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LES REPARACIONS
!PHFITA0011S DEL FEIIISME
3Iaurice Pernot escriu al quotidie. parisenc "Journal des
ecbat , " unes interessants "Cartes d'Itàlia". En la seva última
ere: s tractada la qüestió del feixisme i els sindicats obrers.
1 rnot, que examina el cas italie amb elevacie de mires i
re • irle screnitat. constata un fe', decisiu: el fracitte almenys
.,e;
de la política adoptada film avui pel feixisme respecte
e,cats.
sindicats nacionals, és a dir feixistes, comptant amb
• ;21 nou regim politic establert per' Mussolini. han estat
(.;;;;2 ele darrers temps la principal forca co el camp de l'or-1:1' eció obrera. .Apart d'algunes diferències te:migues una
agues, el sindicalisme feixista es distingeix del sindicalene revolucionari i del socialisme marxiota pel principi de la
;Tache de classes, que oposa al de la lluita de clesses, foere t de les modernes tendències del proletaria/.
1'; rd tal cona el feixisme ha practicat la coNaboració
e's obrers n'han tret avantatges menors que certs
cbss,
grupo d'industrials i de propietario agríenles. A l'ombra de la
teòricament
p si rellaboracionista, a la qual bona pot atribuir
nobles virtuts morals i temptadors resultats econòmics, han
creed , ' les cobejances deis patrono i dels terratinents que Maurice Pernot anomena "aprofitadors del feixisme". El mejor
reediment de les fübriques i deis camps durant l'actual període
s'ha traduit, per a ells, en beneficio abundants.
Ve't ad un cas que fa reflexionar sobre els "aprofitadors".
Tot regim nou, com tot canvi d'orientació en un regim establert,
crea la classe particular dels que se n'aprofiten materialment.
Sosint, acinesia classe d'al;luvió es converteix en la f o rca més poderosa que sosté aquel] regim. Mentre els uns pronuncien els
grano mots-patria, ordre, moralitat, justícia,—els altres s'engreixen. Per damunt hi ha les idees, bones o dolentes, altes o
telenro. i per dessota les ruano elides recullen els profits.
riament, no tot el feixisme este format per aprofita. r'd és indubtable ede n'hi ha un gran nombre. Per a de...;:es categories d'homes, el criteri per jutjar un regim
poluin; social és el balanç dels guanys i perjudicis. Quan un règim delta profits, els aprofitadors han de trobar-lo per torea
excelleat. I pot arribar el dia que un regim ja no tingui més
sosten doro que els que en una forma o altra se n'aprofiten. Per
uteicst t'ami es va a l'abjecciö.
Ne eón recomanables els régimo, que s'aguanten, no pas per
un ideal o per un alt interés, sine, pels profits que escampen.
ie
- tX interés pot prolongar-los la vida quan ja han perdut els
fonanedits idealistas o sentimentals. Però al capdavall cauen; i
aquv-- a caiguda per descomposició interna no els deixa la pose:e
biiitat d'un redreçament o d'una reconquesta futures. Són morts
(112 rnai no ressuscitaran. Els partidario, els correligionario, els
r,ueestan moguts per una idea o per un sentiment, poden pasear
/irgues temporades dejunant. Els aprofitadors són, per definid, incompatibles amb el dejuni. Per això deixen d'ésser parties «un règim tan bon punt el veuen caigut.
s; obrero italiano inscrits, volunteriament o coactivament,
sindicats feixistes, es planyen fortament de l'acció deis
ereetadors . Dies enrera, el Directori de la Confederació de les
mracions obreres del feixisme, reunit a Roma, confirme
esetericia d'un creixent malestar en els sindicats nacionals.
.:crisi general del regim ha agreujat el problema; i si els sinato nacionals no obtenen avantatges importante i immediats,
Ols obrtrs se n'aniran per nitres camino.
;;erill de la desbandada sindical ha fet adoptar a Musso' 'uds hostils a algunes categories d'industrials i terratiGovern demana a aquests que se sacrifiquin, en certs
. per al bé del feixisme i d'Itelia. La dificultat és, com
M. Pernot, que els aprofitadors sostenen el feixisme
• ,ent pels profits que hi troben. Sense aquests profits.
Interessa el "Faecio" ni la collaboració de classes. Les
interessades sdn la moneda falsa de la política.
Muansulunumlutails

fui' de dieidri
"rALITAT I EXCEl'CIO

La PolítiCd

S'HA ESTABLERT UN PLA
D'EVACUACIO DE LA RUHR
LA RETIRADA DE LES TROPES ESTARA SUBORDINADA A LA COL.LOCACIO DE VALORS ALEMANYS.
Roma, 3o.—Es confirma la noticia accollida per la Prernsa aquests
dies relativa As propòsits d'evacuacid de Colónia per una part de les
tropes anglcses, i la invitació feta a
Franca que cvacui la Ruhr.—Ilavas.
LES CONDICIONS DE L'EVACCACIO
Londres, 30.—Els perits militars.
enginyers i diplomátics francesos
belgues, amb assstencia dels retiresentants italians han establert, sota
la direcció de NI. Seydoux, ne, pla
per a l'evacuacid militar de la Futir,
concebut en el mateix esperit i sota el mateix InCtode que el pla
vacuació económica adoptat ja per
la Corrí crincia.
Aquest pla subordina la retirada
de les tropes que ocupen la conca
reno-westialiana a /a comercialització del deute alemany.
En altres termes, revactiació de
la Ruhr es portara a cap per etapes successives a mesura que hagin

estat colloczodes obligacions de ferrocarrils per valor d'onze milimis i
ohligacions industrials per valor de
cinc mil milions.—Havas.
•
LA PROPOSICIO FRANCOBELGA
Londres, 30.—Segons la proposici6 iranco-belga, en el das que per
les condicions del mercat mundial
no los possible collocar la quantitat
de valors alernanys que es creo, necessario con' garantia efectiva per
procedir a l'evacuació de la Ruhr, la
retirada de les tropes franco-helgues
no tindria lloc fins Vagost o setembre de l'any següent.
Franca i Bélgica opinen que les
tropes britàniques han de continuar
ccupant la zona de Colònia adhuc
despres del dia lo de gener de
/925, si be arnb efectius mes redults,
esperara d'aquesta manera l'evacuació definitiva de -la Ruhr per les
trepes franco-belgues.—Havas.
COMENTAIIIS DE
PREMSA
París, 30. — Els periódico
segueixen eumenlant el curs

Conferencia de Londres.
El corresponsal de "Le Mafin" en aquella capital, observa que la liosa proposició franla

cesa resoldre no solament

qüestiO de les falles, sitió tambe quasi completament leo altres qüestions ()cadente.
leenciat especial di, "Le Peid Parisien" litt que toles les

delegacions es creuen hacer
trobat en aquesta proposició
les bases per a una intelligènda definitiva.

"Le Figaro" fa notar que
solmetre la qüestió de les falles
a un arbitratge constitueix per
a Franea un sarrifici conside-

EL CAS DELS ADVOCATS:
parentesi de pltija
LA PRIMERA SURF( AS TA
temps normal".
rable,
• que iEem una cosa aiiXi
-1,'Oeuvre" din que Iferriet
El "Bolchin Oficial" dabans dithir
ofereix no la solucio d'un dels
serenitat del cel i la publica el segiiiint etliche:
problemes
en detall, sind un
r del sol?
"En virtud de lo dispuesto por el
pla de 12011i11111 filie al propi
d'esser uns impres
señor Juez de primera instancia del
temes que assegura la intellies, ens deturéssim a
genela entre els aliste calma
de esta capirati de les distrito de Atarazanas,
els
esertipols dels banquers.
providencia de esta fecha, pro,• os, es possible que no tal, en
(erida en el exped:ente incoado de
co.ses
que diem amb oficio sobre exacción de multa guberL'N ALTHE . •NCNCI DE
;a que no admet cap nativa, impuesta a don Jaime Cerner
PREHS.4 GRAN
Rimen,
por
el
presente
se
anuncia
y
breus instants
¡Ion: torna aliiirleiar — aquesta vegapor término de ocho ellas ja venta
. sal, guspires senda per a 1 . 1 dagost—l'aparirid d'un
Cincuenta
de rcterMtat, no ' en púbha subasta de ciento
tomos de Jurisprudencia Civil periadit. que sera aroon de la Usad
'xe
• •,Ilible sobre res- y (.1 n ,,
3lonarquica Nacional,
a n• 7 '7!al. A4e 3 , iixant- del Tribunal Supremo de Justicia, puMULTA AL "SENY GROS"
persenals que no blicados por la "Revista General de
Legilación y Juri,prudencia",
Darriva d'ho:ier estot suspiisa go peranys,
do: en mil doscientas diez y seis penatiziantent .la sep a publicaciii, ha es• arden' a
tar intposadt Una mella de 250 frs.
paperh que ,das (12[6 pesetas).
Ocho tomos del "Diccionario Alcu- , setes a l'autor d'un artiele In-sentar
des el peebilla" y treinta y cinco tomos de los a la censur ii . pecó que no arroba a
la darrera
puidicor-se.
,ice el sol I Apènrlices al mismo, valorados en tresELS CARRERS NOUS DE
l'en', que en citritas cuarenta y cuatro pesetas 1344
desgraciats de pesetas).
SANT 1301
Total, recio pesetas.
A Sant Bol honi prepara per al dia
:ter els registres
E/ remate tendrá lugar en un solo 7 vinent selentbre un homenctge
d'enea del pri- lote en la sala audimcia del Juzgado, a /a unitat nacional.
. n .stres dies. ales- a In3 dr.Ce del din nticve del próxi['ir dels fletes consistirá ro' compli. amb mita
mo mes de agosto, advirtiéndose:
',tentar l'arend prit jr l'Afuntanuint
oar quin régini
carfers rereninient
Que no se admitirá' , posturas que de pasar As
:malita en maté- no cubran las fl e S terreras partes 1 o.1 oberts
nulas de "Unidad Nacio, avui, m'eh un avalúo. ale para tomar parte en la nal", "Reves Catóiiees", ".Sizta
r. récords i de da- subasta deberán los licitadores con- renü Ferrer", "Mputro N111", "Vic• ritat.
s.ipticolibre",
signar previamente en la mesa del toria Altos-ala", "t3
,s,leve una cosa sola- jozgado una cantidad igual., por lo' "Conde de Pillas" i "Parda de Vid ,' nonnalitat,
menos, al diez por cielito efectivo del ter",
d'un període exore.
valor de los bienes que sirve de tipi.
ANUNCI D'UN DIAMI
^'Irt i. encara, mirara-lo a para la subasta, sin cuyo requisito no
S'ha re partit tono folla areinijelit
mut prejudici.
seria admitidos, y- que los gastos de
pedo, d'aquest pre- SUbri,na, pago de deltelin, a ' la Ha_ l'aparició d'un diari adherit huid
, -1:xut que sigui. Fil con - ciendri . y demás inherentes a la misma de lit "Unida l'otrh;tica", rs ia quo,
S ' II i tibina la !lista de reilactors. No
deal. Ell és el nostre es- vendrán a cargo del rematante.
coneixem cap iltiCl'hOl 'eti de la futura
' e la raó de la nostra exisBarcelona. veintitrés de julio de m;1 puldiració, pera poden; asientan, ferniament que (Auneis deis I101113 que hi
I
' r ‘eu, observen. La gräcia del novecientos veinticuatro.—El secreta.
nostre i deal és
río. Chndido Garcia.
s,;,, ,, h solutament falsos, pertanta i tan sugestiva,
eis mareixos qne. ele fet
Nota—llago constar por la prescos_ irt, , ini 'E han estat conel con.
a tali, Ce« aquí, Vanometr que el expediente del retal dimana sultats, ni, crliazier reina la invitació
pl anterior edicto, se instruye, por de rollaboiiar-hi, thattrien acceptada
t' en 'Norrnalitat", i ells es presente:o,
-'ist antent, en concepto de "parEn- ahora, de oficio; doy fe.—Garcia."
per multes rthins.
Caries SoldevIla

Afegeix que quinze dies desforços conciliallors harten deinostrat la bona voluntat fran-

cesa, mere la
aVII i O bbra d a.

demostració és

"Le Mitin:" diu que ha de
e,- mectlir-se a . Fram-a un termini de dos anys per 1)rocedir
a l'evacuar:le de la Ruhr, i aregeix que padrea interessar-sc
que aquesta evacuacid coincidís ami, l'evacuacid brithnica
de Colónia.
"Le Petit Parisien" enten

que el pla d'evacuació de la

Ruhr quedarh condicional a la
que demostri
Muta coliintat

Alemanva en el compliment
;dels paètes.—Ilavas.
PROTOCOL DE SANCIONS
Londres, 30. — El corresponsal de l'Agència flacas cotnunica que la delegauiti fronee.sa ha rerlartat el projecte
d'un protocol que ha d'ésser
presentat al Colude de falles
i sancions.
La característica francesa
es permetre un arbitratge en

els següents casos:
Primer. Qua') els delegats de
la Comissió dit Reparacions no
aconsegueixin arribar a un
aren! sobre 11 ,;;;Inprovaele d'u
na falla d'Alonianya.
Scgon. Quan els industrials
alemanys no executin el seu
contracta retal»: a les prestaeions en natnralesa. Els conMetes d'a questa mena han
d'esser resulte en primera ins,
tetada per la Contissió de Reparacions fi»s a l'any 1929 i
idteriorment pel Comite de
Transferències que subvenc.ionarit arnb diner les remeses.
Tercer. Quan es ere:mi operte apellar-se contra tota decisi6 de la Comiesid de Reparacions Q dele Cenj ;iteyede Transferimeles en la qual es restringissin els pagarnents d'Atenta-

nva en concepto de reparacions.
LA COMISSf0 DE REPARACIONS A LONDRES

Paris. 30.—El president de la Comissió tic Reparacions, ti, Barthou,
i el delegat italià a la Comissió, senyor Salvago Raggi, han sortit a les
quatre de la tarda cap a Londres.
Els acompanya M. Pan Faydeatt,
secretari ge»eral interaliat i delegat
adjunt.
Segons un despatx de l'Agència
Renten, ami que arribin a Londres
els delcgats francés. etalifs i belga.
tle la Comissié. Itcparacions, s'entrevistaran amb el delegar antes,
ti r. Bradbury,
La Comissió ha estar cridada a
Londres invitada pels primers ministres aliats; sso obstant, l'objecte
sVaquesta risitä no es niolt clan.
Sentida, però, que la Comissiö loa
estat cridada per n'otitis de 'Micadesa, tota regada que es tracta d'un
organistue sobirà.—Hacas.
ELS MEMBRES DE LA CO3IISSIO
París, 30.—Els niel-libres de la

EL

C LIIR NM E

ALS EALLNS
1.e . ,

'ha fries que 1 10,1 (le 13111;el 111,011 f ;t1;211nos sil utani . .., pi e cciii in o Ilit 1,1110114'W
1:.,leans
Vil

m rinista dirimida !,i!'...iiritinerit

eislata.
Si ..11 lit piituoirit non_
d'al/ pla loba/ vasl,
tI deso al o d e llanimil I litt (Vial pOt.
pP tu 11111 i ll11) 1 111.11th, l ' ets, pot,01'
mes ol e e ntill tes qUe 11'1111,4e..111..111 n 11.
.tuilr tul toorf rolara, la mustra

N'en isa loa mochil, de la voladura ol r l pala u de lit podio ia
P,P V11:1, alud/ruda als roowni„,_
le-, per lus afitorittits búlgaros.
1111:11,: e Plif . 11 frIler i;I (11 t n Vil

1;110

P.11,11110;0

1111
ultui l VIII l'a% ell ei Bulpill la per la fria,toro riituanosa. a thia‘ii .i. del Daulule, l' s fiarla d'Hita iir.icloina
c o munista, 1'11 ht qual
cien
Ilti_
it, ix ei I n s 410,, einharanlen1
do re_
•II I I Na 4 11/111aS a 11 e0,1:, Maga va
do o la Alar Negra, entre [Migas

12.111 1 1

',erte'.
larITIZI del Clovern de s, o_

f t ut 'cliii grossa. Ises al puto
d'haver tsitre'u ,'at a Roulanitt. lugosliivin, (irrítela i 'I'arquitt
noftt que un diari itatih qualifiea tb . "desesperada". Els Ministres billgars proposen qua
itccid tionoloim p l i t clets noverns
indehnies per liudar contra l'o-

Comissió cl,' reparaeions, actualnrent a Paris, entre els quals
es troben els senyors Lonis
Darthou, proside.nt de la CondssiO; el niarquPs Salvago
delega!. italia: Mas. Faslyean, secrelari gtmerttl: Denis, secretad

general adjunt; Manrerero, delegat adjuni. i Per iris, see.relari
goa° ral de la bodega/1W' belga,
•
reuenit tique:t mati. a les
•
aoiorolant unir-se als al-

tres mendore, de la Comissid de
Limares. and) l'ohjecte rIo celebrar dome al mati una reunid
moneda.
Per :Pub han sortit aquesta
tarda, a les quatre, acorneenyals deis secretares u del per,
senat ini eral iat.—Ilavas.
LA CONVOCATORIA DELS
DELEGATS ALEMINYS
Londres., 3a—Als cercles; diplomatics es creo quo la Comissió de
Reparacions prsdria, sense esperar
cap acord interaliat, convocar a
Londres els delegats alemanys , a
de discutir ami, ells !es modalitats
de l'aplicació del pla Dass-es,
Els Governs aliats entrarien en
negociacions amb els delegats alemanys quan s'hagués arribat a un
acord cornil interaliat.-1-lavas.
LA RESPOSTA DEI. REICH A
LA SOCIETAT DE NACIONS
Berlín, 3o.—La resposta del Gos
veril del Reich al projecte de C017d'assistència uumútua, redactat
•
per la Societat de Nacions, creu
que el dret a eniprar la foro armaola contra un agressor eventual
sembla impropi per garantir la
segurctat general dels Estats i permetre la reducciU oVartnaments.
• Proposa (Inc els conflictes politics se sounetin al Tribunal de La
Haya i ilisistcix en 1:1 itccessitat del
desarmanient general.
Si aquestes proposicions fossin
adoptades, Alemanya ingressaria
gustosa a la Societat de Nacions,
sempre en condicions origualtat atub
les altres potencies.-1-lavas.

LES BASES DE L'ACORD
GENERAL
Lianlres, 30. — El president
del Govern trances, senyor
Ilerriot, celebrara aquesta tarda amb el senyor 3Iacdonald
una • conforetteta de gran irisporthiteia, teta cegada que estare aleshores en contlicions
poder demostrar al primer ministre britättic, per milja de
proposicions cene ret es, fino un

zirriba cci desig, o millor dit, la

decidida voluntat d'arribar a un

acord.

Cap esperar que, de demostrar el senyor Meucuiolualst el
mateix esperit conciliador quo
el senyor llerriot, pugnen quedar sentades en acinesia Confernoia los bases d'un acord

general.--Ilevas.

(Contimmi a la pagina 3)
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froutel es ile l'Austria i
gris, i encara int i s pchs ports do
lit niar Egea u de la mar Adrianes.

Itesponent a la teetica haleInal rcle Ile dxecistee, en aquesta
baleanica /li

al g toue elrenents anomenats " na.

iena st es ", especial:neta usa.
codonis, que estan descontents
per teletuat delindiacid do les

fronleces Italchniques. Realisles
1'11111 sOtt els hornee de hInscou,

valor que pot lene; la utililzaeie ;tele plets OCper a fa reme recolu.
u' ce
comprimen la

L'efensiva comunista als
g,rcus
Detritus, si pot tenir
efectos per a roileeria. Sel'il
altor :13a tIOS i hin

1 , 0111

allreS pa.ISOS

Sail Id el ma1
j e, Vlall per
eslarm
er, redopeiri de eorts prodelimeres rle cruel/id repreesica

nor algtins eleduents
dreiisles. iii hit ;u Bulgaria. i
a II res l leles. "gent ol'oodre" quo,
sereeix eficacnienl els
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.forees de subd.•-•••teis

cersid.

A. Revira 1 Virgill
1!){11111111111111111M11111111111111i1111111111i11111111111111111111113

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA

fensiva comunista. Dentella el

Gabiziet b uslgar. d'una inane, a

CENSURA MILITAR

PROFESSORS 1 [EIF.111,E3 INGLESIIS
D'Alfred Marshall, I'minent
economista que acaba de morir,
m o nten les revistes anl!cdotes
admirables. Admirables en un
pais on—cal dir-ho ben alt —
la Universital no existeix. A
Anglaterra són coses normals.
Sembla que A:fred Marshall
acoetiimava a invitar els SeU3
alumnes a reunir-se amh ));11
diverses vegarles cada setmana.
El lírniel estudian', diu un diari,
era introduil al set, estudi; hom
ti ensaca el le en una tanleta

entre eh i i el professor.
discutien qüestions eientifiqueu.
l'estudiant exnosave les seces
dificultats (1110 sovint eren fantestiques o lrivials; el protessor donava les seves solucione
amb rin lo de gran mesura, convençut, deba, que l'F.renornia nn
és rap cosa definitiva, sind. al
contrari, cosa peclectament discutible amb e:s argurnents.dPl

cia. El tenen gairebe tots; el td
adhile el darrer filòsof que acaba d'arribar d Alemanya amb la
(terrera teoría que tindrà norrnament al pais cloriuren una
durada de quatre o cinc anys.
Aquesta teoria le la veritat.
Aquesta cereal Os explicada una
hora cada dia. Aquesta explicad() es recollida per l'alumne.
Armes! recull Os convenientment
arxival. Arxivat en el sentit literal de deixar-lo mort en un
remó de biblictera. o arxivat en
gel sentit figurat de deixar-:o

mort en un rece de la memhria.
(Arxivar-lo en el sentit literal,
es, fet u l'el, el mes practic;. De
tot aquest seguit d'operacious

s p 'n diu, a Espanya, tniversitat.

Afegint que lotee /es qiiestions
ViVPS han d'esscr rigorosament
aviesas de la Universitat.
l'a:uume ni el professor poden
trnir opinions polftiques.

sentit romí i de 'la vida priuti p a. Heno Imixava llames dP
llibreria; el professor suggeria
lectures. L . PSIllfliard Sir n'anava
una mica ;mides, tal creta,. perh
pie de suggestions i d'idees, i
optimista sempre dels resultals
del sen esfore.
Aquest treball previ demitilihri entre el professor

reeeplacle. el professor el perfecte repetidor. Si el professor perfeote es el gratnafon, l'atumnd,
perfecte Os e : baile.
La Universitel es el santuari
de la rienda, still l'espanyol amb
aquell tl q:1110:0 ainb que es dinen
aquestes en355. Res que no sin
eient (in no ha de tenir-hi en-

As indispensable si es voten
treure (Imite de l'ensenyantent.

trada. La tnixersitat anglesa,
en canta, Os un (loe de formacid
general'. A: pali jol mig dPI

La primera cosa que cal a un
prefes:sor est timo lar rtmla un
elimine. es donar-li le impressiií
que en
t,'• cap mit . jii particular de cnneixer la ceritet iliferent dele do l'a:tninins. Mds:
que la Ifurnanitat no ha deseohort res per altres mil i aus quo

els que l'a lumne nosseeix.
segona rosa As mostrar-li

el eoniunt entirciens CM , en
diem la riènc in, san que'rem
densi g ni f ioant en comparaith'i
dels problemes que la eiencla

ni ate lea ele »1 reja. La I ere era .
quo ol eiti p nn honre sap en tnanrotilerees
feria de siduc i ons
eient , f P in ¡senil Poli' rompa rat antin e! rous la ribsnria eurth,.
Es a dir. ra' posar-se en un pla
de (elimine nt sinh Valumne.

L'elimine va ; al professor amt)
iturt exeri.ivn humilitat. El professnr te una ceda humana
tendènria a loser excessivament
nrgullós 111-0.3 sens ronrixernerds. Cal posar-so en un just

s'qeuibibri. ‚Sant la malee ingeImitar ern nermetrS de dir que
no As el mil iit anç s oportfi TosInblir nifi t est equalbri d., posar entre el ten' rh e l'a einine i
la eaolira olet professor un mi'Irr' n iieu (l'aleada do fereneia.
Fa runS3Ib Ihn Otte' entrcn ralumne
i si nrefe.sor ist hazi an abismo. Pcra hi ha 1», atine abisme
entre el professor i la ciencia, i
un altre abisme entre la ciencia
i
realilat. .‘fezire une nual_
SeVel traquests abismos pot
combina
t en innIt casos arnb
ser
sentir rornsi.
una mira
A tt g latrrra. aquests princiois
podagtigiss sdn se g uits estrictament. Aixó (Vota a l'alumno un
gran optimismo. 1 a raltinnie i
al professor, en con . itint, la einsari d que a Varninulachl de
rilo nr oo :VI proferir e! valor humh L'alumno ;Ingles estudia
(sense estalviar cap esforc, ben
entes) horn diria que per espor!, pel gran plarr d'enfortir
la intelligis m,la. El professor
semprie 'sonada estar pol damos:o t do la materia que explica,
com Si fos tan sois un deis
seus interesses entro altres.
Recordaré sempre la nieva
esItula prop del professor Karl
Pearson, terceto,. del Seminari
Oil
d'Estadistica
"University
College". a Londres, i un dms

melles mes erninents det ne1n.
Rece/ale aquella saleta on pro fessor i alumnos ens renn iem a

',remire el te iCh iltet aquell
despatx ainh liii g.ravat (le Miguel Angel i tuna si, rie de di-

u gravats que l'PA tenien
(pie veme entl. VEstallistioa; t.
(limera la mirla, eh: insf ' s uMent s del gol I. hercio-dar:. sempre la 11i0 i Tel p r OfeSSO;' l'en SIII) ilavant de la pi s sarra, mantea cegados volee rla tota7ment

de desenrotllanients rtintegrale
i Ins nniateix una tlicti plena
Pites
d'ironies
i literhriament perfecta.. I
a regiré. III . seguido que el urnfessor Pearson pas-s,ivit al sen
despatx del Seininari d'Estailfsties, les non bores quo van
do 'os non olol mati fins a
sis dc In ir ele,, en el qual terno e
ningti ano no fes tuts esIntliant,
era adniós a xisitar-lo. •
Os olio no Iti Ita incompaf rhildat entre esserim gentleman
i mmur homo clí•ncia. Peris st
n'hi hagneS l'anvlOs !harma l'es-

ser un gentleman.
Com san diferente les POSO.,
tI Es p anca! A Estinnya el pro-

h•ssor posseeiv Ils vortat.
asuella nimia d'oloion-anfisnie

nue es la superstield de la cien-

!nadie ha d - éssor el perfecta

'Irniversitv College'. a Londres,
hi ha un camp do tennis. Totee
les parelo de, la Universitat sdn
plenes tralallleis de concursos

eAportitts universitaris

o de (lis-

tmssions politiques entre estudiants..A Oxford i a Cambridge
rii‘i rema. es . juga a/ cricket, al
fulhol, a la boxa, al rugby. es
Peda, os corre i os :llen ma el
dise: es va a fer esports d'hivern
tu Saissa: cnt discuteix g.airebA
cada dia, en reunions molt con-

eorregudes, de la uliiitat
l'existencia die partit lliberal.
l'impost sobro el capital. Ile

la CI)11V
f la de donar la lliherhit a Irlanda. (S e ta:e) ta Udbertat d'esperit dele estudia/11S angleses es eonceuient,
potser, dir entre p arèntesis, qua
ie ltRauleill, aenscidefç.l:
ea nhansPlu d iej la " Hroensue
cut( i S'aprovà a la Universitat
d'Oxford una proposició on
firmava que el deure moral
d'Anglaterra era donar la llibertat a Irlanda.)

Esports i Politica: vel aquf
dues grane ocupacions de Vestudiant anglès. A part d'això. estudia. L'anales no M'II que una
cosa destorbi nitre. efac Kenna
11 encara per un gran honor
haver remat por Oxford en una
de los regates pu s Oxford guanyít a Cambri44,..e. Fins Os una
dita corrent entre anglesos inque la batalla de Veatorloo es guanyä als campo de
Necee)! rfEton. No sembla qua
lii hagi a Anglaterra. dones,
desecan/alees individuals ni
collectins ett eultivar l'esport.
Peris l'universitari espanyol
somt• in despretivament a test
aixó. La Universitat. dirh. no es

per fer atletes ni politice, sitió
gent que ehpietien Resistencia
de efalerials. F. en efecto, d'atlelos i de politirs no en suden,
però gent ene saniguen Resist?mcia de Materinils, tatnnoo.
No tal. lannutleix. nienyeprear
111ms:e aottest resultat. Acpresrnta alOnver el entonar-da per
obietius e-enaelro.
con ,

Joan Crexells

o G verses hl°.
1'
•
Ò ( 1 n ti ei;
---s--

..\1,•stres del català que la majoria
dels nostres periódics serveixen al pús
!die catan a honor i gläria de la nostra estimada Ilengua:
"...de la Comissi,5 de l'Atläntic, de
la quid n'és president."
"...una munió d'obrers als quals els
crescuts sous..."
hi
"...un :wat, al qua l heut estat autoritzati perimió ¡ti assisteixin els Cap.
oilc. ats de I.F.x&cit..."
"...al Seti contrari, al qual
una ¡edita cn la regiO mamar."
"...produiren gran impressió en a'tuesta cintat... tu la qua l prcovincla
posseeix !mines..."
"...en tot el tic ¡cree a la venda d'al.
coluds..."
"Relal ordre aclarant restablert al
Reial Dccret de..."
"A la mateixa hora que ocorria raeteriernient relatat..."
"...s'uniren per s derrotar el candklat el anal valgui el
triootif al randidat C.
"Pel asan d'atan... tau agredida..."
"Alguns altres pormenors que obren
jutjat..."
ce peder
"...el pahua i el capen..."
"L'ex-dipulat... don J. d... sortirä
uit d'aquests dics cap Cl Franca... ea
es, proposa residir Una curta temporada dedicat a llws estudia.
P. Fabra

DIjouni"..ei4e:. jiiitot . 'de

COTITZACIOKIS
Obra
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0310
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(1325
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6310
6270

Antr.

Bala

Com.
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17045
3110
32'43
32'01
7'50
2'14

Frena
8208 Suben.
6230 IleISUOS
1./ree.
Litures
nblara
Peso ornen«
neta • .
Peso Uruguay

Interim . . .
AmortlIzable 4%
Amoritizabie 5%
E5 terlor 4%.
llene d'Espanye.
nane Esp. de Credlt
Baile Esp. Illo glats
Dime Insp Amertcä

6320
6320
caso, 6260

FOfil. • • •
Ai•eant. • •

Nova vera
rranea
Bel gira
llana
Snissa
Espatou
ugat
Holanda
DInainarci
Noruega

easn
6213

41981
8755 .
eil75
10168
23725
23005
150
1151
27275
32355

lespanya
India
bolsea.
DInetnerea
1101endl

16535
18400
4100
4200
4 Pm

Suecia
Alemanes

Argentina
Montevide0
Xlle

75830
97100
433
5920
8A5
0825

NASA
Ramulla
Viena .
Portugal
Argentula
Brasil

tr..no

8755
1980
0030
065

71109
n2139

Noruega
s'Acta

4500
3925

tersa

arso
7.71
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VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
NtiVa Y011(
Disponible

Uornt.

muntarnent Sevilla 6%.
Hotel RUZ 7%. . .

Untó Salinera (resuelva'.
mi) Nava/ de Llevarla .
lransvcrsal MetropolIta .
njuzilanient de muga .

Sants d'avui: Sant Ignasi de
Loyola, confessor i fundador de la
Companyia de Jesús: Sants Calimeri, bisbe i mártir: Joan Dalombini,
confessor i fundador: Germana, nerge i mártir; Fabi, Segon i Dionfs,
màrtirs.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER A AVUI
Josep Saumell Recasens. de 58
anys. Palla. al cementiri Non. A les
den.
Vicens Albiol Castell. de 27 .anys,
Sant Miguel, a cementiri Non. A
les nun.
Maria Codina Cristòfol, de 60 anys
Hospital del Sagrat Cor, al rementiri Nou. A les non.
Maria Martínez Calatayud, de 46
anys. platadel Pedró . 1 .1 . al censentiri Nou. A les den.
Maria Maymí Jalpf, de 13 anys,
'Villar«, 66, al cementiri Nou. A
les set.
Minad López Garcia, de tres anys .
Guiter. 44, al cementiri Nou. A les
den.

FUNERALS
Na Zmilia Bonifis i Carreras, vídua d'En Pere Valdés i Sendra. Morí el dia 22 de julio]. Av a, nusses

Santa Maria de Jesús, Carmelites
Sant Francesc.
ANIVERSARIS
En Joan Barata i Quinianas, vidu
de Na Concepció Rocafort i Paradel Morí el dia primer d'agost de
-3923. Diumenge. a les den, al Sant
Esperit. de Terrassa.
Na Carme Ricart i Roca de Ribas. Morí el dia tragost de 1923.
Avn i . de dos quarts d'onze a les dotze. a Sant Feliu de Llobregat
N'Enric Prat de la Riba. Denla,
sete aniversari de la sena mort, misses a Sant Just.
LA PAU MATRIMONIAL
Al Dispensari de Sant Andreu fou
auxiliada ahir, al mati. María Alonso, de vint anys, casada, que viu al
Passatge de Còrsega. d'una contusió
al nas i una abra a la parpella
FM/ esquerre, produides pel seo espós amantissim en una discussió

enimunualompinemilwainvm
MOLTA

E

AiGuA
PER

P 0,CS DI

NERS
s'obté facihnent i cbmodamen.t adoptant una
f-

cenit§dit
t.9310C4
ausweamso

E

Ii

E

E
E

E

E

L'única bomba que no requereix cura ni atencions de cap
mena.

g-

NO LI CAL ENGRASSAMENT
E
zgGrupo eomplets des de
298 pessetes. (Electromotor, bomba, vainita

de peu 5 una elan)

'rots ets revenenors pro.
gressins de utaquItiärla t
Material decirle en (lonert rae).
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A. BORDAS
Plaça de Eanta Anna, nüm. 7
ACCIDENT DEL TREBALL
Treballant en la carrega del vaixell
'Infanta Isabel" prengué mal l'obrer
An:oni d'Ors, de vint-i-nou anys. solter, produint-se diverses ferides a tut
el Con. trecantse dues costelles i nitres
lesiono de pronòstic reservat.
Fou auxiliat al Dispensari de la Barceloneta.
.JOIES, VERITAELE OCAEIO
1 objectes usats de tatas -J'asbes. Preu

fía. Tallers, núm.

41

11M.°

A la Carretera de Ribes, can' tonada al carrer de Sardenya,
1in tramvia va topar amb un
carro, desbulleslant-lo.

Sangra Tal..L111078„5. Bailaras
UNA DONA I UN M'ONU:
FERITS
- La 'Jefatura" superior de l'olida
Ans ha facilitat la següent nota:
' - Domenec Gira', de 40 any5 eredat, casat, habitant al carrer de Botella. 7, requerí d'anima a Concepció Salas Yebra, també casada, a
la qual conegué fa temps p er haver
treballat tots dos en una fábrica de
plemes del carrer de Neptú, da,. -5‘eplesta ciutat.
kft,
'-„,
Ahir uuedaren citats per donar
.
y un passeig, i prettent el tramvia mar: . miren a la muntanya del Tibidabo,
' , i. • •.azseient-se ton dos al costat d'una
---:, - -font on el Giral s'insinua en forma

.-

4,

Allearein

incorrecta, pel qual la Con-

ELS ANGLESOS QUE. NO PAGUEN 1 PEGUEN
Utuno d'un bar elel Portal de Santa Madrona ion auxiliat a la Casa
de Socers carrer de Barbara duna
ferida a la regió parietal esquerra,
la (mal produaren dos mariners anglesos tue després d'hacer-se !tema
unes cerveses es negaren a pagar-li
i a més a més Ii pegaren.
Els anglesos !oren delinguts.

rat. entre el qual Iti ha co que segueix :

"L'arrossada deis regidors", "
sien, música!". "Records d'altres
temps " : Mataró". ''Cinematogrà iics
apunts caçats a la Rambla''. "Nyigonyigo i g ualadi". "Germinant: una altra Georgina", "A l'ombra del castell: la pMa". "Les dites de Laura.
Sitges", secció de sets i v‘Ms.
Ccdit per l'editor, publica un capi lo!. illustrat del "Llatzer de Tormes".
Segueix la biografia dels. llocs destiueig de Catalunya, corresponent a
Camprodón.
Commea el diccionari de la tova
nomenclatura de lea estaciens.

OMBREL.LESFerran, 14. Casa
V ANOS

.11111Cü 30 1111101
1-I/O

CLAPES

A L'ESTREP DEL TRAMVIA
Un jove anomenat Josep Escué Ricart, de dient anys, natural de Bellsis anant penjat a l'estrep d'un tramnia dels banys, tupa contra un pal,
rebent una ferida contusa a la cara
i una altra a 'a cama, de les mutis
ion auxiliat al Dispensari de Can Tunis.
LES VEINES .GELOSES
Al Dispensari de le§ Cases Coi/sistorials foil auxiliada ahir Cincel:cid
Seante, de vint-i-des anys, casaci, a
la quid una velna de casa sera. Organs 6. li havia donat .un cap en una
batalla per gitestions de gelosia.
-Fumadors! L'abfis del tabac
os pr,ido(•ix dolor a la gola. los
i atunitt. All e tijaifflint 11111b
les PastIlles Beetran.-:-Wittla:
JunquerPs, 11, i farmacies ben

assortides.
AIROPELt. :-: 1 N HOME lIZEU
Al caries- de 1 5 -ere I.V. davant del
itirimsru 556, l'ant
tuie
guiava cl xoje: ealtbuier
e rrai.s,
atroptill:t el ;inc
Tiburci ;tu. de
vint-i-sis anys, ocasionant-li trin lenda contusa a la regid occipital i colomociú cerebral tproM)stie greul ,
ron auxiliad al Dispensar' del Tatalat, passant despres a l'Hospital de
la Santa Creu.
- --FOC A UN TALLER DE PINTOR
Al carrer de Borren. 82. a un taller de pintor de Jacint Ledesma, es
cala foc per haver llançat nn Ilumi,
sense
411 uit dip6sit
El loe ion apagat de seguida i no
calgue que els trunl) . r , ,,tr.ttessin.

-11/103LE

r•

A B021 PRED

Tallers KE IG
C. Granaba, 21 - Teltron 2 633 A
\t.h.1
1 n 1:VAM'S El,

LES TANQUES DEL METROPOLITA
Al dispensari de Sans ít,it ittsilt,it
Francesc Suatut Gumitlez d'una ferida contusa al front, produida anant
1.11 1111 11 - alliVia de la litt.a 33 pur Iniver tret el cap (luan passava per les
tanques del Metropolita entre els carrero de Llansa i Tarragona.

DE SARRIA
A les den efanit p./5.'571(1a una
noia d'uns vint anys ehiLlancat
pas del t ren de Sarria al quilOntetre
cinc, des .1e1 pont de Cait Pomaret.

PastlIes Laxant 3 Prats
-

m p lenns menava t earro (ion-

En un laller do pinlor del
cartee de Borren, va inflar/larse un dipbsil (1 . 01i do pintura.

En aeudir - 111 els bombers ja
eslava apagat.
A

les cases

dels senyors es beu

Ciuun- Sots. etiqueta Jinda, sec.
"EL BORINOT"
Avui, dijes°, surt el número 36 d'aquest popular setmanari, Inunoristic

i salirle, ple de dibujaos i de text ya-

UNA NOIA MoRTA l'El. TREN

Queda antl, el cap separat "Id Con.
No ha estat identi 'tunda.
-El clirl`PIPE Marif Comas Sadir q criír, pr . ) earTur • de Santa 'Nlaria. l'n
in !I
(lo tilia (qu'ora,

y

insolentr(r, essent portal a la
Delega e in.
RESTAUTANT ROYAL
5916 do Te
«Ida dia t n dansant 11e 5 dan

;unta do 0. i dinar a
".n. de 9 a I I.

l'altiert-

a l'Escorxiolor
La mal alt-'
Ich din 29, ton la segfient
Eseovxudor general ' . -- Bous.
5; entines, 13?; vodellos. 281;

ol ounos . 316; tulles, 22; eabrils,
tia: anyells, 475; ii y elles, 583;
cabres, 10; pures, 228. Total,
2.051.
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101101
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A Sant Martl. - Vaques. 1;
vedettes, 15; mottons. 111;
370; ov elles,- 167; cabreo, 1. Total, 6613.
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SESSIO DE LA impuTAcio
Dissabte, a les quatre de la tarda,

es madi-a la Diputació de Barcelona per despatxar assumptes de tràmit.

Eferres-ent qranulat

4

2930

•
rot CIMMIUT4 544 9225
fer Catalun7a 6% 10100
" Catalana 1919 te(r59
1021 1 11955
a Cremallera. . 100'65
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Z. B. d'E. 1913 5% suco
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O 6% . 10'2'00
Catail"I' 75'95
sa Gas(/'F 4 1/2%
75'23
9.173
Elec.(fil,2js. 9425
terapia 0%. . . 131'50
6% 0-150
"
•
Brin! 5% 91'35
a. p. P. Eco. 6% 6400
a fl Boa4 7%
6750*
d. A. V e da. 5%. . 99'95
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10275
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07'00
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55 ,rd 6 6 , . . . 57.00
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.ai s liarme . 6% 1000
Colenla Ocell O % 9525
NI. da P. ue S. 7% 196'00

•
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"SIC N I ( . 1 P. \ L
La Banda Municipal donara un
concert a la placa del Rei avui. a
un quart d'otue 'en punt de la nit,
executant el segiient programa:
Primera part: "La Arlesiana",
primera i ,egona suites. Bizet.
Segolut part: "La flauta magica",
obertura, lozart: Polonesa en la
bemoll". Chopin; ".1,tt Smita Espina ", sardana, Morer:t; "Tannhatzser", obertura, \Vagner.

BANI

_
CASA ROSICH
Ronda de Sant Pere, 7
Plaça de Sta. Anna, 9

Tapinerta, 33
Encerats 1 fnipermeablu

Lip ,11 1 -,Txi Arblt C u, su 1,1 ea r Ilit eiliati;ral (di ct

1

mitjan,:ant el canvi de 100
tapes del poner de funtar
NIKOLA o de 150 de CIA5I0 0 . E l canvi tindrà ;loe
a Barcelona en el meso.;
de juny i juliol, ti les oftcines de la O. A. F. (Via
Layelana, 56, 1.erl, tots
els dies feiners, (I'll a t.
El quo no vulgui petaca,
pot seguir g uardant les tapes i oportunament s'avisare+ el canvi per altres
onsequis (rellotges, plo_

mes estMogräfiques, Pdpis
automättes, etc.), inda-

cant-se el nombre de tapes
necessari ner al canvi de

---1.1 . :s cssi r.s It.‘RATEs
los cinc en panl de la tarda de iliumenge nassal. va donar raminviadtt e o nfeeimeia. a
presidenl del
Yeslalge

Sindical Professional d'an111 e:51 5 de 13anea i Borsa. 11".11
Ilafid do San Pedro i Aymat.
(lissertant sobre (1 rema: "El
que As i el gol , llit fer-se por
,.btouir la veritable easa barata".
Vii expostay i•A punt de Ni...da
de la neeessilal rapida de la
ronstrwel° ile la rasa barata:
l'ajul que la llei enincedeix
i al que ha d'enout
lendre's per tal. en. l'aspecto
t'un se sute
roonionieo-sueial
pel 8011 Pall'hildr 11`1111s;ter':
enliild1112110881111 en la vida hn'al•

Eorienlaeió une
Stittd:val, -que s..liondiett tb . prosid5 • , lb; wl al perritletria rlr , maltea

¡

Iloguee. Detalla la lasca quo

aquest fi l'orla realitzada a
nitro associats.
favor

it

Exhol'iä dt 1 08 eolitiel.11,1131S4‘

d'assalartalsimbrers quo pron.

r0/11'a ni:agria
reprOSenl a l'esrol/1121re la 014118ln/celó de tia

tAlitt

ettsa barata,' patentilzada pels
Tet el Sindical.
traalls 111.1e

6
7%

n u

LES MALLORQUINES
és el millor l'efreseant, el mes giseilltselaugezmr2atieali
perfect i uité.s econúmic de tots.
Aquesta casa no admet !la devolució dels envasos , . car serper a
veix el seu.Granulat en pots
llauna nons completament i
gratuits. Despatx; Diagonal,
ififin. 30 .7, Barcelona.
models cspcçials
- - de la CONCERT PER LA BANDA

6R111

s

4

ULT ES
A proposta de/ tMent d'alcalde
tletegat d'Abastiments , l'Alcaldia ha
imposat multes a alguns conccssioziaris de llocs de venda als mercats
i a Zigoto: adroguers, per diverses
infraccions.

cada ob5erte.

UN AVORT
A la Casa de Socors del carrer de
Barbará fou auxiliada ahir mati
una dona anomenada Francisca Vidal
Carreras, de vint-i-vnit anys, casada,
d'un avort que li sobrevingué al cart ee ud Beat Oriol. Passa a l'Hospital de la Santa Creu.

Gener

2918
2816
2795

2.390

9570,

- -

BARCELONINA

repeló el desprecia, escupint-li a la
cara, rebela llavors no fort cop al
CaP, que la deixà seise sentits. En
recobrar el coneixement sentí un
tret..sentint-se ferida, pul que demana auxili, presentant-l i un guardia. essent concluida a la casa de socors del carrer de Salmerdn.
Doinenec Giral desaparegué del
lloc del succés. i posteriorment
guardia civil Coba un llame ferit
la carretera de la Rabassada, essent
conduit a Sant Cugat del Valles, on
se li aprecia una ferida per arma de
loe al parietal dret, comprovant-se
allí que el icril era el Giral. el qual
manifestà que intenta. suicidar-se.
Del fet se'n dona coneixement al
juna t de guardia...
I,a Concepció Salas fon auxiliada
al Dispensari del carrcr de Salmeren d'una forta contusió al frota i
una ferida per arma de foc atol,
iorat d'entrada i sortida en una uta.

ne3brY

LIVERPOOL
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2900
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2575

°Tunca
Sengeor riturtaelegrama . . .

CAFES

OFICIAL DE BARCELONA

301101

Afros*

33

Trinca antera«. . . •
ObertUre
'oegon telegrama . • •

pesó

Mala

9975
12475
97
10950
0325
98
9985

DI5p.

NOVA YORK
Nova York
2111101
isetembre
Dusemnre

Cornt

Cotitzacions del dia 30 de juliol de 1924

140'54

Malle

Trae/ion 7% 1921. •
Tracilon preteren% .
Metrop. 6%. . .
S. T. Barcelona 6% .
C. E. Colonitrae10 6%
Gallega Electacitat 6%
()L' Hg. linderas 15%. . .

MERCAT DE COTONS

540•119
159'511
1411511

ifonedes os Affmo .
• trabe
•
•
• nalell .
a pelltee.
•
• baneM.
s Mares.
• 0019M
'*

SUCRES

Grecia

15'7,11
32'97

Franca
Llame

BOLISA DE LONDRES

6200
6215

Be ta les

Tableo.

Atacan

BORSA TARDA

0755
1990
9050
05525
8540

ondee.
Nova York

70'35
8050
9000
65'70
570'00

Sucres P
Sueros O
Cedules.
Nord

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID

Teme

0290
6250

6280

DEL DIA 30 DE JULIOL DE 1924

E 0S1011, S,
1 eARCELONA

1
41112112BDIVIIIIMGINIgN11181113M
li RA OFICIAL DE .10S1RES
Ahir e, va rete:- la Junta directiva

ti: la l'ira al saló de conferencies de
l'Ajuntainent. sota la presidencia de
l'alcalde accidental, senyor Ponsa. As-sistiren representants dc !es entitats'
económiques, la Casa d'Atnerica, l'Ass.,ciacie tIc fahricants s'u joglitrais I
articles ute quincalla, i els senyors Inglada i Vilaró, en representad() ole la
Cambra ile Eiraires.
La Junta directiva s'ocima definendament (Ir l'estudi dels pressupostos
del balane de la V 1 , in, canciant
impressions- per al (legad compliment
dels últims acords municipals reierents
a la l'ira, i acordi suspendre la scssid fins a llora convocitiiria, la qual
se circularia despres d'haver estat iixats per EAntutament alguns extrems
que han (h.:28er objecte d'una ateqci,-,
especial. La sessi6, que comença
les set de la tarda, termina a tres

mamas

:SORIA DE PARIS

Sane d'ESPUTA. •
Crea:: • Boas. . t 50'00

titcrlor 0,10.
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NCTA.-E/5 camil aneas
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eran cenag al enteren.
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5,'-Creació d'una nona en

t'EH [tí. Ellg

sin d'obligacions pe r . un val
maxim de 3,000.000 de paso

1M S

BANQUERS

tes.

e

RAMBLA OFt. CENTRE. NUAI. 1
Davant del sean Teatro del 1.ceu

Negociem als cupons venciment 1-er tragost vinent

.

6.*-Modificació dels
dels Estatuto que resultes(
afectats pels acorda- -que
prenguessin respede
t'eme

tebatte.' -erticuláts

Eis posseïdors de

que desitgin ronefer
a la dita Junta. llaman de
posilar-les a (la Caixa sue
per tot el dia 8 d'agost pror
vintint, dintre de les llores
accione

Anuncis Oficiais
COMPANYIA ANON!Mil DELS
FERRCCARIIILE ECONCIMICE
DE VILLENA A ALCOY I
YECLA

Per acord (lel Consell d'Adininistració d'aquesla Companyia, pres en sessió d'aquesta
(latir, es COI-W.00II els seuyors
acrionisleS a Junta General
Extraordinària per al ala, 11
del propvinent mes d'agost,
les quatre de la larda, als baixos de la casa número 231 del
t'arre!. de Provença. dornioili de
la Companyia. amb objecte (le
tractar i resoldre sobre els segitonts punts:
1."-Iproitaehtt del dictamen
lle 11 Eonsell d'A)lministraciú. rolatiu a la ronvortineiaj inteollir-tJte al Retal
Deeret de .12 do ,jnliol
:Jubito nou Ritgim Ferroviari.
2.°-Amorti 1 zació de ll t emisd'obliglicions de la Corlennyia. ¡ 111 ine! a ti t 13,015.000 pessetes.
3."--. -Amorlitzaein de la preferiMeia de les deCi071.S m'eferents.
4."-Amorlització del passitt
de 1:1 Guapa nyia.

ficina.

Barcelona. 20 de julio!
1.02'. - Ef. IVRECTOR
RENT,
IBERN.
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1.3"ieta"n1
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de y
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80,4s i aplieaciiiiis
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VALORS - CUPONS GIRS CANVI

(tan morti( en c) ha te;
moRT stinTADA
Una (lima anotnenada Angela SSelne c.,1
: ,,do, de .s^...•.anta
35, tu aixet...0-,‘.
career
del Ilit, alt:r al mati, morí de sobte.

NEGOCIEM TOTS ELS:pcom
. nt
venciment 1 d'agost vine

11

fr

eatres

Les

sardatieb

SERVE1 METEOROLOGIC Ë. CATALUNYA
Dia illrY de Juliol de. 1924
u. SITUACIO ATNOSFERICA GENERAL ' A' •
LES 7 DEL MATI. (Observaciona d'Europa, Nord

WAT. DEL TEMPS A CATALUNYA,
Xarxa me. 'LES š DEL tdATI..(Observac ions de la
- - tanolöticit , comunicad« per telèfon):
Actualment el temps és bo a tot Catalunya, amb
les
, alanos. (Maula a la costa i seré a la resta. —

CATALti

LA JOVENTUT DE LES CORTS
Per aquesta nit hi ha anunciada al
SIS DESCONEGUTS INTrNTEN ASSALTAR LA
d'Africa i Atlìntic, rebudes per telegrafia serme fila>
ere Tívoli la seratri demore del
El centre de pertorbaciä atmosférica dels darrers
Sota el segilent programa, La JoCAIXA DE L'AJUNTAMENT DE TORQUEMADA,
representantMarc Redondo,
ventut de Les Cotes ha organitzat per Mea marxa rapidament cap a Orient, trolsant-se ac.,
I, PISTOLA EN MA, ACONSEdarreres >za hores slan observat algunes tempestes
tualment a 1 thlma — El temas ha millorat notable11 n14 famosa artera de Donizetti "La
al dissabte, dia 2 tragoat, una hallada
Lle- SON DESCOBERTS
'Favorita", prenent-hi para libra el de sardanes, a càrrec de la cobla
pluges al Pallars, Plana de Vieh i ceta de
meta al nordest d'Espanye, excepte a la costa ruedeGUEIXEN FUGIR
vant lins•I'Emporda,
beneficiat, els artistes Concede Ca- Principal de Pere:ada:
terrawa, que merara lei ha maror i núvols d'aspecte
llao, Adolf Sircent. Canut Sabat,
tempeatuas.
"Plou i fa sal", Botey; "La manivell de la mar, romanent obert tot
Balbina Martinez i Munes Serretti.
sosera guapa", 81 e ich ; "El salta.,
VALENCIA. — Al poble
l'istiu.
Per deferencia al senyor Redondo
Torquemada, sis deseoneguts
de la cardina", Bou; "Per tu plato'',
— La situació agrícola d'alma
intentaren assaltar l'Aja/alZa cantant Na Filomena Suriiiach canrk ma terra",
Pep
1'entuta;
"Records
mena on CO guardavea 23.1.100 unes comarques lleydatanes és veratarà quelcom del mestre Valverde, i ef Serra; "La Sama Espina", Morera.
pesseles.
ment desgraciada.
tenor N'Emili Vendrell cantara caaEls Retires, per aconseguir els
A la Pobla de la Granadella la rogens del ,cu re.pertori.
sau.s propósits, esbotzaren arnb Dita ja ha quedat reeluida al no-res,
ANTON 1 coms CANTARA
una palartquela la finestra aft el mateix que a LlardeCallS, Oil la
El tetival del Centre
Carieria. i entraren a la depenAL TIVOLI
ha rendir palla i gra..s.
dencia la registrai . ett retnovent saga alientes
De tornada de la seva
Moltes iamilies abandonen les seRepablit ramal per terra els doeuments.
Ilant tournee per les
Quan els el-mirador; es tra- ves cases, en cerca de trebtal
ques ile Centre-America, en les
baron en aquesaa tasco. foeett en -altres Itocs. Si segueix aques-4
quals priumpals capitals ha
descoberts pel vei Candi Pésecada moits pobles d'aquesta tia
.aem paeguit, una serie macabaSota la direcciú del notable eecerez, el qual, amb l'ajut d'allres
marcaciú provincial quedaran ab:. ble. de rient ros elamorosits, so- M'ami Sellytor Castas han comenvoins. surtí en persecució dels donats, ja que en alguns d'ells laa
bretol a I'llavana. ata vanlant cal a l'Estadi els tr.aealls per a la
assaalants, un deis quals va (l'artar a cercar l'aigua a mes de ra:;anda a gran lemallimalit Lazase.
on
de
l'ese:cm/re
construcció
ttsaire's una pistola leal dos
ro, va ,sor unanimenient prohores de distancia. i això és masran cantades les obres "Los
dispars contra Ilurs persegui- tre
einmal el veril tibio suceessor
sa dificultós per a viure-Iii.
i "El :Loador" en el feseival
TARRAGONA
Caruso, es troba a la nested
— Diuen de Cervera que ha ea-As:sabentada la guardia cieintat, de pas per a Xicago, tat que se celebrara alli !e nit tie des•
aquesla sorti en perseett- ribat a aquella població la colória
;In CO? jo Juk-toi_ 4_92N a eknyt
ha de. complir importauls comsable Villeill a leitet 'vi de la Caixa
cia del !ladres, tinnanl diverses escolar de Barcelona, acompareyaa
promisos contrets amb una po- de Mutualitat del Centre de RepórItatudes per la ribera del riel del mestre director En Josep
derOsa empresa, el gran tenor ters de Barcelona. La represennicia
Pisuerua, senae que fina ara clans i nie l'auxiliar N'Anioni Cuy,.
espanyol Antotri Corito.
•-•n•nn
les eUtlentatleS obres Ceniblittn•
de
le
hagi aeonseguit trobar els
t
Cortis tenia el propasa
Anaren a esperar-los a l'estaaa
argraneliosa
manefestacii,
ra una
dregate.
ib cantar a Espanya fino (lesIms autoritats locals i alta banda
pres d'acabada la intensa cam- tística. mateix s'esta cona/runa un
VENTS SUPERIORS A BARCELONA.- (Bond2tges de l'atmósfera triare, a les 7 del mati):
ei
monuniúsiCa, i despres d'alguns paraEn Benniure i l'alcalde, i
Abel
500. Mea, 20n0. 3oCO.
panya artística que en avantat•
aso,
Altitud mores: .
ment a En Sorolla :-: Les tires de nietas, l'alcalde d'aquell poble eajoses condiciono es disposa a taulat per al coticen que donara la
NNE. NNW. NEW. NW. N11". NW.
Direcci:"):
parti entre els escolars unes postal;
julio'
realitzar per les mes impor- Banda municipal.
6, 17, 22
9,
2,
4,
1'clocetat en //mires per aegon:
de vistes d'aquella població perque
Hi banca a l'Estadi taules de reta/as ciutats de Nord-America,
L'escultor senyor Marian Benllinles utilitain a l'escriure a Ilurs
peró davant els insistents prees frescos i fiambres i !loes apropeats
re, que ve cada any a les curses de
de l'empresa del Tivoli i
per als balls tipics que s'orgateitzaha
brotes. la goal cosa el retrata.
— Divendres jugaren al catnp
especialment del sea director ran després del coticen.
suggerit al baffle, senyor Aviltas,
artístia, senyor Pier., el qual
l'equip reserva de/ P.. C.
. ..stei /ea
arab
comprara
públic
El
DE
'LA
UNIVERSITAT
DE
BARCELONA
platja
de
d'un
pare
a
la
construcciö
OBSERVATORI METEOROLOGIC
ha considerat indispensable
I). Espanyol i el Joventut F, C.,
a l'Estatraslladar-se
per
facilitats
al
Sorolla,
pinta
on
excepcional
:
7,
13
i
18
hores
Malva-rosa,
e
In
ó
b
s
rvaci
Hores d'o
l'aetuació de tan
guanyant el segon, per dos gols a
TertaMlietre sec: 210, 23 ' 8, 236. —
artista perquè la temporada di, can hi batirá servei continu
bell mig del qual es collocara el en.
Baria/len- e a otro i al nivell de la itt. r: 7ate'a. 7 a7lo, .758 .6. —
i autoinu72, 69. — Direcció del
53.
de
sature/ció):
r
.
fet,
pinto
otti:ssitilcs
d' ò pera en aquell (catre adqui- de tramcies, autionnibus
bust
eraquest
celebrat
le
ql.
—
Huannt
n
itaa
2.3.
1'cm/ig nore buniit:
Diumenge també jugaren els nia-•
degul, oua aconse- bits fina a la mateixa porta del loFetal del cel: quasi serC. —
reixi
naturalment, per .Marian Betelliure.
veat: ESE.. S., SE. — Velocitat del vent en n'erres per segon: ti, 5, 3. —
reixos equips, quedant 4 a o a favor
gait -vencer, per fi, la resisten- cal.
daltre
pro•
desistir
ralealde
lea
etimeils;
ennetds.
.
fracto
cúmulo:
núvols:
Classe de
dels locals,
cia de Palustre calitant, el qual
Dijous e.. • , centelleara laven¡ente que tenia referent a Sorolla i
Temperatures ex tremes a l'ombra
.
alta compromes a cantar, per du de localitats i entrades a 'es ta18 . 0. — Oscila-tela ternimp ürica: 67,
letra:
ande
la
idea
de
le
I
s'lla
entusirismat
18.5.
arran
1liartna
'
2
—
25
Maxima:
TARRAGONA
una sola ve g ada i per deferenguilles del terare Tivoli i teatre Eslit:ultime. El Cercle de Belles Arts,
Precipitació aigue,e, des de les 7 Mires del dia anterior a les 7 lucres del
— Temperatura initja: 2 I S.
cia al públic bareel'oni, pel
Accider.t
ignal n'un,: 215 nniUnnetre.,,
que tambe és molt tendre de cor, El sucre :-: De tcrnada
— Recurregut ilel y en
.o
qual sent una viva simpatiza, panyol.
la
dala:
n
le
dat
t
Centre de Repórters computa per
Denúnobsequiará a Ben lliure anule un apat Necrológica :-: Agressió
Pópera "Tosca". que Po una de inElseu
festival, ultra els cirineos
les ornes mes grano cremarais.
per la seca kilt; iniclativa.
Aterratge violent
pluja
La
que
cia
:-:
del
contra
en
que,
ccrt
Per
Aquesta extraordinària fun- ja esmentats, amb el popular can.\ l a n 111:11 . 's -1••
— Ja som a la fira de juliol.
lua dit algun en la ciinferencia
Ha arribat a aquesta cimat
aadó projectava donar-la Pm- tador de "saetas' Manuel Centeno,
niet a. 59:ii p r 'r red:luan te'r
Brilles, en primer lloc, traques,
senyor
va
celebrar
el
pocs
dies
que
fa
vagó de sucre importat d'América.
presa del Tívoli la nit de dis- que tants exits ve assolint al teatre laris de l'obrer Mitnuel 'la mes
una
a
r"Alatneda"
i
vetllades
Tallada, acrunponyat del l ean', de Viel qual ve consignat al magatzemissable, dio 2. però amb l'objeete de Novetats, els aula/T(1ns tenors có- /ami ea VI pa I f tS Sol feado! . Sa Iva.
Dircctori, exposició d'art al Cerele de Belles ta En Ramon Plana. Horn diu que
ele no restar ni un sol espectamics Lluis Calvo i Pep Actiaviva, la Jurat.s: patrons. Batió. Valls i Després de la dimissió (121 ver. ami> els ucneral , del
Arta.
acial n'arribaran tres mes.
parla ile la situació de l'Ajuntador al festival organitzat per simpática tiple cómica Einnitr
baste*, ubrera, Díaz, Martí Ba- Sr. Alvarez de la Campa es
La (liada de Sant jaume, que alal mateix dia, a l'Estadi. pel ti i el mestre del Gran Teatro del
meter de Barcelona i del seu eseleveLa Comissió permanent de la Juni
Gere.
que
inundat
els
carrers
unes
cegarles
lea
dispoCentre de Repórters, ha
nielor, sense, perä, que es parles de
ta provincial de Proveiment S d ' aLiceu N'Antoni Capdevila.
A tres quarts de dotze.-Nitpróxims,
de
llamador;
deis
talles
sat llar ajornament per al diucord amb les instruccions de la: PatiLa Comissió Organitzadora ha re- mere' 1.041: per reclamad .", de
SEGV Ea.a: EN LES Dt YlISSIONS proveir
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Imoressió general

MORESC.—La reacció que prevelem Va .q ueilar demostrada en el mercat colebrat ahir. .S1 lité er) comenrar aque.si bi hapreu de 31 pessetes en finan (Lar el mercal.
gue alguna oferta a 31 1/2, (oh] retirada tot seguit, assolint
També d'altres venedors 1111 011 volgueren vendre—aduint la raó de que venent-se als preu S . del tha no podien cobrirbe—, alarmada com està l'orar la * dilecta que demanava. ja ahir, 30 i 30 1/4, candiciú "Lar,
Ilesumint: el

moresc s'apuja, i creiem-

que

s'apujarä mes encara.

dàver a l'església parroquia! i d'allí a la seva darrera estada, CemEntiri NOU.
NO ES

.CONVIDA PARTICULARMICNT.
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AV TOMOBILS
DE

-r.TEATRES

fionAnec
Planas
';at;

ques. 2'5 i 22 Seients fixu. 1'50.
General. 0 1 60. Tris els import PI d l'Enipresa. i ron'
toste
que PErnpreea no . perscguoix
beneficie, a tole tde concurrente
seis donara una lamina del
poeta de mes valor Inc l'enIrada.

-

TEATRE TIVOLI
Er mis fresc de Illarcelona
arad companyla d'itpera
Italiana

s X11, 4, OLOT

Telefon nüm. 13

material ecompost exclulivament amb antiebrit

'Director artístic
EUGENI PIERI

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Eohémia

LA FAVORITA

Diumenge. MI. esdeveniment artistie: El gran tenor espanyol
ANTON1 CORT1S
r2eon egut per la premsa
americana rom l'Unte surcessor de Carneo. cantara
per una sola vegada a Barcelona l'tpera

Uralita, S. A.
ficines centrals

Pina

k

López, 15,

Telons 1644 A i 848 A

8.

Excelentes Automóviles de 6 Cilindros

El camino seguro

que debe seguirse
de barco conduce
U sucapitán
vapor por la misma ruta
N

Diana - Argentina
Exceisior

Dompanyla m'entice - drama-

zero a
l'esquerra

•
di
•,s1 reita de La
lluita amb e! perill La cadelleta, Vegi's amb el meu advocat,
3! joc dc! diable, El cosí de Po.
!lard.

DARRERA SETMANA
TI - ACIO de la COMPANYIA
Ami, dijous. tarda, a nr, ej.
quart de sis. matinre a
pr,.us populars. i nit, a un
dels
quart

COLISEUNI¡

ixits

LOS CHATOS

ifrionif de la companyia.
Ovacione al Mebre cantarre de flaniene Manuel Centeno en les "saetas - del
tercer arte. Den/a divendres.
benefici d'Irene Alba. Tarda. matinée popular. Los
chatos. Nii, rpi,irena i, a,
Margarita la tan a gra, i Fett-ni-' La zahcri. 1 Mimenge, romiat de la mamitallyia.
Es despatxa a comptadurta.
ce.}..,1-1»4~0e

'

en els nostres
ternps
no té els nirvis forts

Atol. illjous: EL BARRER
Chapi

¡II. EL QUE FA '.

FALTA ES VOLEP, ilianirt
riet- C .I TII al Nagel i .1nna O.
Nilsson, EL PRIMER AU- '
TOMOBIL, • • n:¡ttlicil 1 e 1' 1.loyd .
Ilainilton. FeltipPral,r de
!a rialla. UNA VISITA A VI., LLA PARAMOUNT, revista .,.1 flteressaiOissima on es veu
..,.: gran nombre d'artistes de
emema.

-.4441444.444444,-"effle44.,
TEATR T: COMIC 5:

Imrendres, primer Carnet: Estrena
de set (medros neue en la gran ye
revlsta
RIC - -RIC

244.44+444444+.6444.~
raea.~.444444.4444~
1 Teatre Bar .lona
Telèfon 514 A.

Es

Unen

h

Layetana. número 14
Telèfon 1371 A.

!'

S. A.

Decorat nou de Bulbena i .:,
Girbal. Magnifica presentació. Es reben énearrecs a 'r
comptadUria.
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MAQUMAR 1A .FR1GORIFICA
ESCHER WYSS Y C.": ZURICH

PER A FABRIQUES DE
"el

MAXPUUM DE FRODUCCIO

2

IIIR'"UrA DE CONsUlle DE FORO

rnicorinal
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--

,._.
44.....4.9.4444.4_24.4....

0.1.1.1.11C

Avui. d:jous. - quarl.s de
del vespre, finten i extraordinaria funriii de GLORIA A
QUIMERA, per la companyia
NOLLA-MORERA-BARO.
Primer. L' j nlinwlal • lt ¡r uta el/
tres artes
deu

nin•skatigaL....J.ibneadati.."e.a

▪

mwdenyes ruses, Phitaft)rmu

T'ERRA RAMA

la halla, Orilles fanlasliques.
ba casa de les rialles, etc., ('ti'.
Cafi. -Ilestaurant a arree 'd'Ea
CartiA. Cada nit
coNCI,RT PER l..n B.ANDA N11(111.VN
Di!
LIT.V,
EST

POESIES DE GUIMERA
'Je -er-. FragPleols de la me_
nunienlal
JESUS DE NAZARETH
per J. Munt.
Quart, El divertit sainet en
un arte.
LA BALEHRONA
per tota
Preu si 1.1.4e, 1 2 7,11. Pinta-

: 77:777

51717..er

7

kf

Gab icj 6LA c-ju tv

fa Casa BARCA.1t5, carre7

IJUALITAT STrP:,1111(
-•bric.ant: J. ALERM. MATAR°
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(rampfM1 (Meya/ira)
CONT115

ABIUL-EL-KEB111

¡admira' reiteedor ole •••11¡•1¡ •
entt %elides Iré latiste
d'entrada

MUR

t1tGUsn'(-1ORIJNE (tintura progrezzira per als cabe!la
blancs); 6. • CEPILAT OFt! (actii 1 lezienslu) 6. • POLVOS (moit
adbereMS) 2'50. - CREMA (et•iia les arrupue9: 250. • AIGUe.
DENTÍFIVCA (en ccmprimtts etervescents). b. • Btat-t01..
MCNTRY (sis minerals per a banys j e peus): 3 • 50. - S;d4IBEI.
(comprimas al bay-rhum, per a regenerar el cattli): 3.50A

AUTUC1CLE3

ce Sant Pan, 33

u Pi

1 W9 CATAWINfi

El
:

illiak221 I

a

• Aviii,
extraordinari programa d'estienes. Revelaol6 •
• fortuita , cornin dia per John Gilbert. L'hora fatal, de molt •
hure. La fIlla del foc, sensacional cinedratua per la emia neta artista Perla Blanca. — Nota: En aquest Saló Kursaal •
es time 1 K una temperatura mes baixa quia!' carter degut •
ii la gtall installaruí de velitilaciA, única a Espanya,
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PRODUCTES HORLINE:

¡era casaments batelgs. 4111-

Els predilectes de les fandlies distingides
Exclusiu programa americà Fox

ep enen - ROS
oF.4 rittni - MOYA

RUIN.

avençar cl seu craixement, li donara finor í stíavítat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta laceó, les senyo-
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Meigt

GU A d ti

E
.
es un tónic del e:1:+cl( que dclurara la scva caiguda, t'ara
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f•enett e twitil- entonar, a Di
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31,taiiif ies jarilins on
fl'U O IX una temperatura deliciofit ni'
sa. An ni, tarda i
NI lo/OS les gi'an raecions:
\Vil I iilling-Waities. Aulo-poupd,

per les seityores p aro, Morera
Morera (Al, Pere116. i senyors
olla. Mont, Martt, Calme, Bayen, Itipull, Sugrafies i Alto-era.
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Teatre Bosc TUPO -PARK

co2ece

Amb higiene i precaucions, aliargareu la vostra ¡oventut o la vostra ma3uresa. Combatiu l'o'zesitar pe; regim
rexcrcici, esborreu les, arruges amb massattes loza/s;
pero sobre tot, eviteu els cabcils blanca o grísszncs, primer senyal de la voztra decadencia.
Veieu arnb quina atenta vigilancia els homes i dones
rivais vostres, competidors vostres, m.ren els vostres cabells, el vocee bigote, la vostra Garba. Cada cía sentireu
dir: -- Has Vint a fulano? Es fa va: ja te cabells blanca.
En quc.nt a les dones, mis observadores, mis coguetes,
mis presumides, la situació is pitjor.
Doncs a defensar-se, a resistir: l'ora '1s cabells blancs!
Al prímer c3beli blanc -lonea-vos una tintura de
d'Her4ne, la tintura prozressiva í cient j ica per
excelencia. No.- 1 0 se n'adonarà, ni '1s vostres intims, perque '1s vostres cabells agalaran ilur color nomnal. Podeu
aplicar - vos - ho sol encara que tingueu la peil delicada. No
us Lira picor. ni us surtiran gratis, ni cíe faran neuralgies,_nt
teniu que t.l.rner per la vc.st..-a s.-.Iut.

E
111

P4C7ELS - RESTAURANTE . BARS
•
R CARNISbER1ES - TOCIRERIES - LUI1LODES PACIRIQUES 01 XOCOLATS
•
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ANUNCIE
I Loe Tiroteo*.

El
El
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E niPor ply er.z,.nilre e
F. COML

Importad,: Per als nou primers banys empreu
el paquet seneer i després només la meitat.

i CAMBRES FRIGORIFIQUES

BATE108
e
!MIAU DE CASA e

AÑO DEL STUDEBAKER

„47

PESSETES: DUES EL PAQUET

(7AbAIVIENT8

3

VOLVER A VER!

EL

(sals radioactives per a banys)

0.441edereqriebereeine4414.24e4,%3
CULLERETES
Tele( on 230 A
Outntene. 5

tayant-vos sempre amb

De venda: A les principal s Farrnäcies, Drogueries i Perfumeries

I

han

ESTE eS

TERMA,

PFSTAURANTS

Gran companyia d'opereta,
sarsuela i revistes, dirigida
pel primer actor Caries
Freixas i el ineslre Ätnaden Cristi(1.
Inaugurac16: Dissabte, da
2 d'agost
Estrena de la grandiosa revista en un arte i deu (piedras, de A. Lolsomar i Josep Gonzalez Palacios. niús.ca del tnestre Ceislia,

l. PONS.—Passein de Crirpia,

09-1

Local fresc 1 ei:ittlocle, Av ni,
són eslf enes.
grama extraordinari. Els quatre
genets de l'Apocalipsi, insuperald, f Un) de la 1:.m. n sa obra de
l'insigne novellista Vieene Masco lbaliez. interprotal pels arislos ile aran iminenada Elire
Tertc i lt•obilf Valentino. Les
noctis de la Virtudes, come
cómic. L'amor no admet jocs,
gran aygrandiós einedraina
"tunent. Menovell agafa una
'mona, cinta eftniimt ¡le nodi ríe,.
re. Diumenge, nit, grandiosa estrena.

Transformad° instantania de ves . 9
tits 1 decorat a la vista del públle.

SpcciaLSix $000
$000

AGENTE CENEMOS:

dijous, 101

CAMALEON SPECTACLE

Light-Sis Se -c0

STEVENSON. R017=0S4 I Co
.l
SALO siri liEltsEER
valesc;a. ZSE

Cinema Princesa

Untes a E.,pai¡ra qu e rresenta el
merarellós true cientinc patentan Á

Por su propio bien, véa Ud. los
modelos Studebaker de 1924,
antes de comprar un automóvil.

_VIII' e

e..

Via

RIC-RIC

Studebeker, todos corr
motor de seis cilindros.
y todos deraneizados
por los 72 ario, de enpenenr., de manufacture de la Studebaker.

MODELOS DE TURISMO

ee•-,,,e,,w- •

•

.444444+9444444444444e4e

AruL n11, a les deu. colossal pro.
grama, Exil de la rerue en viril
quadros

En 1322, 110,000 automovilistas
compraron coche: Studebaker.
El ario pasada. mas de 145,000
compracicres escogieron
Studebakers.

Hay trete medelos

3,

2

otros muchos han encontrado segura anteriormente.

que

Compradores prudentes de auto.
móvihs, como el prudente capitán da vapor, se aprovechan de
la experiencia que muchos otros
tuvieron antes.

aqucll qui
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tice

ALBA -BONAFE

Yies.,. Ct 75

¡ t./arete Corts Catalanes, Gfa
Murb t LIdrial Tel 715 B. P.

DEB,AKER

1

TEATRE NOVETATS

8.
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ALLacLLS Lb. AsUlait
Oravale de lotee clanes en me •
Re/Placea en els e ntalls /

6/211~111153NIZEIMMIMMEretz,fiGmllisteMatei

Artit, t"; n ••,
ei- Eene
str , L'epoca de 1
Daniel Lanone, IX i X Pi, i - 011l, En
el mistando fono de la mar; Orient .1
O és occident, per Couslmin . Tal- r
g o, La nona de Warmland; El (
5,- nurl
seté cal. Immemge. Illt: L'epcca ;
do Daniel Sonne, XI l XII CI I I ,O- '.
(11s; gran reere:a a, Amarré, per i
3 p cii le Cooppo

Rica rd

• ffldezlezciroguerie,

g
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•

te. Preus especials.
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z • e.nomene. e triiiirir
erpectrEc per& :'reeire
wsiuez del/ De/Tur.
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tARELONA

e.

,4 Monumental - Pechó
Walkyria

TOSCA

1

i)313;

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SILVILLA, LLEYDA, S ALAMANCA, BILBAO

.44.444.4.444/44e4444+6444

1 enI esuni6
dels eMebt mi
FusCora llaga i

i

111POSITS per a alza], 5iarutì
.14 .11•n 104---

e4.444444+444•44+

LA BOHEMIA

r4

Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 120 x 250 centímetros.

1UEEllik reí a t aliaos d'aigua, tie dilerents diämelrol

Aval, (Mons, tarda i nit. Ma g olIlm programes. Colo estrene,' la
oeNIeula rAnilra El coa( de Pollsrd;
l'interessant Iltin El Joc del diabla;
l'ennemenant du p lo,/ La lluita pel
Partit ; la Corriera eennivna Enteneu-vos amb el /nao advocat, 1 la
sTarullmia Del/Mula La caaelleta, .
pe, l'unnuOnola d n • la pantalla Perla ,••
Planea
,

per Coneepciú Callao, :S'are
Redondo, Adolf Sirven!, Canut. Sabat. Cos de ball del
Gran Teatre del Liceo.
2. Oran arte de concert
pels eminente artistes Filomena Surinvacli. Emili
. Redond,..
Vendrell 4 Marc

1

PER A REVSTIMENTS

4444444444-ffl1444444+04444

'ui, dijous, nit. a les (leo.
.SERATA D'ONORE
de l'eminent bariton
MARC REDONDO 1. L'òpera en qnntre artes,
de Donnizzetti,

( Plagues de 49 x40 cm., colors gris chr i roig.
( Xaoee onoulades Canaleta de 120 x15, 185 x 114 259 x 1

PER A coKRTEs

auto-correo: Servei diari
amb Sant Joan de les Abadesees.
Auto- rapid: Combinat
amb l'exprés del Nord que
surt de Barcelona a les
17'110 per arribar a Olot a
Res 22.10.
(tato - especial: Per als
excursioMstes a Núria que
surt d'Olot tots els Mes, a
les 19, fins a Ripoll; tornan( a sortir de la dita vila
a les 6 del mati. cap a (Mut
cut combina a:1M totes les
!Mies de Girona, Banyoles
i Figueres.
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