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--- BARCELONA
FETS DIVERSOS

'Ana A8.8 SZATJARTS.
9033118DORS 1 REPRE-

821NTANTS
Ponéoch, Wo-Cambra del

Wiatjant, Corredor 1 Representant
pata a oonetzemesd da teta ele pro-
fusiona', qua havent Imprès el pro-
¡tete d'Eatatut a aprovar diumen-
gs vineett die ad, al local "Oeell
de Foc", Consell de Cent, 224,
poden pasear • reoolllr-lo a les seves
entitate respectives o ha a la eme-
taria provisional, carrer del Pi, el,
principal (Ateneo Empordanas),

Majestic Hotel1 RESTAURANT
Coberta a 1050 ptee. 1 a la *arta
Abonaments especial, en sèries
de 26 coberts durant l'estlu, a

pessetes, gratificaol6 com-
presa, utilizables pele familiar,
1 invItata .1- Plata regionals,

!Exoeilent culna I Servel Per-
fecto -:- Salons per a Banquets,
Bode* I Fieles	 Orquestra.

Preus moderate

JOCS FLOFtALS DE LES BAR-
RIADES FARGUES, MULASSA

I ELS SEUS CONTORNS
Per error de còpia, ha de fer-se

avinent que la poesia hornada amb
el preml de la senyora Montserrat
de Casanoves, vídua de Fargues, es
titula `El prec dele catalana", Irma

rf'Per la patria en perfil".
Ala circo!, literarte	 com
guanyador de la flor natural el

nana del poeta Salvador Perarnau,
el goal ha designe reina de la fasta

formosa •enyoreta Ramona Puig
Parran, filla del tinent d'alcalde de
l'Ajuntament temor LIAR Puig
Munna.

Tamb6 es diu que el guanyador
'de la viola is el mestre en gai sa-
ber moceen Antoni Navarro.

gilfi101LES rarrab-i-nerizr..
topädlo dirigit per facultatiu.

Rambla de Catalunya, 8
Ferran, 8

Rambla del falg, 27

ELS PAGAMENTS D'HISENDA
Pagaments astenyalats per a avuit
Josep Badia, Loco; Pere Bala-

da, 500; Ferran Ribiano, 426; Fran-
cese Calvo, r000; Salvador Casa-
coberta, 147.835'5o; Josep Co-
nill, 147834.65; josep Fores, 6.60250
Josep Garriga, 300; Pere Roca,
2.943'53; Jaume Rubinat, 1.61350;
Josep Sala, 2.99; Ricard Valla,
1.616'5o; Emití Vendrell, 4000; Jo-
sep Vines, 7.6565 0; cap del Dipbsit
de Sementals, d'Hospitalet, 32.770:
cap de la Sentó Agronómica, 3.479;
Pere Garcia, 7.137'74; Antoni Gar-
ele, 237.33133j Benvingut Marín,
600; Ramon Marqads, 12.312'64
Francesc Pilases, 3.50o.

RADIOS DETINGUTS
Relach5 de ridlos detinguti per

no trobar-se el destinatari 1 a dispo-
Hirió de qui acrediti ésser-ho a les
oficinea de Transradio Espanyola,
aocietat anbnima, Ronda de la Uni.
Yereitat,

Muenchen— arruara, cura de
Casanova, 184

Fiamburg — Tartarico,
Sla Denlo — Merla Masip, Fin-

La »Meta! Agrupació d'Empleats
de la USMC, amb la collaboració
del tercet "Itrventue", de l'Associa-
,ti6 Catalana d'Aficionats a I II-insto-
laísmo 1 de l'orquestrina "The Dhit-
'robles Jazz", celebrara demà,
dissabte, al vespre, a la Sala Caps:r
(carrer de Mercaderes, 38-40), tina

selecta vetllada artística, la <mal,
en obsequi a l'element femení, aca-
bar*, amb tina eicollida feria de
bailable,.

REGNIO
liAsteciac16 de propietaria da Sant

Feliu de Llobregat celebrarä el cla g8

del osrrant, a dos ensarta de quall'e
la tarda, al local de l'Institut AgrIco-
let Candi de Sane Istdre, Junta ge-
neral extrsordtrdria per Velecct6 dele
da vocal, patrona del Jurat mixt del
Techan rural en compliment del (lis-
poest pel Decret del dia set de maig
de spst.

JOIES VERITABLE OCA810
Per a compres a bon preu aneu
a la Joleria !Negrilla, Talleres 41

e
LA UNTO GENERAL

DE DEPENDENTS
La Unid General de Dependents

(U. G. de T.) celebrarä assemblea
general ordinäria diumenge vinent,
dia 29, a les onze en punt del matí,
al seu estatge social de la Casa dol
Poble, Nova de Sant Francesc, st
i 13, principal. Es tractarà, entre
altres punts, de l'ordre del dia, de
la reforma definitiva dels nous re-
glamenta i de la renovació de cdr-
reos del Comitè.

Horn recorda a tots els afiliats
la necessitat que passin per la con-
sergeria de la Casa del roble a
recollir el rebut corresponent al
present mes.

AVUI IT.S DIA INHABIL
A L'AUDIENCIA

AVIII ha estat declarat die inhä-
bil per a tots els efectes judiciala,
amb motín d'haver-lo declarat fea-
tiu 1"A;juntament, que t6 facult it
per a atad, en virtut del que dis-
cost la strperioritst

Vida social
ACTE DE PROPAGAND.A

A LA BISBAL DEL PENEDES
D'acord la Conalssib de Propaganda

de L'Allane' amb la prestigiosa entitat
"Unió Republicana Federal", de La
Bisbal del Penedes, tingué lloc, el pas-
sat dissabte a l'esmentada cita, son ac-
te d'expandiment dele Ideals 1 obra que
perseguelx I mantA, la primsru de lea
noetres entltats mutualistas.

Plena de gen' a gom reepeton isla
d'actes de Penritat organitzadora, ei
conipany Vicenç Cornadran, explica
el que podriem anomenar la mecdnica
de l'obra que es propagada, posant
manifest les caracterfstiques vitela da-
gaceta. En finalitzar la sera interese
sartlaslma orad& lote molt aplaudit.

Tot sepia, el vice-president de l'A-
company C2526 1 Brin, descab-

dellä el tema "Le idealitat de la nos-
tra obra". Va escoltar una vibrant
ovació.

Amb la projecció de la pelliciila de
"La rhla hurnanitärla del Palau de la
:aftimalitat". es donä per acabat Pacte.

Generalitat
Patent Nacional de Circu-

lació d'Automòbils
Horn fa públic que del dia 1

al 15 del mes de juliol tinent
tindrà Iloc el cobrament en pe-
rfode voluntari de la ja esmen-
tada patent nacional correspo-
nent al segon semestre de 1932.

El dia 15 de juliol acabarà
el cobrament voluntari, i que-
darà suspès durant els dies del
18 al 20 del mateix mes.

Les patents no pagades in-
correran en recärrec del 20 per
cent, que quedarii reduït al 10
per cent si el pagament és efec-
tuat durant els dies del 21 al 31
de l'esmentat mes de juliol.

Ele contribuents obligats a
proveir-se de Ist dita patent
nacional hauran de fer-ho a les
respeetives 'Atines recaptado-
res que, per a la capital 1 agre-.
gata, estan installades al carrer
de Sant Sever, 12 (Palau de la
Generalitat),1 per als pobles de
la provincia, a la eapitalltat de
la eevi cona respectiva.

Visites al President

Visitaren el senyor Macas
l'alcalde accidental senyor Co-
mes, una Comissió d'alumnes
de l'Escota Industrial de Vila-
nova I el director de les mines
de Súria, per agratr-li la visita
que hl feo diumenge passat.

El President a Sta. Coloma
de Queralt

Avui el president de la Ge-
neralltat visitara la vila de
Santa Coloma de Queralt, per
tal d'assIstir a la inaugurad()
del Grup Escolar a les testes
que l'Ajuntament ha organitzat
en aquella localitat.

Coincidint amb la visita 'del
president, la Cooperativa Obre-
ra ha organitzat un arte d'afir-
mació d'Esrinerra Republicana,
el qual tindrä lloc a l'esmentat
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MOSFERICA D'EUROPA A

LES SET DEL DIA 23 DE

JUNY DE 1932

Les balices pressions del con.
tinent d'Europa estan situades
a Polònia, 1 dominen venta del
nord amb temperaturea miaus
des d'Escandinavia fu» a Itàlia.

Plou ala Pasos Baixoe 1 a
l'Europa central

Des de lee Illes Britaniques
fina a tota la Penfrisula Ibbrica
1 nord d'Africa perfilabais el han
temps, decae a lee altea pres.
d one que dominen a lee costea
atläntiquee.

ESTAT DEL TEMPS A CA-

TALUNYA A LES VUIT

El tempe as bo, amb alguns
núvols per Barcelona i Tarra-
gona i sera per la resta del país.

En les darreres 24 hoces es
registraren loada des de la pla-
na de Vic fina a Girona.

Les temperatures extremes
han estat les següents: mäxi-
ma, 27 gratis a Tortosa;
• zero graus a l'Estangento.

A TARRAGONA

Un dia de treta 7: Avinguda del
Francoli

Dilluns van operar al port catorze
vaporo proporcionant treball a la to-
talitat de cene del port i a obrera d'al-
tres oficia que estan en ates.

— Dele poble, riberenca del Praia-
coll van hect passats avisos al Go-
vern Civil donant compte que el rin
havia experimental una gran crescuda
a conseqüència dels forte aiguate cai-
guts durant diumenge 1 dilluns.

Recordant la catàstrofe de l'octubre
de l'any i,rs, foren presea precau-
cione per a evitar noces desgrácies
i multitud de curiosos anaren fine al
riu per tal de poder apreciar l'avin-
mida.

Diversos torrents de la carretera de
Rens a Tarragona van sortit de mare

Fins a l'hora que escrivim aquestes
radies el rin, per be que baixa cr2M-
ple a ample, es muntí dintre el se,
(lit.

— Diiluns, a quarts de cuit del
vespre, el doctor J. Peyr6 va &mar

la seca anunciada conferència a l'Ate-
neu.

"Carnet d'un escolar a Tarragona
ara fa quaranta anyi", fou el tema de
la dissertació del conferenciant.

Va evocar temps pretèrits que rejo-
veniren multe dels assistents i capti-
varen la resta. Fou felicitat amb en-
tusiasme en ar2bar el ,ei.

Manicipi
El senyor Comes, alcalde

Abir tr.arxa a Madrid l'alcal-
de doctor Aiguader. Prengue
possessió de l'Alcaldia acciden-
tal el segon tinent d'alcalde se-
nyor Pere Cornee, per trobar-se
absent de Barcelona el primer
tinent d'alcalde senyor Joan
Casanoves.

L'alcalde accidental scnyor
Comes, acompanyat del cap del
Cerimonial, senyor Riber, ha fet
les visites de saltilacid a le.s
autorilats. TarnbA ha passat pel
domicili del r e gidor senyor
Ruiz, que esta malali a conse-
qüència d'un atac adiar: que
sofri ahir.

A quarts de dues reb6 el se-
nyor Comes els periodistes per
saludar-los I per oferir - s'hi en
el curt temps que ocupara l'Al-
caldia.

BANYS MASSAGUER
(abans Soler)

Abonament económica
30 banys, 80 pesoetes

Salmerdn, 15 -:- Tel. 73288

Preguntat sobre quants dies
sera alcalde, digué que corn que
dissabte arribara el Dr. Aigua-
der, ho serä ben poca estona.
Els repärters el felicitaren per-
gin) creien que era la primera
vegada que ocupava el càrrec,
pera!) en realitat era la segona,
ja que, encara que no per ab-
senda de l'alcalde, l'ocupà el
dia de la constitució de la Ge-
neralitat, en ciremmstiancies ben
drarnatiqu e , ppr cert , liaren!
de contenir una multitud que
volia assaltar la t'Asa de la
Cinta! amb trudiu d'un !rete que
lit havia llagad al Parallel.

Avui, festa a les escoles
Es fa avinent que a les ins

-titucions municipals de Cultura
i a les depenents del Patronat
Escolar de Barcelona, avui,
d i a 24, es considerara festiu.

ARTISTA A LA PRESO PER
ESCANDOL PUBLIC

El jutjat del Sud va rebre decla-
ració a l'artista **Bella Dorita", acu-
itada d'escändol públic, que deeprés
de passar la nit ale calabossos del
Jutjat ha ingressat a la Pres6

La "Bella Dorita" loo la prota-
gonista d'un formidable avalot que
es produi diumenge passat en ur.
músic-hall del Parallel.

UNA EQUIVOCACIO FATAL

La nena d'onze mesos Teresa
Quinto, al seu domicili del carrer
de rArc del Teatre va empassar-se
equivocadament una quantitat de
zotal i queda en estat greu.

DETENCIO DE GENT DE MAL

VIURE

Per agente de la Brigada d'Inves-
tigació Criminal han estat detinguts
tres espadistes. entre els quals figura
Linfa Tebor Cifuentes, que està re-
claraat pel jutjat del districte del
Nort, per haver-se fet escipol del
vapor "Antonio López", on eslava

en qualitat de detingut, en compa-
nyia del txecoslovac

Dos ferits greus a con-
seqüència de la topada
d'un camió contra un

arbre

El vei de Girona Ernest Mertf-
nes es dirigía amb el sets automó

-bu a tus cable de la costa, i en ar-
ribar a la cruilla de les carreteres
de Barcelona 1 Caldea de Malavella,
trobd el =16 núm., 49.18a de la
matricula de Barcelona completa-
ment destroeats, a causa d'haver to-
pat contra un arbre, i entre les se-
ves reates ele dos ocupante, els quals
presentaven ferides mole greus.

En aquells moments encertä a
passa: el furgó de la Casa de Cari -
tat que traslladä les restes del di-
putat Albert de Quintana a Torroe-
ila de Montgrl, i el senyor Martínez,
que estaca disposat a traslia' - els
(ente en el tela cotxe a l'Hospital
d'aquella ciutat, sollicitä l'auxili dele
conductora del furgó, els quals tras-
Iladaren els ferits al benéfic establi-
ment.

Es diuen Angel Franco, de 2.1
anys, natural d'Osca. i Manuel Gar-
tia., de 30 anys, de Barcelona, amb-
d6s solters, ela quals, pel seu estat
greu no pogueren prestar declaraci.

Sembla que l'accident es deu a
què les victimes, fadigadea pele pe-
gata viatges d'anada i tornada en un
sol dia de Barcelona a Marsella, es
rendiren al son, ocorren: la desgra-
cia.

ATROPELLS
L'enrome:1;i con-2uit pel anir-

E. Colorper de trenta anys, va topa
contra un fanal a l'Avinguda de 1,,
República Argentina.

í De l'accident resulta resmentxt
colee antb una contaba a la regi:.
torácica esquerra i probable fracturs
de costelles.

— Un camió, al carrer de Pro
venga, va atrope:lar el nen de si:
anys, Llorenç Gomis Asènsio, i
produi lesione greus a diverses part,
del cos.

Després d'assistit al dispensari de
la demarcació, fou traslladat 6 l'Hcs.
pital Clinic.

VOLIA VENDRE UN ANELL
FALS

Denunciat pel joier Lluís
tau detingut ahir en un quiosc
joieria del carrer de Caputrea, pro-
pietat dc Francese Llaubanque, am',
el qual eslava aquell, un individ
anomenat Lluí, Duran Dauper, e:
real tractava de portar a cap rope-
raci6 de venda d'un anell fals, ope•
meló que la hacia portat a efect-
anter:orment en perjudici del dervir
cisne, qu- el reconegué.

YESTIT8 BANY LLANA a	 695 eles.
PANTALONS PLATJA a	 7' 50
CAMISES SPORT Pasarela a rso
RARNUSSO3 COLOR a	 950
ARISAU, 11 I 30, - 'Tel, 35137

Centre Autonomista
de Dependents

El Consell Directiu del Centre A:.
Internistade Dependents del Comer-,
i de la Indústria, convida tots e',

asseciats a assistir a !a Junta gener;
erdinäria qer se celebrarla diumenge.
din 26, a les den en punt del mat'

Ordre del dia: Lectura i enrocan •
de l'acta del Consell general ¿arree.
Lectura de la MellViria. LeCit/7.2

i aprocaci6 de l'estat de Temptes. Elec-
c ió de president, secretari. bibliotecari
i qunlre vocals del Patronat de la Ca:-
xa d'Estalvis. Discussió de les pr:-
posicions presentades.

Per a poder assistir a aquesta Jtre,
cal acreditar la sera qualitat
soci.

%111•nn 	 	2n11Mli

VIDUA DE JAUME SUBIRANA SALZ

liA MORT

	 (A. C. S.) —	

Els qul la n'oren: Mis, germana, néls, nebots

familia tole, en assabentar Hure arnIcs i coneguts

Øe tan Irreparable pardua els preguen que la tinguin

present en Hura oraclons I que se serveixin assistir

a la casa mortubrla, Borrell, SO. avul, dkend: ea, a

las dotze del matt, per tal d'acompanyar e! cadäser

• l'esglasia parroquial de Santa Madrona i despr6s al

Ge mentiti de Lea Corta.

Nblilia Nuera Folliblil

NO E8 CONVIDA PARTICULARMENT

Ignasi Girona Magriiîà
METGE

morí el dia 2 de juliol de 1931
després de rebuts els Auxilis Espirituals

	 (A. C. S.) 	
La seva esposa Rosa Cuyàs, fills Josep M.' i Lluís, filles polítiques

Mercè Casagran i Mercè Benet, néts, germana política, nebots, cosins
i parents tots, preguen a llurs amics i coneguts un record en llurs ora-
cions i l'assistència a l'ofici i misses que, en sufragi de la seva anima,
se celAraran (lema, dissabte, dia 25, a dos quarts (ranze, a l'església

parroquial de Jesús (Gràcia).

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

rISIBIEBM111111~~Wiffli
	-11M1Mar.relnIMIZMIIMUMINIOL

N'ISI RE 2.11%1 0 OLIVA
GERENT DE "COLMADOS SIMO''

HA MORT
després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicciö Apostòlica

	  ( E . P. D . ) 	

Els seus Agita genuina Miguel, Joan, Narcís i Joaquim, germanes polítiques Consol Oliva, Teresa Carbonell i Dolors Notó. nebcts, cos;ns, parents

tots i les raons socials "SIMÓ, ALEMANY, PI Y C.', S. en C." i "MIGUEL SIMÓ Y C. C. OLIVA" , en participar als seus amics i coneguts tan dolorosa

Ardua els preguen que el tinguin present en llurs oracions i que se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Balmes, 181, avui, divendres, a les onze,

ver tal d'acompanyar el caditver a l'església parroauial de Santa Maria de Jesús, de Gràcia, i d'allí al Cementiri de Sant Genis d'Agudells.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT


