il arce 013: Antoni

Deenech - Tel. 1758 S. p.

UN DE JOAN AGUIJE

•tisesisestiffl+tiee+44+4'

AGRO -IBE IC

•
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MIAN.Ronziozer..A.
Sofres de totes menes : Productes quimics Importació
de fruits : Farines : Fabricacació de Sabons : Lleixius

Fábrica i mallos a Vilafranca del Penes
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Fabrica de Teixits de Cató
DE

Freixa
1

Dipd3it 1 Representacid a Molltb i anch a cärrec de

JOAN POBLET CIVIT

Sol
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LA. PUBLICITAT

csobte, 30 d'abril de 1927

ELS ESPECTACLES
TEATRES

Teatre Català - NOVETATS

Acinesia Lit, Associació de Mercera

IMMAIMIn.n

PUPUT
o EL JOC DE L'AMOR
I L'INTERES
Es despatxe n vals: Cooperal'Associació.
Giriti, nútiva de
mero 5, pral. Telnon 2102 A.

Gran Teatre del Liceu
Temporada de Primavera. Els
faniosoS - BALLS RUSSOS, el
divo tenor SCH1PA, la celebre
Sopran GOAIITCH i concertista LORCA S. Segueix obert

l'abonainent.

•

ELDORADO
'
Compan yia sise comedia

4+444444.4444.0+4444444444.

TEATRE CATALÁ
NOVETATS

Sindicat Agrícola de l'la de Cabra
com les compres cols
ctivdadoba, per exemple. es veditzant d'anys ençà.
Qe --l'any 1910—es funtlä la Fe- •
.Agricola de la Conca de Bar- 1
ra. - eint la sectiO daprofitaments •
o h • l'acina Cooperativa, es traspas• ,aquina de fondre a la neva•
-,ue ja s'havia amortitzat per
. mateix any de 1910. es creà

de Vinicultura del Sindicat
;
A te. ,' 'a de Barbarä, i s'atordä la
d'un Celler Cooneratiu
▪
- et.er dels darrers que s'han
. es dels millors que existeihaver-se pogut corregir en
▪
defectes que s'havien pogut
▪ • • en els que el precediren.
cost gira al voltant de les
peo:ctes. i té arm cahlida duna
11ectolitres.
a reunir els cabals necessaris
•
construcciO. es fén una emis)`dleatinns per 300. 00 pessetes
coberta pel Banc de Valls,
hancarfa eow ha d.,nat 1,ta
acilitat< a les entitats agricule9.
•
.;11ra erni,51A per 350.000 pe,
au quasi tmalnient colscrta
e
tena• le turli la forma (l'amor• que hi ha implantada al Ce'neratiu.
-lltzacit5 es fa de fo rma que.
• ,.. als si,cis, protrircit-nal, eve, nportac1ons. pe ss et aros
l'any. er.
,

dar.% totalmem amortitzat el roct del

CeJler.
Aquestes 25.noo pessetcZes‘.'descom..ponen - Pessetes .w.ono com a bestreta reintegräble,,.efeelyada pels - SOCif, i
pe3 s etes eois com A amortitikiö, lliurant a cada associat un titol acreditatiu de la quantitat pagada n3 que se li
ha descomptat de les seres aportadona en roncepte de bestreta que ha
fet a l'entitat. i un altre de co-propietari per la quantitat que ha pa gat en
contente d'amortitz2tiet.
En cop les Ohligacions que seinela-reo per a la construcci6 Id Celler.
i amortitzablcs en vi/u anys. estiguin
totalment amortitzades començaran a
guanyar interessos els titols Ilittrats
als associats i que acrediten les guatatitats que han bestret. per a Procedir
a l'amortitzaciA ;le la s Ohligacions. i
s'aniran amortitzant de forma que en
vuitanta anys quedin totalment amortitzades.
resum. l'amortitzacii1. del .Celler
es j a en cent anys. Durant els primers
vint anys els socia paguen el valor del
Cel'cr. i durant (la vuitanta anys seMient s sels torra la cniantitat que
I han de:xat al Celicr perquè pogués
ranortitzar 1,5 Oblizaci, 413 enleSeS.
El que t'rs lamentable. és que aquests
considerable s esforços jets pels vinyater,. que han comprotri:s els sexis cahals i han dedicar els set:, entusiasmes
hereccii ., iraquestes catedral: del vi,
pels Poder,
es vccir tau' por
1 C.\HT.7.
o VIL

les .eine.
•trul . 41.9sabte, tarda,
MITAQUES A '1 1 5. 0 I A t rTES.
, LA LLAR APAGADA
per En Borras, i
QUAN ELLES VOLEN...
a tres cuarta cte den:
ASSOCIACI O I s P NIERCERS
EL TRUC DEL SENYOR BANYULS
t'evo d'En Pons i ruges
P UPUT
O EL JOC DE L'AMOR I L'INTERES
Densa. dlumenge, • a dos quarts
de "platee de la tarda:
L'ANELL MERAVELLOS
A dos guarts de sis. i nit, 1 ieS

Sots-egyncia CHEVROL1T

107 representaran, eonsecutIves

L

el atantina
del.s ti, • -tus de
itaa-it a
Sdiltes
os immiltble de l'Il-lot.
cortverti en una infin- a l'ony 1.1,
1 'a. • 'na1 priti
: Flor c e -0 11,i/111Dicli,
iv r-hi !nautilo:1ra
any . un import?ut
er,nvertf
d eel
• .al fabri c a d'a1t•oho,t,.....

publicar
un e s Orales que rl llonu•rniete
enttss;to Pan Oxiera"1. do MontItlatt e h. 011:: havia trames.
f • xt u • aVnit.

n11

1011.1•

Manso cordero

5 DEBUTS, 5

MISS PEGGY LEBLANC (eao:mtrirs .
THE MAGARAS
VALFA 1 PANTNER (potpour-

EL SOBRE VERDE

emb LaniA JOHNSON
HARRY VVILLS
›nrollAs
amb nous sk,etrlis
exII, en e s - gnal s proa u part
THE JOHNSON' S CORLS
DEBUT DE
I E•S1111VENIMENT.
EVA STACHINO
es
presenta
la (mal
hile int,rpretant la seva grandiosa
creael n , CATARINA
nit:
Dameros— , larda
MONSTBE
PROiR
;J.
•-i.44144"Xe#9.4-4.3-9-,

EX1T CREIXENT
TROUPE EERNASCHI

.altadors- otaris).
KING REEP (jongleur excentele).
ELS GAUCHOS ANIERICANS
salvalgr':
n:71M1) n •1
GERMANES DIAZ (Clowns pa-

ludistes).

LES FONTS LLUMINOSES

"L'AIGUA QUE BALLA"
fanläslic espertaele do Hum
i color
DEMA, D/UMENGF,.
Tarda. a 2/i de 5. Nil, a los ID.

REVUE

LO VE -ME
Butaques, 5 ptes.
Scients numerats, 2 ptes.

2 funcions extraordinàries

Princi p al

pito etrania ronovat
ami,
Dilluns: Descans per a 1;1
debut por al dil r t eparacii't II

Palace

Els lilliputencs de Singer

hyper- esptie I au lo do. 11rtipodrome, de Nova York
EL ItItoGRAMA DE CHIC MES
i;11AN QUE ES CONEIX

PROGRAMA SELECTE

DUES GRANS PELLiCULES

MON PEROBT

i la con: t'Ala fina de gran
r•spec; acl e

Gran Teatre Espanyol

IRENE

Conipanyia

fastuosa desfilada de modes
femenines - Cl) belles dones
FI DE FESTA
DEBUT de la gentil canrone lista i ballarina

SANTPER E - BERGES
Primera actriu:
Assumpc i ó Casals

MANOLITA SERES

Aval. disobli‘, 1;1141a,
qua ris do cine:

concours des cideltros arlistes

Jean Sarment
el Marguerite Valmond
avec Marcelle Geniat
Jeudi, 5. Le plus gramil suc's

*cija 2 de maig
Dilluns,
Reaparició del popular artista

WILLIAM S. IIART

Eh

VIII D f".
e

LA

PUM"
Art1161111.11.11~11

Exclusiva de
ELS ARTISTES ASSOCIATS

\ARTISTS/

i'

11 -.111;l1

Les plus beaux yeux
du monde

EL FILL Dr. TOTHONI
ELS FILLS DEL CARRER
a los den: ESTRENA de la comedia salínra on Dos ;lotes, d'Alfon:

Roure.
LA VICTilYIA
nit, funoid a benefloi de :la Caixa de la 'Vellosa de l'Associaeb ) d'Obreva Cotices do ItillTeleFILL

.04.444194444444

TEATRE BARCELONA
Comparyia de comedios
del teatre Infanta Isabel,

LA GALERIE DES GLACE.S

pj .s dc 300 rerrt n •nlati.,us

de Madrid

Pts le.

Samedi, 7. Lo lireAs mmulial
MADELON
Dimanche, 8. La dP112i1,1p
a

5 heures:
LE PECHEUR D'OMBRES
Samedi. 7. Matinée ä 5 henI . P%; 1 5 • pl ami sucres de la Comedie Erancaise

POLICIHE

atili. clissaide, gran .-kit, La promesa fingida, per l'elegant Man
Murray, El seu Unjo amor, por
clara Unir; Lo nit de divendres;
Partit de futbe! entre ' , BarcelonaValencia", amb l'incident Pedro];
Una casa sense dona, caldeo, Ac-

Toilidies des plus grands
coutouriers modistes de Paris. Au grerd attrait des pieces et du Latent des artistes,
s'ajoutere le plaisir des ye nte —
Es despa xa a rompl afinf

ffiZ,^a1111., 1 arda. a
sie: La comequarts

IX

tualitats
Pernä. diumenee. › n • •: ,..1 5 matinal
n routc a una. .1 ta s e s sIÓ de
1 a nit, estrenes. La dona salvat2e,
t per III en PrInales El segon manament, 5,.• t . ,5515rsi W n •.•/.,,

lit

Crieó Gracienc
Escola Coral de Terrassa 7
Despol y • de locaflat, a .1a
Unid Mus i. 1 Espat,yola. 1 1"3,
P. t7ittal thi l'Angel.
CM'

3 E Ti

PALAU MOSICA CATALANA

TARDA

1.)01111. tolda. a 3/4 de 5.
Copies: -Empörium", "Barcelona", "La Principal", -det'Peretada. Música !hure-per a -bol:4a. Per lotes tres: -La competencia'', linera; •• ".k ir aten,:
ques", Pujol; "La matediceiii

500,3

Novetats Universal i

Actualitats Gaumont !.l u)
L'últim crim
per
Paramount:,
. . . 4'45
Bebe Daniels
EI alune (film Patamount), per M o l
pile Menjou
5'45
Coi tez
Obertura de Prometen. de Beethoven,
per l'orquesea . . . 643
J o e Will, mataba700
vi, t
Manolita Marco, ha7'15
ilarina
Intermeclis per CrioHito, estilista argenti.
NIT
L'últim orina (111115
per
Paramount),
930
Bebe Daniels
El eigne ( fi lm Paramount ), per Adol-

pho Menjou i Ricard

1030
Cortez
Obertura de Prome11'30
Beethoven
teu,
J o e VVIII, maTlabai

Manolita Marco, ba-

DEBUTS
JOE WILL i
MANOLITA MARCO

sopratt - CON‘A:P":19-CNI..1-1(1.
contra!! - .10.V'ZL
NIP.‘I,
not.

ORQUESTRA COLISEUld

c+Oo-isesires-.4-044-644444.41,44‘

AV I.

fites i orU:qis:
CONC-EPCIri.11_11.H.VDACH",sTI,

DIRIGIDA PEL MESTRE
BLAI .NET
Aval, dissabte:

4

¡MECACHIS,
QUE GUAPO SOY!
Nit, a un (pian d'onze:
La humorada en tres notes.
de Pero Miiiloz Seca.
EL ESPANTO DE TOLEDO
- Demä, diumenge, tarda i Tlil,
El espanto de Toledo

>4-044,444444444444+0444444

ti el comte Aman:, Toldrlt.

Obres guanyadur e s «lela

"PREMIS SANT JORDI"

OREE° GRACIENC, Ilirigut
emplonaria
pel mealre
tota la tercena part.

Preus populars!

Localitats: U. M. E.. Portal
de l'Angel, 1 I 3. Tarda. il ,• 3 a 7

:e ESPORTS
CDDHS DE

11'55
llar ina
intecturdis per Crio* Hito, estilista argelití.
NOTA: L'en-Ti-esa es re,1e,
4 --va rl (bel_ d'alterar
.itte tlel programa.

RESTAURANTS
MI! 0-

RESTAURANT DEL

COMUNIONS
BANQUETS

e4AM10714.,,,1».

Avui. dissobte: El somni d'un
vais, La dama misteriosa, En
tremaliadures de joventut,
conquista d'un harem, Noticia-

.1111113MM~WPCOR17115,11C7111,11/211.11IMIIMIl n

r' Fox.

Associació Música Camera

DIVERSOS
Demut, ditimenge, i dimarts
vinee: Per primera 'vegada a Barcelona,

FRITZ rEISLER

Exclusivament per als

socis.

Gran Teatre Triomf
Cinemes Marina i Nou
AxiS. dissabl e : Lizeudun contra
Hansen, La dama misteriosa
cinquena). El genera), L'orgull de la nissa g a, Actualitats
Gau mont.

--_____—_--------__—
COLISEUM
\\TI .s t DE111"I'S ----dOE WILL i
MANOLIT

A

MARCO

i CINEM! COLOM
c. de Cent. 217 .1. teatro. 3 8

DUES NOTES
IMPORTANTS
Primera: Repetlm Out' és in 0111 donianar -invilac1ons t'Ole
plenientäries. N° n'hi ha ni una.
da disponilde.
Segona: En entrar al concert
és necessari que cadascú ports
la seva invilació a la mä, i no
que s'acumulin diverses invitacions en una sola persona, cosa
que dificulta la tasca de comprovaeiA, que serà molt minuciosa, deis porters, i representa una molestia per als altres
concurrent s.

Avui, dissabl e : Una forada
entre familia, mol; rhinioa; Els
arnors d'un herot; Carabasses,
per Charles Ilay: Mullera, alerta, magnifica chalo, per Forest
Stanley. — Demà a la ;lit grans
,..trenes. — Al COlornb, avui
debut de 1:1 catneonelista Rosarito Bruno.

N

IRIS PARK
Va1encia, 179 (entre Aribau I
Muntaner,

PALAIS DEL XARLESTON
Avui, dissabte. nit, a CLOS
quarts d'onze: Oran esdevetiiment artistic bailable. BornenalgP; al retionionat ot ganitzai fesles
dto. do

EN JOSEP TOLOSA I ROCA
Ball continu. Programa , insur la ineornparabli.
t tettaldc
Banda ()muestra EL DELIRIO

l'otquestrina ¿eh-

Band

Broadway. Sor pr enents

exhibicittria ptils inrs repulats
dare.sorMs pn . tessionals dels
Balls Moderna d'aquesta ciutat.
CIIAN CON(T/IS DE SENYORETES FORNIGsCS quo més es
diatingeixin en t cabelt
cuid a la Dernieire Mode, amb
valut tsos pPentis presents. ER
entrar seran obsequiades totes
les sonyttreltia.
Por a Ilid g es i entrades de
senyor. st l'Iris Park.

SALA MOZART
Derna, dinmenge, 1, i 22 de
maig,

C AP •I TOL
C

Situació incomparable

CONCERTS

COLISEUM
EL CIGNE
por Ado t phe Menjou i
Ricard Cortez.

PARC

BODES

''''...-seee-.?-3.0-tfeee-tetez-seteetteleteet,

DIANA-ROYAL-ARGENTINA

CliaLS -Den

t tuaig-, a le,
INAUGUr.AC:0 DE LA
TEMPORADA. lr.iportorit's preAtionament iliure circulaciö, '10 pie,. A.bonament de carOualge, 20 !des. Entrada lliure
circulad.). 1 0 pl es. General,
1.25; de cartotolge, 6.25. Nenda
a fuga ales Teaire Novotats, Centre de Loealital, i Iteial So- •
creta( de Cui,t, .le Cavalls. g4Servei extritoctiato p i de tramvies. Servei d'autOmnibus de s ! MI•
de la placa ut Catalunya.
Dorna.

11'10

ENIA

RECITAL DE LIEDERS
per ROSINA TASSO
autora nacionats i estrangers.

Telefon A. 38
ORQUESTRINA SLIRE
Aviii, dissable: Exil. roca.negut de la superproducció "Metro-Goldwyn" VIDA
BOHEMIA, per Lillian
i John (Iilbert; A mitja

751 ` r W;17111) Ilavvley ; Marimorena, eönlica; El gat Feliu, oaminant; Revista ~he;1
Nole: Avui, i tienta, diumenge: en la se,:.•Mi marina) iI 1
l'Pspeeial de le.;
a 1, do,i•atx. de butaques numerarles per a
Dilluns, esttenes: El AII de la prada, per
el, tarda.
Ilialn S. Hart, i Sempre dona, per Lucy Dorainc.

Aviii.

dos
dia eit tres actes, dc Carles Arniehes,

51MiOnlil

en la qual
arob h'oli$ tes i
eoHabotarata ols ,ttgUttitts

Te1Cfon 3535 A.

1

'444"+"1.4444 freireeteee-~4.

Vendredi,

erratiott
AS-TU DU CCEUR
\l si!
l,u vendr1.41i. O.

Excelsior

O

fi

marts

Elegant cinema

EL

Walkyria

COLISEUM

S .h.111H':NTY, i1Vi 1 (1 10

11
1
1

Ricard Cortez.

n •quilibrista).
THE pijada
LES SCHLAX ( oviet 1 u/1 5

TEATRE NOVETATS

goinuiltniunpmppilipipaiiimpiminiminimunonivnunnimmiminiminiumnimmumniumminminge

,

rt

- Repertori modern

CAPITOL i PATHE CINEMA

p i,,.Adolphe Menjou i

C/RC-EQüESTRE

Luxosa presentació

VILARRODONA.—Sindicat Agrícola

COLISEUM

EL CIGNE

OLYMPIA

Las mujeres de Lacuesta

i carenes a;• LAS
MUJERES DE LACUESTA, LYDIA
./01iNS O N Interpretar a els sens
dos genials Skeeletts -Je m'apene
Johnson- 1 :SNNet'l ebIld"
Ni,
i a les dem,
En 1144 si,l s

El
11

t•Yanits envera.
La Ilislitria del c..nvent en el
(leal tislit ovni in -dallado agitesinteres,anli,sima. '
I
lia)-er-se
In- dol

La

Monumental :-: Pedró

Atillt • ,

La fábrica d'alcohols
de Francesc Contijoch,
de Montblanch

..-4444444444+04.1,4,,Mbir4,44,40,

4144444+14444+944.044444'

tuosa

la lählida, a ciimonecia
del soule 'que som havia es:tat,
una de les nos importants de
la Peniasula, el , f1 i -.lada a la indústria ti lcolotirra ( 1 0 remolat
li 11111ulla
l"lthl
m o s .1. , den intl lintes .liaris
.1)iii.
degul a la
eri,i general . 1 ,1 paf-.
conver! i.ta
Una Mbrica
encara que serva la t
reäteixa importancia i tradició

la nit, estrena de la pintoresca
penteula El arad del desert, pur
charle, Sicilia I ilarrera
Jornada il.• La dama mrsteridia

El huésped del Sevillano

Dir eccid artística
MANUEL SUGRANYES
Cada nit, 1 dijous, dissables i
dies festius a la tarda, la fas-

munizaiummuumazazummienam217immazzialaiiaiiii:

na jornada de La dama misterio/o.
p eina, diumenge, a la sessid d••

A y o!. dissabD. larda, a dos grial-ti
elne, maulle., popular

COMIC

Dernaneu pressupost al GARATGE GARRIGA
Muralla Sant Francesc, 52 : Tel. 236 -- MONTBLANCH

5 5'n1, dIssable, tarda- 1 nit. granMo005 progratnes d'exii-. Los psi
tientes cedulgueo La conquista d'un
harem I La entremaliadures d'un
Jo y o: ei popular Noticiari Fox;
la g randiosa pellicula do la U.
F. A. El somni , d'un sale, 1 rinep.-

mariposa que voló sobre ol mar

I

u

CHEITROLET

1511 5

Diumenge.
fietty Compsdn.
nit, extraordinäries estrenes.

,-2.+•++.44.44444seeteeeeeees
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

La mariposa
que voló sobre el mar

Numere s , 1 inaig, a j/.1
de 10 deol vespre.
Formara /mil .101 programa la

Telefon 1371 A
Sempre grans i eseollits . prO.:
gruturs.--Avui. ¡Besa:U.0r: NOUciar Fox; Esposes, alerta!, preafflPy;
ein,a ointa. pr p EtoP n 1
Una forada entre familia, chmica en duos parts: Vida deper
portiva, joia ritiversal.
Beni Litell; El palau . de! plaer,
superproducció. p e e Betty

C!NEMES

dissable, tarda 1 nIt
La rneravell osa obra de . Jaral
penas. nte

peaa. diumen ge , tarda 1

Cinema Princesa

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA
• PAU CASALS
Ultim festival BEETHOVEN

Via Laietana, número 14

1n111111nnn1•111,

Companyia de denme* i comedias
MARGARIDA XIRGU

a Madrid

O

100 INFANTS, 100 *
de l'Orfee Barcelonès. Cançons
amb gestos dels mestres J.
Ltongueles i J. Raleroze,
;sita" per NO, : Carme -Perez.
sEt1t IX CONCERT D'OPERA
Jaume Martí (baix) - Concepcié Lorente (sopran lírica) Joan F. Valero ‘barilon)
Mestre J. Vidal i Nunell
Details per eal1,11-. Preti, 1 pta.'

TEATRE GOYA

....444444444+»..+E44.44

TIV

Detitä, diumenge, 1 de roaig:
CONCEBT MATINAL a tire 11

0.4.4.0111.14+O-O-fre4441-34-04114444,

PagIs
P UPUT
o EL JOC DE L'AMOR I L'OLIERES
ES desparta a nompiaduria

9444444440

PRINCIPAL PALACE

DOLLARS

111.

CARATGE "GAR.RIGA"

Es carmen Melles daos en 20 miras re? nfljn del RadioNte

DOLLARS
- Demä. diuraenge. t arda i
nit. fí s tiit .1e1,

El formidable exit d'En Bous I

•ateateueliatumiienzimerPreiieuer.mniumusisteuiir;

L'automail que s'imposa tzreu del rní:ti, perquè és el
millor en la seva categoría. Automauls de lloguer a
preus sense competencia, gräcies al bon funcionament
i economia del meravellós

MELIÄ-CIBRIÁN

del "featito ESLAVA. dr Madrid
.•t vtli. DISSABTE ARISTOCRATIC. Tarda. a les cine. Nit,
a un unan d'onze. El diNettit
entremes CASUALIDAD i el celebrat vodevil en tres actes

C'OLISEUM
EL CIGNE
p; q ; Adolphe fAenjou i
Ricard Cortez,

me44444444444~414~44444444444.+P~~4444.

AL 1 SALO CATALIINYA
ARISTOCRÁTICS KIJRSA families
distingIdes

Oberl rada iba Ibis a entrada de
fose. Jarillus *avisador:. ',cerio,
rnserar. mar/dile espIrt, el mea
Important d'Espanta. F.,-peetal prora&
nre, a 15 tarda.
II ii per a cieno),
I S P PEMA
L'Als n C

. re2I1117
Alr!Mr •MIC23777. -711,7M

Llibreria Americana

1

Ratntda de les Flors, num. 3i

V11111n1120.1.11113111.111.111111

-

,;doh e', `E' 1;hmo'

Ele predilectos de

Orquestres: JOVER i TORRENTS
Insupetable programa: Noticiari Fox (vol. 3,
núm. 9); la preciosa coinklia de l'Oest El pacificador, per
diverCharles Joties; El llop mart, còmica. i la delliciosa i
Neuman i
tida Comedla Una dona por 24 boros, per Lote la
matinal
Harry Liedtke, — Avui, de 6 ii 8, i demh, durant
d'll a -1, despatx de butaques numerades per a l'especial .11
Dilluns, estrenes: L'estran y a agonia d'un subde doma.
mart, per Lillian hall Drvia. i AIgiles prohibidos.

Dormitoris des de 365 Pt.
370
Menjadors "
160
"
Rebedors

Avui,

de 6 gss3les sean s
Mes
1

84

barat

C

que 11 cumplid
NIE 7- 84

d

Dissabte, 30

LA PUBLICITAT
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F644.6.04.6444444,444444444 4
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SA IÂSTIBA

LA

Bäscules "Arisé"

d'ocarsió per a carro i cavall,
1 portatile, de L000 a 2.000
quilos, Sana, 12.

GRANS

MORES "EL CHINO"
AL COMPTAT

1 A TERMINIS

LA CASA taus 'VEN

18 - PASSEIG DE GRACIA - 18

MES BABAD
84

CARME 84

Continua liquidant totes les exlstencles
lbs acabar la reforma interior
La nostra continua prosperitat ens permet saldar tatas
les nostres existències a qualsevol preu, i aixi poder
inaugurar una CASA BASTIDA completament noca
Comprant els vostres vestits, Camises, Corbates, Mitjons, Mocadors, Sabates i Barrets, per
cada as ptes. comprareu com per valor de as duros
en una altra part
Els VESTITS BASTIDA són ja una veritable necessitat social i re galen tot conflicte amb ocasió d'hacer
de menester un Vestit de Carrer, Eetiqueta, Esport o
Dol, per tenir seinpre grans existencies, i si cal a mida,
el lliurem a les 4 hores
ELS EXHIBIM ALS NOSTRES APARADORS
COM FAN LES GRANS CASES DE PARÍS.
LONDRES I NOVA YORK
10,0oo Vestits confeccionats, des de lo Pta. en qualitats superiors a 23, 30, 4 0 i $ o pessetes.
10,000 Pantalons
5
to
to,000 Talles de Vestit
23
lo,000 Impermeables
25
lomo Americanes Punt
10
lo,000 Pantalons Oxford
25
zo,000 Arnericanes Tut-an-Kamen
10,000 Trinxeres
50
25
10.00e Batins
• 5
moca Pijames talla Sastre ....... •
xo,000 Guadapols
495
095
ro,000 Gorres
1'95
10 ,000 Barreta
ve

S

En diferentes seccions
Calçotets

Guants
Elàstics

Elitjons
Lligacames
Mocadors de Butxaca
Corbates de seda
Camises de Dormir i d'Esport

des de 395 Mes.
1'95
0.95
0'93
o'sd
o
o'50
0' 50

095
4'95

Les nostres incomparables Baratures no priven que
obsequiem els nostres compradors amb sorprenents
presents, segons la compra
Els de fora que vulguin servir-se de la nostra e.tsa,
escrivint-nos i adjuntant o'5o en segells rebran:
Catäleg, Mostres, Figurins i un sistema per a
prendre's la mida, aixi com les instruccions per a
rebre l'encärrec abans de 8 dies

IMPORTANTS

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BANQUETES
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA,

Muntades per la Cooperativa
de Fabricants de Sabadell
per a la venda directament
al púbilc

12

Telefon 1378 A.

CédillenSällOrigilSOS
Documente de tota

mena.

e

19 -Portaferrissa -19
Censos públlos 1-: Tel. A 1726
R PARACIONES

tl A a. PARA COSER
g usto,vo d4uvo4c,M4
DIPUTACIÓN Fra
vite....rtitintio4ov$A.

LA.

PgiiIS 1111111gii

VENDES
O•

Camises

PAtiYERIES REUNIDES

CAIXES 210
"bala'
peazas.
"te" alirf
N_ orca.
d"pu-

ntero los, memo:.

Fabrica en plena activitat,
GANGA • produccid fiestitiguda I
conOrada, es ven per 5,000 duros. Rae:
son. Rambla Ile Catalunya, 72, principal.

TAPISSOS

ptosis

ta casa Mea
Important. d'Espaura.

Eapealalltal en anal/ilion rellflomla. sapo
amó permanent (le quacnos a ron, gra

vets, o/top-ates, etc. fabricad° de mares
1 molltures.—No compreumsenae
lintlI tYggVegierffiral n. "te"' 1
L'estile senyora 1 nena,
MODISTA • MOlt econelics. Bel.
xarla Santa Clara, 2, terCer, primera.

LLOG HERS
LLOGO

Abans d'encarregar el vostre
vestit a la sastreria, com teniu
per costum, visiteu els nostres
magatzems

ESTIBE UN PER
70

1110

Comprant en els Nostres Magatzems suprimiu
intermediaris i obteniu les talles de vestit al
matelx preu que a la fábrica

pisos bordeo. nous, proll
Iranwla 1 morral; pessetes
astolers. 17. Sans.

70 1 75 mes.

DIVERSOS
Malalties dels bronquis

fibatke eapeclallatt, Domenech ROM%
(- Ad. rantlanea. nffin c ro 414.

MALALTIES DE LA PELL

BOMBES PUIGJANER
per a

caudals

de

500

a

60.000

litres

per hora

Les (Migues que no sofreixen avaries i que 9 cremen l 'electro-motor. L'agricultor
que colloqui a la seca finca una BOMBA PU103 ANER, té la collita assegurada

Menéndez Pelayo, 70. - BARCELONA

VieS nrinades. Detectes sesenta. FARRE
1, 110A7l. Metes esperlaltela. Rambla Ca•

necea.

nIlmer0

I

MALALTIES DELS ULLS
Metae e/Ter/al/eta

NADAL VILM.1.0110A
1111111711. mimero 41, prtnelpal
a ID
ab"Pri°"Carro?
S'EMPAPEREN br,,,,se.es
amargo*, la. primer. MAS DEIS.

RECOMANEM ESPECIALMENT
NOSTRE LECTORS LES
CASES QUE ANUNCIEN A

LA PUBLIetTAT

sutriPa n

US CONVE ANUNCIAR

ALS

LA

PUBL1CITAT

•Gran Sastreria del Peduú

Remei centific
contra la Cc.ilvicie

Plaça del Pedr4, 16-Teldaa 3688

BARCELONA

09

Casa especial en vestits de nen
Tot comprador d'un vestit per a la

Primera Comunió
ser ä obsequlat amb un prect6s present

II
PERFUMERIA MALABEAR •
de Film/Mea. Eh solas
Les essencles eiVul de moda. Premiada a l'Es-poslcid
«guillas perfuma 1 elegant presentado tan cple Maulla /te mes eoliteltadva.
ronlnl FIt nuri
Lee cremes Siberia 1 Luxe sAn les inillors que s'lion Pa'obié
una preAmb i'alema ter/es/Mora 1 lt pinta encuitar:ora
closa cabellera Pentinada a la Moda

etiet.,2

•
•

•

Coucegionari: JULI FERRER -Conde da Romanones,18-MADRIO •

-IMPOTENCIA -

(DEBILIDAD-SrEXUAL)

) 27 abril al feaig-cle1927

D ei

Peleisvdeleearc de Montiuich

B.,ARCELÓ , N

A

poluciones nocturna*, espermatorrea (ptr• Idas eemmales). cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabrea, odelagos, funge
corporal, Ifixteriema y trastornos nerrsosos
de las majArre y todas las manifsstationes

la Heetrastenia o agotamiento rieren:sei . por
crónica" y rebeldes que sean, se curan pronto ;
radicalMente con lea

Grageas potenciales dot Dr. Soivrd
Indicadas especialmente a los agotados en la
por toda .1..e de excesos (viejos sin
I dos ) , y para Conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el orgutlito, et vigor sexual, propio de la edad.
itivented

'Reata, 5 ptas. fra guas, 1111p114, Rambla de
Flores. I4. Farmacia aelert, PTIscasa, 7 y principales
tbreassiat 45 P.apaña, Pórtate.' Y ',inerte/s.

la seborrea, aquesta hipersecreck, del ezp,
que es wanifesta amb l'apaelcäó de la
caspa. La seborrea es el comencamv nt dc la
calvicie. Combatre aquella és evitar aluesta.
No es coneix altre especific contra 2a srborrea que e) sofre. 1 no es comí% 'Mili que
un medicament que permeti utilitzar aques,.es
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ata
de nou ofert a/ públic.
El SULFOPILOL no es, doncZ, un producte empiric, casolà, O de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remeí que li aconsellerä d seu metge, si el consulta. Amb SULFOP1LOL evitarà la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de ca/vicie.
Amb el SULFOP1LOL tindrà, denles, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa lt malmeti la cabellera i Ii faci Iieig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
AMERE tots els calbs ho s6nr

En centres d'espectlics,a1 ven de 7650 Dls.
lielliiinidNIMIellelliPleffleelleilleelffili1111110101133411;11148148WitlettnitIleillie111V

RECOMANEM ESPECIALMENT ALS NOSTRES
LECTORS LES CASES QUE ANUNCIEN A

LA PUBLICITAT

