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L'acte de l'Hotel Ritz

PAISATGES
llomeollgo al Presidit da la Mancomunitat

Els industrials i els comerciants de Catalunya—i fins molts
catalans que no tenen ni indústria ni comen—han comentat
,:ilidament les declaracions fetes per En Joaquim Aguilera a
¡ ropbsit del tractat comercial italo-espanyol. Amb una precisió
; erfecta i amb un profund coneixement de la materia, En Joaquim Aguilera, prou conegut per la seva benemérita actuació a
DISCINIS dei
:i "Camera Oficial de la Inchistria", de Barcelona, ha demos:at que en el tractat alludit el Govern espanyol ha fet a Italia
(onsiderables concessions.
Ahir a la nit, a l'Hotel Ritz,
Si el problema de les relacions italo-espanyoles es recluís va oferir-se al senyor Puig i
a una qüestió comercial, potser podria dir-se que no es veu el Cadafalch un sopar d'homenatenefici que el tractat hagi de portar a l'economia espanyola. ge, amb motiu .d'haver estat
?ere) és evident. com ja remarcava amb gran perspicacia En nomenat doctor "honoris cauJoaquim Aguilera, que estem davant d'un problema internado- sa" de la Universitat de FM;al de volada, en el qual l'aspecte econòmic té segurament la buig. Mes de 300 comensals
van assistir a l'aete. Es inútil
, eva importancia, però no pas una importancia cabdal. Els que
donar nonas, perquä eren
,reguin el contrari, corren el perill d'ésser acusats de "fenicis". de
nombrosissims els ponles, els
La primera cosa que s'ha volgut demostrar és, sens dubte, escriptors, els hornee de -cien1 caracter generös d'Espanya. Precisament la història proea- cia i les representacions de tata
ma aquesta generositat tradicional. L'idealisme de les seves els estaments, en fi, que van
relacione exteriors és una qualitat que ha de reconèixer tothom. associar-se a l'homenatge.

Dr. ri 1 Soler 1 di :mor hig 1 Cdifich

Hi ha Estats que inspiren la seva política internacional, i

l' ins la seva política interior, en raons preferentment econömi,ues. Tots sabem que alguns dels més famosos imperialismes
mundials que s'han exercit per mar i p er terra han tingut, per
,:amunt de tot, una finalitat d'ordre econòmic. Darrera dels soldate i dels marine, i han anat sovint els industrials i els comerciante. I moltes vegades la conquista de territoris no ha estat
›inó una manera de conquistar mercats.
La p olítica predominantment econòmica sera una cosa
assenyada i productiva. Per?) té un cert aire d'egoisme que,
francament, la fa una mica antipàtica. I cal confessar que l'Estat espanyol, amb tots els defectes que pugui tenir, és un dels
que menys mereixen aquest retret. En qüestions d'amor propi
pot ésser puntós i exigent. En qüestions d'interessos, té un
ten mes ample. I el tractat italo-espanyol n'és una prova elod ,, tiient. No tot ha de Pesar-se en la balänea comercial.
Un diari de Madrid, "El Imparcial", que estalvia els eloms gis al non regim i que només els aboca pel broc ample quan es
lur tracta del problema de Cata imnya, ha reconegut el caràcter ge) P a ner.;; de l'al•uclit pacte. "Aquest tractat—escriu—haurà estat
dri un testimoni pales de's nostres sentiments d'abnegació i del
rostre desinterés, i la prova decisiva que Espanya sap ésser
ea _jenerosa i pròdiga quan té sentiments amistosos per als altres
11 - faIÍSOS."
Tal és ara el cas d'Itàlia. Els italians poden veure que l'aa mistat es p anyola és sincera i desinteressada. I això val més que
.1, rot. D'amics se'n poden trobar de moltes menes: de forts i de
n febles, de rics i de pobres. Per?) no se'n troben gaires de gene-s'
nat Fosos.

El tractat italo-espanyol és la prova inequívoca, la demos palpable d'una amistat sincera i cordial. Els industrials
P • 'ració palpable
els comerciante afectats per la rebaixa de tarifes de duana

as_ :an da fer-se cieree que per damunt deis interessos més o menys
FlPe - articulare de les branques de la indústria, hi ha l'alta política,
t que és la que fa grans i gloriosos els pobles del món.
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au s . RESPECTE FRAGMENTAR!
d a Ahir, a les cinc de la tarda, menLee- 7 e un perruquer expert feia sonar
s estisores al voltant del meu cap,
auti l egia el "Nuevo Mundo'. Hom, sen•• adonar-se'n, ha arribat a associar
: en, barberia amb la lectura de certs
i. a aris de Madrid i el cira-botes ami)
lis- . lectura de certs diaris de Barrena. Sembla talment que els dos
d " ! :crisis, el del cap i el dels peus,
im - . :in el compromis de servir a Ilurs
jr ° 5 ente un rengle determinat de pa‚id-lt • re.
Eu - Iba", fet i fet, és una disgressi6
e no té cap lligam amb el que, si
Ju vol, ha d'ésser el tema del mea
do- • Inéleg d'asan. Volia parlar, conha ",tament, d'un article del senyor
n ç ta . ' 7ancès, aparegut en el darrer
: e ro del "Nuevo Mundo". Un artipar- que potser no ens interessa, perè
F' Pu be ens alludeix d'una manera diu! " ta. Cal, en la mesura de les nos du
¡orees, recollir les allusions.
ut

ç er- El senyor Francés, que en mollee

clsions ha demostrat sentir una
in admiraebi per la pintura i lesa l , I tura catalanes, en
Yarticle que
IPIs ..
,nentem fa graciosos equilibris
mes /- atacar el catalanisme i a Venias fer veure fple no l'ataca. per
lat "

;;Itradir els nostres anhels i irr
eure que s'hi embadaleix, per aconaltar la clientela próxima, sense
la
e;plaure massa a la clientela re-

adA
ai

;fe

Molt agraits. Sense ironia, molt
<ratts. En aquesta epoca en que Id
är- s tanta gent disposada a combatre
v iz _ rJostra persona en: totes les sevee
andestacions un hom no te altre
Laran-mei silO agrair el que fa esforços
,r
demostrar que respecta un tros
idea
-rus, . la nostra persona.
[oil ,. Es trist, tanmateix, no poder as, fen t irar a un respecte total! Trobar-se
e. en les avinenteses més falagues us fan comparèixer sense cap
sense braços o tense peus. O bé
rum in
la de ure cont sostenen que els peus i
euen s braços sOn ben be vostres, pern
e el cap és completament artifino, I, construit amb peces importades
crin qualsevol fährica de Mare o de
•antiv :urn. O be que una de les carnes
us aguanten és de cara de la
, ,tra casal i d'ossos dels vostres os53 però que l'Otra és una infame
rreja de goma i filferro.

Es sitie, tanmateix.

Es caries con' certes formes errènies persisteixen insistentment àdhuc
després d'haver estat denunciades.
Quan comeneä a esteikre's el costtmt de dir i escriure agricol en lloc
de (19i-ícela, es fea notar encertadament que afitirol era una forma errònia, que l'adjectiu en qüestiú no posseia sine; una forma per a ambdós
generes. con/ celta, belga, hipe)crita i
tants d'abres, i que calia dir agrícola tant en el masculi con/ en el femeni. No havia. dones, de dir-se congris agrical. Insiitut agrícol, inter.-ssos agricols. ele., sin6 congrés agrícola. Institut agrícola, interessos
roles, etc. La forma agrírol n;s lu
desaparegut per això (Ip la 'lengua
escrita i el trobem wat un da i un
altre die: i, naturalment. per semblanea amb ogrirot, trobem tinient,
viticol. etc. L'abre dia Ilegiem Fans
rinietd, forma que representada ja
un canvi de sufix!
Creed que. en la majoria almenys.

aquests masculins en rol sé:1 deguuts
a inadvertencia. Recordem, •perb, que
algb sostingué un dia que eren preferibles als masculins en cola, perque ab:1 es fria una distinció que el
noble ama dc fer, co ni lii prov;21
formes populars com hipürrit. rirtint.
Perè els mots savis, com seis els adjectius en cola, han precisament
defensar-se contra aquestes pos:46es
defonnacions deis pohl...,
e• Fabra

La nota Illurada Pel

re P ro -

',catana alemany a NI. Poinoar6
6s considerada molt disoreta.
Polneer6 ha contestat que
mente. no s'ataquessIn les disposicions del Traotat de Morunos I les atribuoione de la 0oHalló de Renaraolons, esteva

dispoeat a atendre benevoiamont
les demandes alemanyes. El
canoeller alemany Marx ha declaret que liTemanya el vala
tornar a la normalitat halda de
fer considerables sacriflois.
Les aleccione a Mrisola han
donat quasi tote ele (Bisnieta a
Montados 1111 les (1119i tendencias, •onservadora . _remad&-

Carlea SoldsvilaS ,01111111.n

DE SUISSA ESTANT

i en llengua catalana han fet vAls, aneu ara a Freiburg 1 digueu als rastres nous col-leels vostres Ilibres el seu carni.
gues, que queden aquí uns
Que no 111 ha, pels que pensen i pels que Illegeixen, tan MPS que, arad cona mai, han
rom saeta Ilengües universals sabut apreciar el seu gest;
i llengües domèstiques; no es que s'esforçaran tossudament
el to, no, el que fa la cansó; es en fer-se dignes de l'hora que
sena en l món perquè ells la
el buf, es la vibració interior,
que decideix de la sort i dr Ves_ seinen, que busquen ardite i
devenidor de les obres huma- desinteressats en collaborar
nes. Esforeem-nos, dones, per ami) PIS bornes de bona romo'
aereixer a cada hora que pas- tat de' tot arreu 1 per tot alió que
ea la intensitat de la nostra vi- es bell, per tot allò que As veda, donern contingut als nos. ritat, per lot all?, que es just,
A l'acabament del sopar, el tres 'Hilares i sigui alió mes per tot alié que enlaira per dasenyor Joaquim Cabot va Ile- apreciat per nosaltres que una munt de les dificultats quotigin les adhesions, lambe molt flonja extensid del nostre par- dianes', la dignitat de la vida
nombroses. Entre nitres les lar. Valoritzem una forta i es- humana!
Sigtiin ara pele Claustrals
dele senyors Joan Pich, Patxot, collida pindinteia bibliogräfica:.
Bofill i Mates, Carnbó, Abadal, que no litiguen por que passi de la Universitat de Freiburg
Morera i Galicia, Carreres i Ar. a l'oblit, que ens serà demana- i siguin per Os, amir Presitau, A. Rubid i Mach, Baró de da i que serà estudiada. Mes dent, els nostres homenalges1
GUAU. Manuel de Montoliu, Ra- profit treurem, senyors, d'una DISCURS D'EN PUIG I CADAFALCH
mon Turrh, etc., etc.
refinada eelecció que d'un pur
Be em deixaren que les meSeguidament el doctor An- ensenyament tècnic o d'un unires
paraules
contestant a les
gust Pi i Sunyer ofereix Phome- forme i amorfe primarisme!
natge. El seu discurs fou aplauJa es ven pel vostie exem- que m'acaben d'adreçar plenes
diclissim, sobre tot Ihn on al- ple arni—corn s'ha vist per al- d'amistat bondadosa i indulgèn'India la pàtria, la 'lengua i tres exemples en diferents cia signin ben noquee. Valdría
'robar una Alaba que dignes
la Mancomunitat.
oportunitats—com som consi- l'agraïment que sento pel que
El senyor Puig i Cadafalch derats a liares dels nostres ho- representa la vostra presencia
agrai Pliornerialge amb paran- mes i cona el que ens cal abans aquf. hornee de ball divers penles efusivos. Fou aplaudit amb
que trata alba cosa, As mostrar sar i pel que mita honorat la
entusiasme. a peu dret.
a plena Huna, als ulls del món dist nació elrvada que ha volgut
Ileu's aquí els discursos del ente'', les nostres valore repre- conferir - me In fneultat de Filodoctor Pi i Silnyer i del senyor sehtatives!
cofia de la Universitat de FrriEs recompensa àdhuc en vds
Puig i Cadafalch.
burg, el que clec especialment al
a
l'estadista
que
ha
vingut presea ./ (re g ia, Dr. Jansen i al seu
DISCURS DEL DOCTOR A. PI I
sidint durant anys que ja co- Conseller, el savi historiador
SUNYER
meneen en nombre el gavera Dr. Finke.
de la Mancomunitat, be podena
Amic i president:
Posen vosaltres en aquest mot
M'ha estat encornanat pels din que pel vot unànime de Ca- que no sd trobar el que lis sugatajes i adrniradors aquí reu.. talmaya. Es de justicia que en gereixi el rostro engin g i el
nits—honrós eneärree! — fer- aquesta vetllada de festa ens vostre saber" š vagi a ells dinvos., l'endreea d'aquest acte. recordem.amla e nyor del -primer gil- enm ven d'un petit aoble
Aquí sorra molts, però no hi eón President, ll'Enric Pra t de la estudian!. que prevea també
11,15 els que voldrien Speer -hit Riba! Mes, retad aquest justis- negrors a Fesdevenidor, als saLa sala es extensa, però mes sim homenatge, he poden per- vis de Freiburg que passen les
ternos.
extensos sha encara les vostres metro que se us digui — glos- misbries
Fin eomplau, satisfent una
amistats, les vostres simpaties sant encara uns conceptes (le
i el vostre prestigi. No ens ha- l'informe u»iversitari—que !a arnbiriA pritriolica. el que a la
vostra artivilat rectora mereix 'lastra generació Ii hagi estat
Vena pogut acoblar lote en
lotes les nestres admiraeions. donada la glòria de portar pel
aquest .11rie els qui sentim
aquesta nit una »la viva i un Des de la Presidencia — un re- imin la ciencia ( atalana. Ha eslegitim orgull. Que PIS que avui nexo /lomee de la ostra vida tat nssolida regirant les entraluyes (le les coses i cercant en
pensen en vós i en Hur intirni- (IP la vostra obra total —
tal us acompanyen comnlegu- ha Vell iguala-1AM preocupa 1 i le ele fets modestos la llumeneta
no per les paraules didament eón legió innombrable; les necessitats materials i de samaria:ues
ni pchs sislernes (te
les necessitats espirituals de tirambi q
be -padria dir. cense temor de
Ale hornee
eaure en vanitosa hipérbole, Catalunya. Haveu estés camine cona/al/val armatoste. enea
abans
que voldrien t robar-se amb nos- i earreteres, les linins telefbni- treballadors trehnll modlest PIS
ii Ell
s
(mes
arriben
al
llora-Pi
mé
.
nitres en- aquesta hora tots els
ha anual l'aittarilat per alternar
i desvaigul: l'agrieultubons fills de Calalunya!
en ele Congressos eh/Oírles
ra,
el
credit
la
sanitat
La Universitat de Freiburg
en les Universitats ami) els savis
tot us ha trobat amatent a
llonw . it la investidura de
de toles les terres. Ho devent
doctor. Gran honor es això! El satisfer les necessitats
rutilialge que l'Instan( d'Estuvostre nom ha esta portal per tires de tota mena. i ba y eta fet, die Calalans ha possat oit les
1;1 fama als doetes cenaeles vhs i els rostros companys, venostres mans i sial a les Instiritables mirados administ ra- turions i al mildo (le Caleta/aya.
d'una universital d'uropea
1 Me. 1 a Censems. l'obra de cul- Ara fa por. el sabor ratath
y eti renom i /Phielbria ixeniplar. La Universilat que en el hit-a de la Mancomunitat de Ca- esta' adinbs a la l'HM Interna vine eenls funda el Gran Due talunya te quelrom tan sor- ebsital de les Aead;. laie e i inviAlbert vol gaudir-se de comtar- psenent, que, reeonegiala per tat a rollabornr l'enquesta
vos entre els seus. I es al gran tothom, davant d'ella s'hi han del liat i medieval, que ha de serarquitecte, al arqueòleg il-lu s- de rendir fine els seus malca- vir de base a un non Di/ Cange,
a la formaeiii del Corpus deis
tre, al savi. a l'autor de l'obra sas adversaris. Les arte i
ciencies es desenrotllen en una Vasos pintiuts i a la de la Cada
mestra "L'Arquiteetura Romarenaixenea
insospilabie
lins
geog.-iifbm del tn(Sit roniZt.
niea a Catalunya", que segons
l'informe que deeidi el vot anys fa: els trehalls originals ti or d'un llor ell el fr . nt en qub
claustral, segons la comunica- ja eonstit en comenca (l'apuntar Holla el saber gener(ls Ice
una Ilion de pròpia filesofia: coses inútils contra rallan de
efil que se us litt enviat, desitja haver aquella insigne Uni- s'ha fixat amb normes ben pre- l'afana' materia! ufo post-guerra,
nost re poble.
versItat. Perb lambe din el ma- cises la Ilengua eatalana; les el d p vPM al (Pm
suara he rebut.
h on lar
trix informe que és a l'estadis- recerques arquenilbgiques i 1'
tòniques basteixen i depuren la el ilec a la mateixa terma. Estuta. a qui regeix prudentment,
nostra histbria. L'obra de la diant la sera arquitectura roausterament, sitviament, la Mait
Mancomunitat — que per Ins triudea 110 pretil assenyalar Pn
coniunital de Catalunya, a qui
publieiteions de les seves ins- In siteressió 1101 pensament
es retal l'honor,
oslralos en la bist n-iria
tilucions sàvies pot permetrelii liti això diferente asgeneral abans descone g ul. inPli de fer °rosetas de liihrrs quo
pectes que m'es ara escaient coUniversitat. de Friburg al- ressant per la Sera PxIPI1Sid, per
mentar.
tament qualifica—ju s lifira un la varietat (le les formes i per
Sota modalitals dislintes--la noble, el fa entrar defina iva- ésser rolla un momea,. q ue Or e
-redixalfrnmeiód'loäprofessional, la de l'estudiós, ment en el romere uniaersal
/l'Europa
la de l'home d'accid—serva la de la cultura i PADPraU• nie en dilo'. l'Occident
ami)
volta,
per
primera
parla
N'ostra obra 1/na unital. Harma Ces d ' 1111 PSdPVPIlidor deeords.
sorlit de la s'ova huti Al savi i al President harto- l'enguatar
ereat noves formes arquitectbma en l'Arquiterliira i l'Esculrent avui, ja que es aixi maten
/ligues, però haveit recercat ;t
tura. El (lee despees al que he
Fdensenis la tradició; haveu al sari i al President que hopo g ut estimular PII el chirree
estructural les nostres cases, nora la Ilniversita ! eapdal del noth
pite Cal:dilu y a m'U lion0ele nostres palanS, IPS ilustres tiran Ducal de Bailen. Anireu, rat neutro \Prados. a fue els
esg/Asies. les nostres emcoles i srnyor, a 'Freiburg i veureu
calatans avaner g sm (di e! van»
harca/ volgut d'igual manera punt an Se Separen lee dues del salir!, S'era orgull die 13
graos valls earopees: la del meva vida llover cavat eamins
estructurar la vida Iota de Catalunya. Hasen volgut infondre Rin i la del Danubi. Per altii per a l'esnerit t cont instar i'obra
l'espera en les construccions han passat gairebé lotes les ce-enmienda ninb En Prat de la
materials i en les organitza- invasions guerreres 1 els morclame viii la i basel, anal, a l'e-',Prats espirituels &seres de l'eLa imponderah/e riquesa que
cercar dades a l'arqueologia i a
dat antiga. De l'Orient n'han aixi hem bancal a les ?mimes
itera eternalment notara i catala història. Per aixt, la vostra vingut unes; altres han divaIlat del Nord. Els 'heme§ han lana i ningtì la podrà robar, ni
obra és ben catalana. I isba, gaicoses
s'han
rebe tota ella—la part d'ella passat, mollee
destruir i elIa sera Ilavor de
que pot abocar-se damunt 'la anal esvitint en la història, la fines invis i bles nue atarla mesh
tulla blanca en la meditació *cultura, però, subsisteix. Fnu esfullar. Es molla d'interna alereclosa de Feetudi—ha estat Bonaparte qui digue que l'ea- gria en aquests moments
i dc y-tetan el pensar cota
dispersa en llengua catalana. pera guanya sempret Fl »In
lis siviljtzacid esta ner sobre
L'obra s'ha dllós i, extesa pel As gran i el temps as Rara.
Fem el nostre treball do ca- (IP14 ntianlants esforeos
món de la cultura, ha donat väbus al vostre nom 1 ha trobat da cita, modestament, però tetu- terratreMols quo congrlen ele
erren el meresout respecte. La do emb farma g e, que l'obra hu- bonms'i com lote vosaltres. amb
el que representen 1 amb el que
flama le ass i de per tal: ea ve11... ;m11 és sovIel'obra • heroica,

Hem passat, amb una emita
rapidesa, de la ciutat ele Mata%
en mig de la Mediterrània, a la
ciutat de Lausanne, a la vora
del Rae Leman. Harem gaudit,
dones, en unes llores, (l'una certa diversitat de paisatges.
Precisament. poes (Pies abans
de partir do Malló, bel/feria recorregut Menorca de cap a cap.
Hartem experimentat el contrast entre l'interior de la illa
les proximitats de Malló i Chatadella. L'interior, muntanyós,
anih pinedes i alzinars, podria
esser pres per un tros uit paisatge eatalä. En canvi. les pro-

ximitats d'aquelles

viles remar-

den l'ondulació i la pobresa
d'alguns trossos de paisatge
castellä; 1 arriharien a donarne una impressió semblant, no
fos aquella rastellera de mitre
que pareellen la plana en una
infinitat de pelis predis. Hora
enmenea per atribuir aquesta
delimitació patria a un instint
exacerbat (le la propielat. Pera
ben aviat compren que es una
altra raó molt mes noble la qui
ha elevat parienta-wat aquelles
parets dc pedra ocre que s'arrengleren fins a l'horitzó,
Josen Pijoan, en la seva "Iliethria l'Art", p arlant dels falaiots menorquins, d'u que lis
tanta huir abundar qur. en la
planória de la fila. arriben a
donar movirrient al paisatge.
L'afirmad/S d'En Pijoan As fanthstica, i filia. segurament, d'una errada informaci6. Sin
aquests murs els que li donen
moviment: aqursts murs coasfruits amb les pedres arrencades a la terra menor q uina per
tal de fer - la susceptible de conreu. Es una obra ingent , que recarda l'obra de graonament
les nostres vinyes.
Molt sovint. (tesar& de la coastruccill (Ir les gruixudes parets
amb el .pedregam d'un petit peedi, la terca no ha estat encera

prou neta, i 'en mig del predi
han etsat elevades unes cans-

ina-a-tris rodones que. a manera
de grans testoS.contenen un arhre. una t'amere. generalment.
Aqurst es consf ruceions donen la
sensació 'de f alaints en embridi, i
semblen eoneedir a ;muelles
enormes torres. d'asneete
de fortalesa, mig d'e tornha una
finalitat utiiitñria al p ostal do
la seva finalitat funeral.

Despr4 dc reedrrer la illa.
la partença de Mand. amb una
posta fina esblaimant-se on les
aigües del port , i ansh din roe:f
aixerant ele sens bracos p errosos sobre PorilzuS, com amustiadanl-nos DIP l p lassiludi la Puna. benigna, sobre la mar en calma; l'alba. illuminant les muntanyes de Catalunya. i el sol
matinal vessant la srva linm,
com una harina ataronjada, sobre el desvelllament alegre del
por/.
Maragall comprenia
tplo els viatgers pognessin anar
dins el tren dormita o llegint.
Trobava ilion mes d'acord aran
la seva manera de sentir, la forma rota plan de vial lar els infante: agenollats sobre els
lente i esguardnnt el onisatge
per la fineslrela. A no:saltees
se'ns fa inolt nienys comprenson_ ami) uni us glnriett t la
indestructibililat de la Inrre

Miren d'ideals de (-ivilitzacid que

Cafetal/aya ha aixecat.
Je encara us rail( dir con/ la
Universitat de Freiburg, ha lidnorat un Hibre escrit PII Ilengua catalana. sagrat rinde del
nostre pensament que no sabriem sushtituir per altre. Mai
aquesta Mengua ha est /d. obstaele per entendre'ns ele hallics
rreSIUdi. Emparentada anth
Ball ha peala Stsser p atosa a
n'anea, a ltälia. a Alemanva i
a l'As-deriva de les grane Utaversarats. Uui deis plaers do !a
nieva vida era retire una !letra
professor del Is p earare
lamen/ le Belles Arts Harvard , el professor »ordamerittä
A. N ingsley Portes l'investi g adas de l'armaiteetura lombarda
1 de l'escultura romäniea, dient
que. havia Ilegit per la sera
preparació tIc 'latí; el roen Ilibre
entalla, que li baria mostrat En
Eamile Enlata al Trocadoro de
París,
Detxeu ara, senyors, que aca1
hes e... IN 4*.
«
•,ab ia ••• •• • ,
1K • a Rayen
4 - 0.1 ln •
volad dinar n'emite. sind
una mateixe úlula, sota un maleta: costra , Di g uern, per acabar, un mot mi r encara es pnt
repetir després do . sentir-lo de
,11avle reials: Visos Cal,plunye I

sible la tendencia de molla,
gent a viatjar de Mi,. Si comparen el nombre . de viatgers que
peonen els expressos de la nit i
el nombre dele que prenen eta
del matt, trobarem segurament.
una /orla proporeió en favor
d'aquells. No ens expliquem una
semblant tendencia, almenys
els turistes, sinó per indiferencia envers el paisatge. No compartint-la, procurarem sempre
viatjar de dia . I a la fruició del
paisatge s'afegeix Ilavors un
viatjar molt més reposat. Deixent, dones, per n'es hemea tras
fers. que han ds guanyar temps,
el viatge nocturn: o per a•
aquells que, si fos de dia, tanate
dormirien; o sitanlemen t. per
aquells (lambe n'hi ha) que hi
troben la manera d'estalviar-se
deseases d'estelar.
Aixi, dones, huera vist destilar davant dele nostres tills,
desprAs d'un (ros de la Catalunya insular, un bon tres de la
Catalunya continental, singularment bella en aquest temps
de lardeas Molles nollaneredes
no s'havien dasvestit encara Ilur
pomphs abillarnent (roe; el
Montseny i el Pirrneu desta c a
vett Umpids sobre el cel auturnnal; les vinyes rosselloneses
eren en púrpura. contrastant
amh tanta de feracitat. sernblaven mes desolades les prtmeres terres del Llenguarion i
les maresrnes de Sigean• L'es tanv de 'l'han se'ns oferia
riellal PAI dar de linea, aixi erina
les Si g iles del Roisne.'
L'end'emä ens endinsàvem en
el paisaIge de transicih. entre
el proveneat i et p iule. une dss et
paisat g e de Lid a Ginebra. Com
eren liunv ele pedregams
Menorca! Prades grasses i
tenses, en 11« de les nobres
parc-elles de conreu. Yaguas
ufanases, pasturant amb lentl-

tud. sota eesguard intermitent
d'una vella pastora oue
emita a la mirada la sera cadira
i la sera mitin: entice, dels nnres

negree menor q uins, fur g ant ner
la terra receta trehallada, vi g ilate per un al-tal d'aire ferest
o per una altota trulls ensonits,
Cci pu-tul. boirines lentes, cases
grises oril t rie del ml nameant
de In lila. de l'atmosfera He/anide. de In blancor priblernad'ora
de les rases. Ouui p tiuil sedan!. entine del terrabastall de la vet't
lada.
Desnres. el país r-srlevrnia asnrP i muntanvene. El tren ruin.
rius rel folie d"unn val' estreta

rillnranssmIn. Les Deis:iteres
bl, ,Inli nj ,, ve n en el entivs_
are. EnI l h de CtiePh r a 011P;1
espessa nevada • T el Sr, .1;n1bat

de les cloques de les estar imas
la
stsies: e s en fendia el silenci i
lentitud.
Ferran doldevila
Lansanne. desembre.

1

La Política
UNA AURA R. O. SOBRE
PROVIN-

EL CONTINGEN

T

A

CIA!.

.411/b drepigraf de "Otra disposición 1
importante " . publicara diumenge pus511! "El Progrese" el sol! smüent
la el; Portbou ha rehnt
del Govern ciz l de Girona, trasllat
favorade la R. O. dictada rcsolcnt
idemenf Cl recurs interposat pel dir
Ce,
per
qac
01,Minikipi contra la 51n
lingent provincial Ii havia fixat "isdegadament in Manconnalita de Ca•

t

taluaya,"
CONTINI'A L'IlOMENATGE
La Contissió organitzadora del
"liontettaie popular al Directorio" hit•
tres raca d de i, a
aquest efecte, ha jet lato crida als
barrelmems perqw? "de 11110 Numera
emäninic y ostensible, Barcelona toda
felicih el aüo linero ol general PriIn0 de Rivera y a su digno representante en rsta, general Lossada".
1;honicnatge ha de consistir en dei.rar tarjeta de visita per formar arnb
elles "dos voluminosos ällimins",
Plurals als estmerstats gemerals,
Per aqacsta remesa s'organitsard
,

.

se , CION

banana.

UNS QUE VIATGENDic la Prenso de Tosto» que lee
fama a

resfranger

ri XseiCe le

a .4*,

posta, EN loan Palas. s cl pee',
del dir renusicipi, con. 3 els girare ithe
via dictar mire de prept
4

L'ALCALD1A DE FICUlitliS
Fa dies que e: din que tecesal
salde de Figrrorea, En Ibdi 3DwOok
sol Mg« el canee. Correa otee 1111
el staba tialiri sil time ~Mi 111141,
cornil* 5 le asna

s1).

COTITZACIONS
'PONS NIT
r,cs
mea Alt
Tz,
ev 436

BORSA INATI
nta . a / , i,
Alar«
orenses.
Pistes
AlgOelt
•Marilú..

bel. Time
, 715 '311 • 5 , die
619 e . .10 6' 7' (21
t'II 1913 1511 19•86

. • . •
• • • •
• • • • 111'50 111'53 111'
A 'S • •

DIVISES ESTRA »ERES

DEL

DIA 17
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6.15 4250 6 e43 C253
J1 3 27'

11

26'75 2073
Sr
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er S)
1137*
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Com, Prop. emes
Smorelroble 4%.
Amnrtizable 5%
.
Exterior
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916
•
_ a ll.
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:
:
Mur».
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•
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Espanga
Holanda
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CARRILS
mur. Cort
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ee2 5
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1016 B
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7
1'
19178
£1'15
7924
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" 10700 1/0% 54'
"
1918 B
70
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55917
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*
.491
"
C5.10 787;
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"
" 446% se
»
1 990 B
19 20 833
E .r 4
"
65',5 65'75 Errer gles 5%. . .
Lievde.
•
1901.
r 50
'8
3.5 O Tres. 2 .
les 8
.1 1,2
94.5c
"
e% . . 9111. 31'05
Eixampla 1009
orens5.e. [C6 o 3%
9535
. •
.2 50
"
Boris 4%. 9/15
1 85
"
1013
19 E 13235 ornses n ar.. .
F.
E. del Cinca 5%. . 98'
"
1907
58 50
1011( 10115 Le yeres 5%
•
•
6%.
Ha 4%. . 7'2
Bons Reforma
90
. 4i 25 t2'
"
El. 71 d'Ebre 3%.
•
.» •A. 1954
. alA 1°1.8e "'I Va.I. 0 Asturiana 1.. 95'
PORTS
7. P. 9. 5lot. 6%.
2.. 90'50
63
'
Port de Rarcelona
89e1 89'
Olot Girona 4%.
"
Ron§ 7%, 79'
•7'5,.
Melilla
.
5%.
0.6. C. Elct. 5%. . 74.
""
"OcelOs . . 93 I
A.
Elect.
5
0.
endeble
11.
1001.
5%. . . 78'
.
• • (11107-Muael.
ss runlarts 4% .
6%. . 11125
61'

C111511

Interior 4 % A.

(e Col rç i

Mercat de Borges Blanques

g

fíe

inent del s cupons de les esmen-

Semi Moka, liarrar i Africano, de
625 a 635.
Puerto Rico Caracolillo, de 710

tades obligaeinits.

HIN de F. Mas Sarda

a 720.

[anca -Cae -lialor3-Cipon3

Idem ídem 'auto especial, de 7oo

a

5659

20, Rambla del Centre, 20

710.

Idern ídem íd, superior, de 665
a 675.
Ident ídem Hisenda, dc 6 15 a 625 .
Caraques desclofollat i similars, de
640 a 650.
Trillats extra, de 590 a 600.
Puerto Cabello i Corrents, de 575
a 585.
Santos nominal, de 000 a 000.
Palembang, de 525 a 535.
Pasilles, de 500 a 510.
Preus per pessetes els too quilos.
CACAUS
Ha arribat al nostre 1.;ort el vapor
"Alicante - , proredent de Fernando
Póo, portant 24.500 saco per al nostre mercat, deixant mée de m'Id mil
saco per als altres ports de la Península.
Els pretil, de ~mera, segueixod
amb poca variació respecte als de
la setmana passada.
t;AYYEI.LEs
Ceilan extra, a 950.
Idern número 4, a 78o,
ldem número 2, a 765.
Idem número 3, a 7.
ídem número 4, a 735.
Xina, a545.

Telèfon 1430 A.
~mor

dares i C., S. en Ch.
BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centre, num. 6
'.telefono 12 30-1231
151•Mfflial~31130111313131310155111311311331.

Sabó 'LA OCA
iii./912 1 l'A I

sl

'lt

Fabricant: .1. ALERNI. MATARO

Dr. Noguer Morè
Especialista en melaities de la pe!! 1 ce.
5,5 11. 0,rketor. pdr upoilro), ele> hervel
or Pesperialdate de l'Itospicat de J
SUlla I,. II Geneulta de 3 a 4.
VALENCIA. 200 , yrinclead.

Pau. 13. els tenerlors• del cuml
número 31 venciment de pri,e.pitAr 'de 1924. 1,11 final
mer
serit pagat dls tres dios da la
seca presentaciA, descomplant
de rada un pessetes 1'0625 per
contribuid i impostos corresponcid s.
-.-TRAMVIA DE BARCELONA,
EIXAMPLA 1 GRACIA
El dia 31 del eorrent, a los
dolge, as proPedirit a lAS ofiHnes d'acinesia Snrielat. Ron-.
Paul. i11. nl snrleip.,
phidle da las Obligariono al
per I nn ritle cOrrespnn arr.irtitrar en el present any, spgons
ei quadro estampa, all dors dels

da ap Sant

Antr.
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4001058
Asir. Cort.
Pene n'Emanes • ser
Bine e/e Waflera 55'
sane de Catelunse /Or
Cred/t I Dock.
1
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10e•
serme Barreteen

O res,. VIer0 .
Marress Berra.
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.
0

131e
1 15
5.4'

Oral. Tel6fons O

Vallad. N. almea 6.

p. er

0101 OlrOna . .
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78'
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011.51 8;75
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E. d'Obres 1 con§ 1512
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Monta Propinar,. Er
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r
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•
17 pf. 4%. 7875
13Y
.
Barcelonesa
Metahurr. Obre.
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49.
Connt. Eleculques, 82.58
Melles Barna. o. . 555, Bese
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•
C. 11. A. Oled. A. 418,
0. 49
C. 'luid 1114ctrle B.
C.
Catalana D

•

indos. Electrice.
Cons. 1 par. A 13 C
sulomnIbus 5. A.
Hispano-Sutil* . .

FARINES

de
de
de
de
de

FOrea
S:xtro !Oral
corrent 10,10
ininra ex tra Cn.tella.
'Hirma corren! Pasten*
de
Paica . . . . ..
. . . .. . . .
(rrel p. en PP ,s etes "IC de 100 kg.
damunt rorro anui.)

DESPULLES

de

Torrares
onartes.

<te
de
...
.1 en nes.etes sie de 60 kg.
* pul.)
.

11,11

‘1,01II , rprItnel
de
de
, eennel
de
s ere. . . . . . . . .
. p reus kn ral » muletera de 70 litres
eense ele damunt carro ad111.1

CEREALS
Morese raixal 1Danubl.
Platz. . . . . . . de
. .
31orese 5,1,11110(.3
(lt dl EX/remar/era l Man g a. . de
de
("Hada Ex1detnadura .
.
de
liuda roma
da
Faves Llobrega1
More«,

97'
55'
175'36

DE

Maird vellea . .
.
Faves Eltrem, o Andalusla.
Miren. Eztrese o Andalusla.
Pavone eatrangere
Vares S agarra
. Veces Andanada.
Veces eslreingeres
t'efes verdes.
E.ealela Andaluell
Fscalela MarrOc
Eseatola Plata .
51111 estranger
70 a 7?
Herpe .
.
Erra, (Maltee
72 7. '2 1/2' Tliu.
.
56 " 55 1/ 21 di reue en pessetes 100 kg. amb
Al, • 40
damunt carro sota.)
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1 0'Orcll.

120 a 122
117 " 118
112 " 111

general:

fou poc animal i :es portaren a . cap migues operacions.
Mercat.-E1
puja en el preit fraiillast gra.
PS feren transiiceimis II 35 pesseleS.
lelueese.-S'iniria Un moviment
n
a d'aqusls gras,
1>511 fa que els preus C011tithitill baixos.
Arras 1 mongetes. - Hil,a poca demanda
Ferratges.-Desmilloren forra els preus d'aquest ge-nere.. ja que lit venda. escaseja.
Garrofes.-1.11 1111111CH de compradors i l'arribada d'uns earregaments procedents de l'estranger influeix
tiietit en la 1mb:a del preu d'aquest gbnere.
sofrrixen cap canvi;
Els altreo gOnores

12 MENOS TERMINI

SOLER i TORRA G.

JOSEP PUJOL 1 PUJOL
EL LLIT DE

MANS

BANQUERS

Tel. 51E35 A

Vergara, 5

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13 ,

METALL

VALORS

I BONSUCCES,

CUPONS - GIRS - CANVI

A L'ABAST

Negociem C5 cupons dels DEIITES IN-

DE TOTES LES FORTUNES
UNICA AL

TERIOR 1 EXTEEIOR AMORTITZABbES
4 per cent i Tresor 5 [er en! l'encimar

MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

I" de

gener de 1924.
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•
1711101 Urgen
. . 1311
La 14.dotnIsta . . er
le .panyi Industrial I9e
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Saetee. del Serle O

CITAT

Arare 1 N
de
Camella I Mansa
de
Extr•madura
Andatusia dur . . . . . de
o Pre , I, en pe.setes 100 kg. sense sac
damunt vagó origen.)

Institut QuirUnric: Directors, els doctoro Emili Moragas, Sixte
Pérez. Girona, 24. principal, Regona

2

O

desoye. Nova Orleans
'renca anterior . .

.amises banques "UJValaS

, 4.

. . .

Dnbre

LIVERPOOL

MERCAT

flarcelona 1 5 desembre 1923.
A. do la .1. D.-El sorrrlar% Pita

• 35

Tones anterior • .
Obertura . . . .
Segon telegrama .
Tallea . . . . .

Merc
Mala
lutlot
Setembre
Octubre
Deßembr e 19941

CITAT

linmero 3
N n Ireero 4
, ri.r.or•ea

DIsp.

CAFEt

IDi virtut d'això podran presentar - se a les ofieinps
gusta Societat, Ronda de Sant

M eie
ggre
o gat dolo fl ospitata de P4114. täola
O r e lles. Consulta (1 -2 4 a 6. Cons,, .
....normes d'I 1 a I Itbla, le 163 Flors , 4. L.11716tr.

J.

:3160

Tanca 1 4 desbre.

Nova York
legendaria
Mere
Malle
1131101

Pava York
Disponible
Desembre

Anuncis oficials

Blat blanc. de 23 a 24 pessetes.
'den' roig seca. de 26 a 27.
TRAMVIES DE BARCELONA A
Ordi, de 14 a 15.
11333CiÓ
83f2:011d
SANT ANDREU 1 EXTENSIONS
Civada, d'II a 1250.
Socletat Anònima
Panis. de 19 a io'5o.
Vencent nfl 1.01' de gener
La Carnbra de Comerç i NavegaFaves, de 22 a 23.
1924 el cupú número 27 de les
ció d'aquesta ciutat relea azul) gust
Fesols, de so a 6o.
Oldigacions al 4 per 100 d'afins el dia 27 de l'actual Inclusiu
Veces, de 23 a 24.
questa SimMtat, s'anuneia als
quants informes i demandes se li
Nono, de 26 a 27.
senyors lonedors que el pagaadrecin en relaciO atol> la reforma
Ametlla comí:. de 15 a
ment de l'expressat cupé) que.le les Ordenances de Duanes per
Idem llargucta, de 23 a 24.
dara obert des de l'esmenlat
tenir-les en compte en l'estudi que
Preus per pessetes la quartera de
dia a rad de to pessetes deesta fent una ponencia per servir qtatre dobles.
duint
pessetes 0 • 11 25 pelo imde base a les gestions que fati prop
Ma y or d'alfals, de 19 a 20.
pnstns le2a13, a les segiients
de la Comissió encarregada, per
Palmes, de 2 a 2.50.
rases de Banca: S. A. Arnús
Reial ordre de 15 de novembre darPreus per pessetes els to quilos
naif. llanca Armis, S. A. i Crbrer, de proposar al Directori els terAlfals, de 5 a 6.
dii Lyrinnais.
mes de l'esmentada reforma.
Palla. ric 3 a 3.50.
Barcelona 15 desembre 1 9 2 3.
Fulla d'olivera, de 4 a 4.50.
--El director, M. de Foronda.
Prcus per pessetes els 40 quilo,.
Mercat de Colonials
Gallines, de 6 a 9 peJsetes una.
damunt
carro
TRAMVIA DE BARCELONA,
CA I' ES
Gallo, de 4 a 8 un.
EIXAMPLA I GRACIA, S. A.
Ens trobem en epoca de gran
Conills. de 3 a 4 51) un. ,
S'avisa bis Serry ntrs posserconsutn, el canvi de l'or altíssim i els
Ous, de 3'75 a 4 pessetes dotzena.
tiors d'ObligaciOns al 5 per 100
mercats a preus ferms, tot, el qual
01.1.S D'OLIVES'
4faqueSta Societal, quo la Sorepercuteix en les cotitzacions del
Fruitat extra. de 39 a 40 ral:.
c:elid Anónima "Els Trarnvips
. nostre mercat, afirmant cada dia
Fi, de 37 a 38.
de Barcelona" (, I.es Trairovais
mis els preus, que per al consurn
Corrent, de 35 a 36.
de Barcelona, Socielil Anonysón:
¡'reus per quarta de 3'900 quilos.
me) td al seu càrrec el pagaMoka legitim. de 65o a 66o.

NOVA TORS
Tanga anterior . .

SUCRES

DEUTES DE L'ESTAT USLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS FERRO- AIGUA, GAS 1 ELECTRI-

f,

Cotitzacions del dia 17 de desembre de 1923
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I
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MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA
. \Mi. :ori.

04551 0 E. L'OR

SORIA DE PARIS

SONSA DE MADRID

'lll

Frene..
sulSeog.
Belemeei
1/res
Meres
Dolar
bares
turbo%

1923

Corbates “Gran Modat i iluso e tot seda. • a 3 pessetes
Bufandes "Nous'Istils 4 ~beoda 1 forma tubolar a 10

e

a

*verte è

VISITA A L'ALCALE
alhir complimentà a l'alcalde, per a
rir-li els sena rispectes, la noca Jun.
de "serenen".

ele nernés es produi una ferida contusa a 1.a regid parietal dreta, escoria.
dono a la cama dreta i a les mans,
contusiono a distintes parta del coa, de
pronòstic reservat.

RESTAURANT ROYAL
&Id de Ti •
da dia te dansant de . 5 a dos

Joan Pastor Bartoll ton mossegat
per un gos, que li produi una erosió
respatIla esquerra.

uarts de 8, i dinar a l'amerina, de 9 a 11.

Sacador Capella Amill caigué pujant a un tramvia i es trenca la tibia
i el peroné drets. Pon curar a /líospital Clinic, ora queda.

Diumenge entraren ladres a la casa
in. 60 del carrer de Sant Gervasi,
itada per Josep Surinyach. Els moestaven tots en desordre, pena de
inent no ea troba a mancar res.

"4441<441444~44+444.8114.110

.rx.nde3an-r9aorree

Ubre 1 Letra

mboneria selecta, cofres,
rcellanes, p aneres I capses

an fantasia, colloccions esn ides entre les darreres croa-

cions de París 1 Viena

ie Sll

da 3

OR.TA INTOXICADA PER UN

D RASER

Fuperiors xocolates a 2,

Francesca Valccorbo. de 76 anys,
tant al carter del Remei. 27, boti. abans d'ahir morí a conseqüència
5:. 1 intoxicad() produida pel es blael dia 12 del mes que som.
FI senyor jutge es negi a assistir
, loc del succes.

grams : : Gran assortit
dels cèlebres bombons
especialitat de la Casa,

AGREDIT PER UN FILL
1 les deu de la nit de diumenge MiSarda Torrens. de 54 anys. fou
x liat al dispensari de Sant Andrea
centava diverses contusions al cap,
pronòstic resen-at.
Manifesti que a casa seca mate/2i
s.1 estat agredir per un iill de 18
I e. anomenat Ramon.

a pessetes 12'50 el quilo
w4.4b4HP(1444444PHsg4P414og4444a

IGUESFerrän, 14. Casa
BIOMBOS
PARA

CLAPES

Pau Buriel Rabassa, de 56 anys, collocant un ralos de plàtans a la porta
d'un establiment de la plaga de Mercadé. Barceloneta. es produi una ferida profunda a la mi dreta.

A l'escala de casa seca, un gos mosa Francesc Martínez Malverde.
• prcalui una ferida a la mi esquerra.
F. Monta, afeccione a la pell i
II. Corts, 539 acceaori, principal.

Pujant a un tratuvia al passeig Nacional. Celta Ortega Gräcia, de 23
anys. caique i es produi una comusió
a la regló lumbar amb probable fractura de les costelles dretes del costat
del tórax.

Polvos de ma-

mara de Oro da MARYCEL
Una gossa que cria. mossega a JoaM'orales Alvarez, de 7 anys.

'

IBB11111111•1111111111811•B1111111B1

8ISUTERIA ConstalltS 11018taIS
ha. S. Pere,I8 EL LOUVRE

Feruteria i Ba-:

Aula de Cajita
•

e• Coberts metal! blane. Arti•
r ' eles de euina i t'haula, d a3 lumini, motall blatte i es- •
II
•
mailtats
II
a
a Greixoneros per rostir el •
III
•
gall
N
la
w
4

-

llaman roca kan

a
a
el
z

u

Plateria, 49 i 51i
Telefons 288 A 1 647 A:
ramiammumemi
-

_

Fou detingut Joan Ihailez Martínez,
que junt atnb altres sois que fugiren
robaren dos 53C5 de coló al moll d'Espanya, procedents del vapor angles que
el dia 13 es crema.

MAR 1 C EL

(Mutis 30Cga.

Carne Puch Miret es barrala amb
la seca rellogada Mercé Vidal. La
Puch rebé una ferida contusa a la re.
rió parietal dreta.

Jaume Carran juba, de 67 anys, fou
atropellar per un carro, el qual 11 produi contusions als peus i a resquena.

WILLYS-KNIGHT

;MES VIANOVA UNIDA

Ele monjos de Montserrat I
la casa J. Fonollede Serra re.
comanen el ecu licor

SENSE VALVÜLES

El nen de 4 any.s Feliu Garcia Ciareia caigué i es trenca la cama esquerra.
Passi a l'Hospital de la Santa Creu.

A

El motor que millora amb

el servia

4'ornde3ant3aume.
NOVA presentad& en eapsa

Els darrers models
s'exhibeixen a
L'AGENCR

OYERAN

CLARIS. 98
BARCELONA

▪

sa:a de lectura palies: guarda i recepeki d'objeetes .1 encintes; despatx
de telegrames, cablegrames i radiogrames (servei ofkial); gir postal; mis
Saugers rdpids (continental); set-veis higiénica (waters, lavabos, cirabotes, etcasera); servei urgents en automòbil i
en bicicletes; repartiment de circulars;
saló aprepeeit per celebrar entrevistes
i juntes; expendiaió de bitllets de fercocareis i passatges maritims; pissarres de cotització de valora, etc.. etc.
La construcció ¡ acabament del nou
local l'han dut a tenue els senyors següents: Batlle i Amigó (direcció artística); J. Grant (pintor decorador):
Frederic Estrade (fusteria, mobles
tapisseria), i Salvador Abad (lampisteria i electricitat).
En l'acte de la inaugurada; els invitats farra amah emi•nt atesos pels senyors directors de Catalunya Imperial,
S. A.. essent, a mis a més, obsequiats
per les cases Vermouth Cinzano i
Xampany Margucry.

2'50 i 3 pessetes els 400

PARAIGOES CARDU8
Portaferrissa, 10

H ORM E

empales thertuéries, etc.) en la premsa; escriptori i

teta-mena (anuncio,

.1PAT EN OBSEQUI
L'ALCALDE
Z:menge, a les nou de a nit, eI3
' t irs de l'actual Ajuntament obern a l'alcalde senyor Alvarez de
mpa arre' un àpat al restaurant
in per celebrar resp'éndida orga,ació de :a rebuda als reis An.
XIII i Victória Eugenia.
i•ei el brindis el senyor Puigmarmestant-li el senyor alcalde. Tamparlaren el. 5enyors Vila Teixidó,
e . Garcia i Ramon.
S'acordà trametre uns telegrames
'.11, sió al reis j al Directori.

Ilauna, de les especialitats per

al

dosrlejuni

Borregos de Mallorca
Sequillos I Secalls
Campmanv Alcober. de 35
anys, es prengué una quantitat d'acid
clorlddrie. En estat greu se la trasllada a l'Hospital Clínic.
Ahir es decla n a. un incendi al pia
primer de 'a casa 25 del carrer de Clarjs Fou apagat al cap de poc pela
bombers.
Sebastii Santiago Cortés caique ca
i es trenca el fémur dret. -sualment
Gabriel Martí Cervera. de 28 anys,
ion atropellar a 'a plagt de Santa :tuna per un tramvia. el qual Ii causa Lecides grcus al peu dret.
La Fira Oficial de Mostres ha convocar als productors de diversos sec.
tors industrial; a una reunió que tiadra lloc al Palatt de la Indústria (pare
de la Ciutadellat per tractar en ella
diversos assumptes que interessen profundament les indústries respectives.

IGUA IMPERIAL NADA!
UN 'TOME MORT
el vigilant de la Presó de dones,
ge a la matinada fou trobat
ranis del dit establiment un !loma
que aparentava tenir de 6o a 70
Sembla que la sena mort és naEeia alguns dies que anava sema dormir-hi. Ama ya descalç i sen't al cap: petaca un abric : es
va amis una manta ratl:ada de

alefacció ideal
ESTUFA J . M. B.
ncia. 315, Teléfon 747 S P
tole saludable: cató LA GARZA.

PUENTE

CALI., 7
última novetat en tricot
de luxe

rincese Martínez Fernández, de 45
al carrer de la Creu Coberta fíat.
la, per un automòbil de corretts,
deixä en estar greu arn', una
ia al cap i en estat semicomaFont Retire, de an ti/e sos, caid'uns metres d'altura i dins
Pau en construcció en el so lar 5.1
*ter de la Foradada. Per mira.

Aasortit complet de
hateries de (atina en
a lumini extra. Cohen es metal!
blanc. Llorens Gns. Rambla de
les llora, 3o.
Por a obrer . : can LA GARZA.
_

L'empresa anunciadora Catalunya
Imperial acaba d'inaugurar al carnet
d'Aragó. dura 279, bajaos, un magnífic local, en el qual, ultra lee oficines
dedicades al desnata d'anuncis en !es
exclusives que té en explotad(' :a casa
esmentada, s'hi han muntat uns moderns serveis a disposició del /M'Aje,
eis quals podrien ésser gairebé qualif mats d'únics a Barcelona, meint en
campte la seva excepcional organitzai la circtunstancia de trobar-se
muntats en una mateix local.
Són aquests scrveis: insercions

AROMES DEL

MONTSERRAT

A l'Asil unicipal del Pare han mort
Magdalena l'ornada Valls, de 67 anys
Rosa Pascual Ifonteis. de 75 anys, i
Maria Prat Vidal, de 59 anys.

JOIES, VERITABLE °CASI°
I objectes usats de totes clacses. Preu tia, Tellers, núm. 41
OPTICA ECONOMICA — Arce, 3
EL PADRO D'HABITANTS
A les tinences d'alcaldia, i Mas e!s
dia 31 del mes que sum. es poden cm
penar les fulles de rectificació del padró d'habitants de persones que portin
més de sis anys de resideneia a Bar-

~Mi d'Ardettelrat
Trinchant i Nene de Tolosa, birdener
la clausura * solars sedante entre
els carrero del Dos de Maig, 'Meren.
&mal, conse:t de Cent i catn1 dels

Enamorats.
AMIIMMdln

PURE PERMANYER

ti mi. Son ' •ubstitutlet de /a
'd'etanol* materna
A lea cases dels senyors es heu el
Cham-Sors, etiqueta verde, sec.

CAPITOL DE DENUNCIES
En Josep Asprer ha denunciat que al
seu domici ,i de la plaça de Trinan,
aprofitant la seva absència, hi entra-.
ren lladres, emPortant-se'n juico per valor de tamo pessetes.
Ha estas detinguda Assumpció Manrique, que estava reclamada pel jutjat
de l'Hospital, per un delictc de lesions.
Maria Riera ha denunciat a Erancese Forgas. el qual presea 4o.000 pessetes. firmattt el scgon unes Iletres garantidc; per Unes finques que s'ha venid ebans (le vèncer les Iletres.
Salvador Grane ha denunciat el secretari dcl jutirit municipal de Guadahortuna (M1'l laga• Per malversa
-ciódeayopstqulvrme
per un judici.
Maria Eowdevila ha denunciat que
medre intliviclus l'enganyaren per comprar tres accion s d., la Mutual Agrícola. pagant-les al valor nominal Ile
1.5 00 pessetes i resultant que no t enen cap valor.
Aquesta dona is la situa de l'obra
Estradera, assassinat el 14 d'abril de
/92c1 .1 Gracia. Els seas companys de
tratan Ii obriren una subscrició que
recoili 2.000 pessetes. La Fontdevi.a
n'invertí acto per vendre taus a la placa, i les 1.500 restants volia emprarles a radia pera topó amb aquests desaprensius que l'enganyaren.
-AARELLS PARLANTE
des (le 60 pessetes. Extens assortit de discos. Josep Soler,
errata i Call .
Acinyti.

"Mai ol

ha inaugural. els seus sa
lons de noi'-. t al t per a se
nyora, perfumeria i un(
collecoid extra deis
tinas models de capells d.
Paris, que es liquiden piesser a fi (II! temporal:'

CNSELL DE GUERRA. PER • DELICTE D'IMPREMTA
Dijous rittest al mati i a la caserna
Roger de [Siria es reunirá el Consel
de guerra ordinari de plaça per veme
i falar la causa instruida contra el
paisi Felip Male Pebbe per instigar
a la .insubordinació per mitji de :a
premsa.

Matacàs

Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
Estoig, 10 cintims per tot arreu
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
Al despatx de l'Alcaldia s'ha signat
l'escriptura adjudicant al senyor Ja.
sep Llerat. per la quantitat de t79,765
pessetes, la construcció de 1.344 ninxols.
19 tombes i altres obres al Cementiri
de Les Corts.
estatal' MADROÑO - Cura reateenyiment
MULTES
L'Alca ldia ha imposat una multa de
5o pessetes al propietari de la casa 13
del careen del Clot per no hacer efectuar les millones d'higiene que se 11
ordenaren, i a un sei de la casa 27o
del carnee de Ca'abria per haver esta blert acuse permís un corral de cabro..
•

LA COMISSIO MUNICIPAL
D'EIXAMPLA
La Comissió d'Eixampla ha acórdat

LAVABOS.BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET

~ATO; 7• . —

tiare,ri,•

Fernando, 9 i 11
Cinhases anglesos:
a 75. 100. 150 i 200 Ptes.
Exposicid d'ardides per a
obsequ i

celona.

Per incloure's al padró d'habitants
cal presentar un certificar de l'alcald,2
(le barri acredi• ant el temps de resi.
dencia de l'interessat.
- -VISITES A L'ALCALDE
Ahir cemplimentaren el senyor Alcable el general senyor Tourné i el
senyor Carles Muntades.

Mofe Paix"

CASA FRANCESA
Consell de Cent, mina. 3 V
(entre Rambla de Catalunya
i passeig de Gracia

E.

RECONEIXEMENT
DA RTEFACTES
Pels caps i oficials del Pare d'arti!feria de Barcelona han e:tat recorteguts cama de la Bota eIs quatre artefactes trohats el dia ro d'aquest mes
al cartee (le Marina. cantonada al
(I'Vmogivers.
Resultaren Esser uns petar& constitnits per una barreja de sofre. maleara de caga i clorat de potasa. La barr e ja anava embolicada amb uns draps
lligats amb cordal i recoberta per una
capa de sofre f(.s.
Eren inofensives, segons lua pogut
comprovar-.e en fer-les esclatar resmentat personal tècnic.

ULT ES
Per la "Jefamra" han estat
=ates les següents multes: una de 5 00
pesantes per infracció del reglament de
les Caixes de prèstecs: una altra
5 00 a ramo d'un music-hall per immoralitats comeses ; (marre de 2 50 Per es
la mateixa raó.-candols.iue50pr

Exoutalea LLONOANISSA LEGITIMA SIBERIA des

do

1 l'5ft pesSPIes kg.

MORTADELLA, a f'20 pessetes
lata 1/8.

FOIE -ORAS, a 9'95 pessetes
1;11;1 1/8.

VICENS FERRER I COMPANYIA: Plata; de Catalunya, 12.
Tetero,' 112 A.
A requeriment d'un inspector (le la
Cempanyia Barcelonina d'E ectricitat
va isser detingut al carrer tic Floridablanca, núm. 59, un individu anomenat Emili Rabal Martin. t tue es fria
passar per cobrador de la Companyia,
que resultó estar reclanaat per diversos delictes d'estafa i íre de nom suposat,
ELS EXPEDIENTS D'IIISENDA
Altir al mati el jutjat de l'Hospital
'va acabar de rebre la indagateria de s
48 Processats amb molla dels capedietas d'Iiisenda. En total, Osan presentat 25 recursos cantil/ Yente de

processament.
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CitiTIMIEN ELS TREBILLS DE LA COAISSIO RISPECT0111.
S'ACORDA NO PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS QUE ENCARA NO ESTIGUIN COMENÇADES -:- LA QüESTIO DE LES CASES BARATES -:- ELS REGIDORS ESPONTANIS -:- UNA ODA MULTIPLE
Abano de comenear la sessió 1 (com és el d'aviram) el cobrament
no sabem pas el que pot pas- del qual encara no estava autoritzat
sar. El timbre exterior es fa un pel ministeri d'Hisenda. Tercer: que
tip d'avisar que tot marxa cona la copia de l'escriptura pública es
en els cines populars, però
una còpia simple, que no autoritza
saló de sessiona la taula no da
res ni coteja anal) l'original, trobantservida encara. Els convidats, se també sense el reintegrament que
els funeionaris, passen l'estona exigeix la Ud del timbre. Quart: que
xerrant, si ens és permiso d'a- tampoc pot servir de justificant per
plicar aquesta expressió tan a la concessió d'aquest concert i coprematurament. Amb tot, no mençament del cobrarnent en pripassa el temps, perqué nom4 mer d'abril l'exempció de subhasta
són dos quarts de eis i envara
i obtinguda del senyor gono AS tard per començar la ses- sollicitada
vernador per aquest i altres arbitris,
sió de les cine. Afortunadament
el Destí hacia determinat que la
sessió d'ahir comences a les
542, i això ens tenia tranquilsa
perqub sto podio, fallar. En efecte, el senyor alcalde, obeint a la

ven de l'esmentat Deatf, lalment cona si fos la con del Direetori. en arribar les 5'42 toeä
da a dir. mrtnualment—la cainpaneta: ning.

maaninalment --

ning. I eonaenea automälicament la sessid.
El senyor alcalde prega que
Ii sigui llegida l'arta de la sessió anterior. i is complagut
atuse Cap

inconcenien, cosa

mol' (l'elogiar.

Podriern ter la crit ica do l'obra llegida, però ens limitaran
a dir quin és molt interessant i
ha agradat molt. Creiem que
quan s'estreni ser à un èxit.
Tot seguit, i cense transició,
es passa al
DESPATX OFICIAL
Entre els oficis i comunicadotas i altres coses no menys
importants, anothrem una romunicaciU dei senyoc nuirqu.7‘s
de Sentmenat. el q,ial (Ilti que
ha rebut amb molt do gitsl, u (lana gräeies i "no hi ha # li qués"
per les gritcies que li díoia l'alealdia pel prästec dels talussos
que abillaren el Sald de Cont
#lia de la recepció de Don
Anfds XIII i la seca esposa, 1
dit: que tot li sembla poc, fins
deixar mas tapissos. guata es
tracia d'honorar persones que
...Art 1;111 i tan au g ustes i rnee
-m'ara quan l'Ajuntam-uat
Barcelona s'lli interessa.
Seguoixen despr4s tres oros
de la Comisaió inspectora, que
tinten:
Ofici primen—La Cornissiú inspectora de l'Ajuntament ha examinat respedicnt relatiu al cobrament de l'arbitri sobre ous, aviram i caga, que
realitza la Conmanyia Barcelonina de
Nfajoristes. S. A.. i avui torna informar de nou per 'fer resaltar lea anomalies que observa en l'expedient, tant
en l'oree civil cont en l'administraria.
El; regidors senyors Gabarró, Sabater
Tusquets. coto ja S ' indicava, denunciaren eh; contractes celebrats per l'Ajuntament per a rexempció de rarbitri sobre deterrdnades espéevies, entre les quals hi ha les (rous, aviram
i caga.
La denúncia formulada esta diaria
del 9 de ((cimbre dc t922 i acc9rada per l'Ajuntament en ses,t5 reirbeata el 13 del mateix mes. i sc'n
clevM donar compre a la Soc:etat
arrendataria, ja que comparesqué el
scayor Josep Cuadrench i Cuadreadt,
manifestant que estant la Companyia
integrada per la totalitat dels comerciants majoristes d'aquell anfiele, tollicitava la prórroga del concert per al
cobrament de l'arbitri amb les cundicions que es creuessin justes.
Ecu apnwar . se el pressupost (arduari de l'interior pc7 la Junta municipal. en el qual es feia. constar nue
l'arbitri sobre ous es jara efectia junt
:mil) el d'aviram i caça menor, que
correrá a arree de la nora Saeictat
Anónima que es comprometereu farmar el: components de l'Agrupació de
Con:ere:ates d'aus i mis a rettgrós
Barcelona i la Con/panyia arrendataria per al cobrament chls arbitris, leaseht de quedar constituida la noca
Societat abans del dia 25 da nutre de
l'any corma. fent constar aquesta Ccmissió que cap del; aute:edents daquest acord existeixen l'expediatt
respdctiu. Constituida la Saciaaa. l'alcalde notifica al gerent d'aqtey ta, raeta de la notificació del concert, essent acceptada, sollicitant lId governador civil la declaració
de subhasta. (pie fiar concedida el la
5 d'abril següent.
corporació municipal sollicita
del ministre d'Hisenda l'autoritzanecessaria per portar a cap el
cobrament de rarbitri sobre aviram,
la qual es concedeix, iiili excepció
del conill, que per fer l'exempció
(raquear arbitri calis fm la redaccia
de l'oportuna ordenança, segons hei
(le 25 (le juny de 1911, essent aptovada la (lita ordenança ansI, algunes
modificacions.
Del que havem exposat resulta:
Primer: que en virtut d'acord de la
Junta municipal, en aprovar el pressupost mrdinari vigent s'atorgà el
concert per al cobrarnent dels arbitrio sobre taus, caça i aviram per
la quantitat de momo pessetes mensuals a una Societat que encara no
estava constituida i per taut no podia haver fet cap proposició
aquest sentit, en la qual snHicitä
prórroga- de l'anterior concert era
una altea. Segon: que el compromis

es va fer sobre la base d'un tulle(

ja que la volateria es regulava per
una legislació distinta, com es veu
en la hei de pressupostos de l'Estat, que diu que ha d'ésser 'el ministeri d'Hisenda el que concedeixi
aquestes exempcions. Per tant, per
tractar-se d'una conceció del governador que li era aliena, aquesta Comissió no pot trabar válida els cobraments fets.
Un altre aspecte greu es que alai'
involucras en un mateix expedient
de concert arbitris que exigeixen expedient per separat.
En suprimir-se l'impost de consums
i acOlir-se a la Bel substitutiva del dit
impost de 12 de juny de 19tr. mal.
grat de la prohibició que es fa que
no podien ésser gravats "en cap tau
ni ep cap forma" entre altres especies
el peix. les aus ni les imites, patates
i altres hortalices, se seguiren cobrant
arbitris per aquest Ajuntament sobre
les dites canicies amb la dedominació
de "chela. de control sobre les operacions de venda a l'engrós d'articles alimenticis i de :a sena inspecció".
Na entra en rinim de la Comissió
discutir sobre la legalitat que poguessil revestir aquestes exempcions, ja
que foren autoritzades pel Gavera civil en aprovar-se els pressupostos, on
apareixen consignats els dits ingressos
formats per l'Ajuntament des de loto
fins el del darrcr exereici. existint, per
tant, un estat de fet que la Comissiö
Im de respectar. peró que així i tot
aquest arbitri havia de desglossar-se
del dosis i caga per figurar en capito's distinta del pressupost d'ingressos,
i no es fa fer aixi, sinó que es va cobrar conjuntament, i a més a mes, com
en tots els concerts, l'atorgament es
va fer abans que el Govern civil &cates l'exempció de subhasta. infringint així la instrucció de 24 de genes
de 1005. Per tant. opina la Comissiö
que sense perjudici de 'a responsabilitat que els tribunals acordin. procedeix que s'acordi la denúncia de l'expressat concert ami; un termini prudencial que permeti (lanar lloc als Iramits necessaris per intentar-lo majan.
gast sulihasta pública i separant de Ihnarbitris de caca
pest do volateria
i oil,. Creu alai la Comissió que au g
-mentarilsd earbi*
1 TIC desapareixerien les suspicàcies
procediments
a
«
acudit
creades d'hm.
inadequats.
Amb relació a aquest °fiel es va
apencar la següent pronosició accidental del senyor Par: "Que en compliment de l'acord de la Comissió de p.a.vera es dentina amb eiede des del
(tia pritner de gener de 1024 cl conred del cobrament de 'arhitri sobre
ous. volateria i enea, i que la Comissió
d'Hisenda pronosi les mesures necessities per la limidació del concert i
la nova organització dels arbitris".

OFICI SEGON
Exellm. Sr.: En sessió celebrada
per r.ajuntament el dia de juay
(le rany loar, i a pronosta del senyor
arquitecte can de la SeccV., d'Edificis
i Ornament Públic. que baria /chut
ordres de la Comissió de Fittances
Irre a formular un projecte (le conatrueció de nona coberts al mercat
de Santa Catarina. s'aprovA
tat projecte, la realització (lel qual
importava 212.23852 pesaetea, deinanant-se en 25 de juny le rany se-

güent al governador civil l'excepció
de subliasta, la qual fou concedida
ett 9 (le juliol. I.es obres van enmenear instaHant-se l'electricitat,
(mal obra sumava 4,480'34 pessetes,
adjudica/ti-se per la Comissió de
Proveiments el suministre del ferro
necessari per a la construcció (lela
coberta, i les obre; d'execució, previ
concites celebrar a l'efecte, a En
Ventura Calvet. Posteriorment, i a
proposta (le rettginyer cap (le la Seccié d'Edificis i Ornament Públic,
Comissió de Proveiments acorda
raMpliació del pressupost de contracte en un vint per cene per tal
d'atendre el trasllat dels venedors,
installant-los defutitivainent a la part
(lel pati ja acabada, i rampliació
In qual importa un augment sobre
l'esmentat pressupost sie contracte de
42.453 1 4 pessetes, seriad que ile l'expedient aparegués que l'esmentada
ampliació de crédit fos acordada per
la Corporació municipal, sinó únicaMent i exclusiva per 1:1 Comissió de
Proveiments. A mes a mes d'aquest
expedient seas formó un altre per a
la conatrucció (le la peixateria i altres treballa en els nous coberts del
mercas de Santa Catarina, importara
131.783'31 pessetes; aquest total fou
aprovat per la Comissió d'escorxadors i mercata el 4 de juliol de l'any
122, havent-se adjudicar la realització d'aquestes obres 3etlSe acord preví de l'Aituttament.
Essent de precepte el tràmit de
subhasta per a tot contracte referent

als serveis municipal, que faseln els
Ajuntaments de mis de 7,000 habitants, el total del qual excedeixi de
zoo° pessetes, és evident que en
l'expedient complementari esmentat
no solament s'infringí aquest precepte legal, sisé que també es passà
per alt la demanda de declaració
d'excepció d'aquest requisit necessari perquè pugui declarar-se välid el
contracte realitzat. A Inés a mis, en
aquest expedient complementari hom
observa que la Comissió de mercats
i escorxadors de l'anterior Ajuntai sobretot el seu prseident, En
Ventura Maria Platja, infringint
obertament la Llei Municipal en
acordar la realització de les obres i
adjudicar-la a E/1 Ventura Cairel.
per crea que l'esmentat expedient
completnentari era una addició al
contracte ce/ehrat anteriorment amb
el senaor Calvet.
S'excedí, per tant. en les seves
atribucions la Comissiö esmentada, i
ultra les infraccions ja anotades ala
preceptes clara i terminants de la
Instrucció vigent, existeix, de fet,
en els actea realitzats per la Comisajó un abús de facultara que bé podría constituir materia de delicte ja
que a l'Ajuntament, i no a les Comissions, correspont exclusivatnent
acordar el que fa referencia als serveis municipals, i a l'Alcalde president executar els acorde, els quals
actea, en el present cas, ha realitzat
la Comissió de mercats i escorxadors
i d'una manera especial el seu president, envaint funciona- alienes al
seu comes.
En vista d'això, aquesta Cornissió
inspectora creu que procedeix que es
declari per l'Ajuntament de la seva
digna presidencia, nul tot l'actuat
en l'expedient complementari del
qual s'Ita fet merla passant l'oportú
taus de culpa als Tribunals de Justicia contra els regidora que formaven la Cornissió de mercar; i escorxadors de l'anterior Ajuntament, per
si els acres realitzats pels esmentats
regidors poguessin ésser constitutius
de delicte.
OFICI TERCER
La Comissió Inspectora ha vist els
expedients referents, un a l'habilitació (lel mercal de Volateria per a la
venda a rengrós de peix i volateria,
i un altre referent a la substitució
de radoquinat del pas de carruatges
i altres obres complementaries ala
mercats de peix i volateria, i
en resulta:
Primer.—Que la Comisaba de Proveintents, el 7 de setembre de [920,
va cncarregar a l'artpaitccte cap de
la Secció d'Editiicis i Ornaments
Pública la formad(' d'un projecte per
al nou emplaçament del mercar de
Vo/ateria. ocupant l'espai del mercat
central de peix.
Segon.—Que formulat el projecte,
que irnportava 313,64072 pessetea,
fou aprovat per l'Ajuntament.
Tercer.—Que el 15 d'abril de tan
raleable, en virtut d'un acord de l'Ajuntament, sollicita del Goverit civil rexempció de subhasta per reatitear les estnentades obres, la qual
tau concedida. i que obert un concure per la Comissiii de Einanceta
sense que consti en l'expedient
nunca) al "litulleti Oficial" i s'adjudicä el servei al senyor Francesc Matimón, per la quantitat de 26 0 d 00
pessetea, és a dita que en l'afer se
eegui un sistema mixte. ja que part
(le les obres s'abonaren independentment de lee quteforen adjudicades al
senyor Marimón i amb data anterior
a la del concurs.
Quart.—Que el 29 de mara de
rany que sont la Comissió de Mercal,: i Escorxadors 2...,TOVA un pressupost formulan per la Comissi6 facultativa correaponent relates a rasfaltat del pas central de carruatgea
del mercat de pele, rimport del qual
pujava a 133.489'15 pessetes, afegint
les dites obres al concurs adjudicat
al senyor canformitat
ami) resmentat senyor, per la qual
cosa no se sollicità ni s'obtingué, per
tant, l'exertipció de subhasta.
I.a declaració d'exempció de subhasta feta pel governador ha de precedir a tot contracte que se celebri
sense aquest requiait, cae del contrari no sera valid, essent-ne personalment responsables els regidora que
acordin la celebració del contracte o
l'aprovin.
Sense examinar detalladament l'expedient. car el contracte ea va ice
anil, el senyor Marimón en virtut de
l'exerupció de•subhasta no es pot adn'erre gafe aquesta declaració pugui
ier-se extensiva a altres, encara que
fassin referencia al mateix mercas, ja
que calia la celebració de suhhasta
o una nora declaració d'exempció pel
(joven] civil. No ea fer acto, infringint-se, per tant, la Instrucció de qué
es tracta, i, a mes a mes, la Colinasió de Mercats, sense donar compte
a l'Ajuntament adjudicó la realització de les obres al senyor Marimón,
sense cap ntés trämit que el de comparaixer aquest senyor davant del
presideut de la Comissió de Mercats,
senyor Plaja, el qual Ii notifieä l'acord de l'adjudicació, i el senyor Marimón s'hi mosträ conforme, eense
que aquest cognpromie es fee
pp.

saarairearer

e0TcOnegut brleartt
de Pra•
enema la'. re1ees, , •tut .4`6404u$
idaipief4mbellieibar 1 l'A- temido tdbAott fp*141$irelet'
.(reltooeti per 'i üs batee te lea
el ea d'Inhibe* darme, oftelne.s i .i •, l'altre del Senybe
, j'apegué* atoen efeete • la parProubasta, sen que ambdas
tirla de 313,64e2 penetra que asa- senyors ja no hi troben cap inemeries ele.

Decima, i
earl ho aborda l'Ajuntateent.
ra en el pressupost de la

• Altas a mes a tu& d'una infracció
evalent de la Instrucció de Contraetaeiti de Serveis Provincial i Municipals. la Comissió de Mermes i Escrixadore de l'Ajuntament anterior
le comes una invasió d'atribucions
earicter greu.
, En aquest afee és innegable la respoesabilitat dels regidors que en
!anterior Ajuntament formaven la
( ornissió de Mercats i Escorxadors,
i c•pecialment el seu president, seryor Plaja, que baria d'abstenir-se
rl'exectitar rexpressat acord, teta ver reta que aquestes facultats crea exclusivament de l'Alcaldia. La Comi . de Mereats i Escorxadork que
cm/1 totes les altres, només té fatunats informatives, envaí atribuveio. alienes en acordar aquesta adjad .r eció, car la Llei 'Municipal. en
lapartat primer de rarticle 180, diu:
Els Ajnntaments i regidors incoetiran en responsabilitats:
Primer.—Per infraccid manifesta
Llei en els mis actes acords,
ji atribuint-se facultats que no
b..n . de la sera competencia o bé abarata de les seres."
Aquests fets, a més a mes, podien
estar compresos en el Códig Penal.
rn 'vista d'això aquesta CornissiG
reina que caldria antillar tot cl que
aa comprés en aquest segon capee:lefa de la Cornissió de Mercats i
Esetexadots de rAjuntament anterior. i en cas d'acordar-se així, declara l'actual Comissiö municipal, en
rs de les seves atribucions, cl que
teocedeixi al cas respccte als riceles que podrien derivar-se d'aquesta
eeclaració de nnkitat amb referencia
a Ice obres ja realitzadcs pel senyor
i que passi el tant de culi a als Tribunals contra els vocals de
leSmentada Comissid, ja 01/e els seus
artes, i especialment els del sea prepodrien constituir delicte.
Einalment s llega un ofi:s
n ;, l'Alcaldia, en '1 qusl es (Jiu
111IP la part relativa a prirional

de la compeler-ida de la Corresta t1 de Govern dificulta el noratal funcionament (raque:ea
cornissia i arre aquest srabal
resulta ara duplicat pesque. ',clan en estudi les noves 1lant1es, la revisiel del persoaal,
l a ca a per tal de donar tata la
aaportäricia a aquesta qüestió
e!!Zgerei y la convenida:fa de
romenar una Comissia espetare
farmada per quatre regidars.
i..rqué. sota la presidencia de

l'alcalde, rellenase en tot el reUsar a personal. quedant
l' arada de fer-ho

coralssia de 1:rieren.
Aquest °fiel AS a provat I el
Isalyor alcalde din que es pas-

eonvenient, s'aproven.

S'aprova lambe un dictamen
de la Comissió de Govern segons -el qua! . l'Ajuntament renuncia a esser par'. en una
causa que s'instrueix contra un
senyor per lis indegut d'uniforme.
eapitä general?
—No, de "sereno".
El senyor ALOS no le un dia
mnssa feliç ave i necessita algunes aclaraeions que 11 san
tetes ja ael senyor Alcalde, ja
pe! seyor Puigmarli. Noaaltres
(Telera, pera. que el senyor Alas
no Isobara cl text de l'ordre del
dia proa ben redactar.
El senyor ALOS demana lambe repetidament la parada per
impugnar diversos dictiimens,
pera, sigui que no el sentin. stgui el que es vulgui. els diclärimas san aprovats. En canvi.
aconsegueix que quedi sobre la
'aula un dictamen trEixampla
sobre Errratinssam eit 'd'un
:amasador del sen distriete, per
trätnil la gestal cota estä
tia de l'ussumple•
Tumbe demana el senyor
Mala que quedi sobre la taula
un dictamen sobre ronstruceiú
de clavsgueres.
El senyor PAR interve un
flirt amen sobre la conservada
4Is EEixampla. per die que s'aprovi. pera que cal recesiaixer

nue resporgador dels arbres ho
fa molt malament.
Nieta no cli oposa.
Es aprovat (finalment) un
dictamen de la Cornissia de Poinent roposant que es posin
dues hombetes de real bugies
per il-l uminar el funest Pont del
Draga, tant perjudicial als exeursionistes que passen a pral
per la 'hija del Nord. No es vota. pera, si les esmentades
bombetes clan iremendre rada nit o nomas les testes
anyals.
T1101be aprovat un altre

dictamen de Enmie le que proposa que. de monitrat, només
es porti a cap l'asfalte dele
earrers on ja s'hi treballa i es
deixi en suspens tots els ;tares
fins que es vegi si els careces
de Barcelona veritablemen t necessiten que seis millen el pa-

riment.
El senyor Pulgmarti, que té
eu caprici de parlar., compre
arna g at darrera d'un dels enormes eanalobres talarais del Sala, explica de que es tracia; diu
que s'han asfalte t'arrees que
no In) neeessitave n i que nontés es feia per pur favoritisme. Que ara, en eslava s'esta-

diatä (halagada/u rge quina eararä tot segun a 'elegir per No- rers l'o neeessiten i aleshores
her'iö secreta (pel sistema del es mirarit 4Ie .veure la manera
mes
s seret del nunci) a non:e:lar la (l'investigar els mètodes resa propase per emprendre
cnoliesid.
En efeefe. no le ha cap M- tudi deis sistemes que mes cone n nvenient i es procedeix a re- vingui intentar por tal que els
1 -retir paperetes que desprds carrers que s'llo niereixin pusan fiades a la capseta dels guin considerar amb equis' la
trons i tretes sense trampa, re- satisfaeció inunensa que In sultant elegits els senyors Ar- d e ien el dia que l'Ajuntament
igas. Garcia, Taylor i Mundea decid is ole pensar la manera
per 40 vota rada un. essent 4 4 mes fiad' de redactar un projecte per tal que els Veins dels
• 1s volante. essent d'a l abar on
gran manera que cap d'ells estnent ats carrers. o a 11 res
s • Imari crease amb proa !acui- semblants 101guin un dia ostentes per votar-se a en maltea
4 s-al notar. pera, trae cap (Fells

s'havia votat substirmr)
El senyor alcalde llegeix alesllores l'orn i dels liaras relatisz
a l'enteraste municival de 20
mil libas. o sigma 15 miroas
ire nessetes.
El senyor IllOTANS 11iK11C1't
sen leixit atripas i felicita l'al-

caide ser rema ene li ha proporciona! el 01 de mara-mea
olio li donaren. Diu que el senyor Alvarez de la c.:, alpa
un borne de tate de talen" que
rosas que no ha trartat mal
sembla que les trancad 'runa
manera profunda.
Darla la melera que deis 30
vil titols n'hi ha ja 15 mil de
t:ollor ate, i aixa sense cap anun-

el. Tambe lens assabenla
rrasistenda d'una pila d'espe
rits pusillänimes i da molts
pessimistes. Darla &des extraoalinäries sobre la taleslia i
flur qüe els tftols sima vf.0111,
veta semi arre els arta filtres
empris stils• Naturalment que el
senynr Molicie tot alai/ Ira explica mes tbenientnent i en PSpanynt. ja (uy, 4ei tasen' de eanvi i viu a Sarria. però tue parla.
parqub la drliendesa no be perrnetria, de les oses condieions
del dines i d'altre qüe.tionme
secundarles o principals, que no

va rraquf.
Dlu que el poble As el que

s'ha quedat amb els tftols, i no
afirma que han estat les classes
recessitades per no alarmar
mamut les poderoses; perb, en
esnvi, i es una dada, ens manis
feota que bi ha qui ,'ha quede, amb 400 titols en un ROI pegual.
. El

senyor ALCALDE dalia les
g rades tes senyors Par i Mohns
naba consella que 11 han done
ine estime motiu tole tres
eamencem a -t irer-se elo g ia d. la
adrsea. dole mutua, 1 ron) que
aingS no a'hi oposa, es pasea
ONDEE DEL IMA
101.
.

4doe

se5.779179
,

dletiunens que

tar l'esperarles/ mas Cl 1110.11yA
relativa, d'ésser praisiblement
favoreseuts per la intervenciú
de la Providuria in el problema de 'lees esiallsits. si es que
la Pero Miau . ia (Ten que és
cessari per llar be, ja que l'asfaltat es mall propiei si relliscaries que poden esreveriir
eilment fatids, andt el innicurs
(Puna pila de plätan. utola u nitres neeessoris liabiluals 4.1e1

camas

Nationlinent,
aprovada.

Isi proposiciú

LES PRf)1,0SICIONS

aeaaaaa l'ordre 411-1 dia II meneen de llegir -Se proposicions. Aviti ha llega tots tele
documents el senyors i
Gua 'alisa a. a mb ven potent
d' - hant - parleur", pera amb tot
el sentifuent hem de dir que no
es un bon "(lesear", encara que
sigui "a vea". '
Lea propueiei01113 10;0

les se-

glients:
Una dels senyors Ruiginart1 Artigues i Estnandia, perquè per l'Alcaldis
s'acudeixi davant del governador
ele la provincia en la informació pi.
Mica alerta amb mona de i'autoritzacia per establir un servei pühlic d'eatomiddls entre Sant Adria de Besit, i
llospitalet de Llobregat Cll el sentit de
suplicar que es digni denegar el persollicisat a tal efecte en la part
de la pendió que 'afecta a la totalitat
traquest terme municipal, per tractarse de materia atribuida per la hei municipal a l'exclusiva competencia daquest Ajuntament, i fent-se constar a
rescrit que s'elevi que l'Ajuntament
s'oposarà a ni! aeord o diepasici6 que
de qualservcrl talud pot representat ara
o en l'esdevenidor una limitada en le 'tercie' del dret de reglamentar el traesic per les vies públiques d'aquesta
tat. Es aprovada.
Una altea dele senyors Gimen, Artii Par, perquk s'acordi novament
que en el termini d'Un mea, a ~mur

des de la data de comidita:la de la
novi1 Comissal ausseleisal de Gua Ra.
rafe% manga Piad .ais que eringvere! sablersd6 el sellar d'adost
1 ese neNi-abgia sanadas 41U1reall-

•?..
OMS

kr.
., • .

Per,

ri) •

Domina el rasan anticiclònic .a Etipanya
ea, anta el centre de màxima penal al datelbric,
produint boa tour general i algiaes4 boira.
Hilui ((mis temporal. i Piaget a : Mar:opa mistral,
correeponeats a un fort acido que es 'traba a la mar
Baltice i ràpidament marea cap a Relsia.

li
strAM
T DR,141*
IPIP A CATAde
(obninackess
LyillYxaras
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lee e' MIL ItA
" iitemedide• magna. coxiiiices Per Nliaraal):

ha bolees a l'interior i cel serè a la re a ta de Cataluaya. — La zona de boires compren gairebé tota
la provincia de Lleyda. — Les temperaturei han estar balees a to t Catalunya, amb una minima de 3
graus apta zero a Sant Julia de Vilatorta. La mitain a lis estat de 13 graus a Boquetes.

RC CUNA
ARUGONA.

31u.vits
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3.—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de ratretbsiera lliure a les 12 del mati l :
sso. sota toma 2000, 3000, 4000, 5000, (1000,
Disemia:
WNW. W. WNW. NE . NE. NE. NE. NNEAlti tud, metet e :
7,
8,
10,
7,
2,
4,
:2 ,
13,
Velocitat en metres per segon:

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Botes d'ob s ervació: 7, 13 i al horca
Baròmetre a cero i al nivel! de la mar: 770'9, 769'6, 768'8. — Terminnetre sec: 5'4, 12 '2, 91. —
Ternsametre Immit: 3'9, 84, 59. — lfurnitat (centéssimes de saturació): 77, 59, 59. — Direcció del
vent: WNW., WNW., WNW. — Velocitat del vent en metres PC( segon: 1, /, 5. — Estat del cel: seré.
Temperante« extremes a l'ombra
inimi: 42. — Minima arran 1.11: ter e a: 22. — Oscillaciú t e rmonuhrica: 104. —
Máxima: 14'9. —
PrecirsitaciO
aignosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 lores del dia
mitja:
Temperatura
ej./.
de la data: &o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: (di 'mili:mico-cs.
ment, recamant la linea que consti•
taima 10la mena de garanties morals
i econiamiques, tala per assegurar
realitzacia de les obres t om la protetció dels drets que sobre les mateixes
Itagi de tenir l'Ajantarnent; si les garanties sollicitades s'oblcilrn o reeultcn insuficients. a judici de la Comiss() de Cases llarates, aquesta llauca
de presentar dictamen proposant ele delatar seise efecte la subeenciú concedida, i si l'Aje/llame/a aprovés aquest
dictamen no tindrà rinteressat dret
indemnització de cap tnena..
El senyor afronta dentaria la

paraula per austeras la
i fa una ressenya IICI qri
hav ist fet l'Ajunt amere ant erior
Cases barates,
en la qüestiú
degiulament autoritzat per la
11. O. (fue Ii permetia 1111a despesa (le deu iìiilioos. Explica
l'orador com es distribtairen
aubrenrions, a empreses parta
clanes i eooperatives. i los garadies que s'exigien per•que
s'empressin aquestes subvencions en alta yergue eren concedides.
Traela deslices del estivi d'Ajuntament, i després tle fer notar les dificultats anib que es
boba el present pel cand de la
comissia i fitts del personal,
din que si l'Ajuntatnent Mina
(linees per fer cases barates, cal
que fiscalitai ras 4P:remata diners s'emplea les subvencions en alta perque siguirt
coneedides 1 1144 en altres misas.
El >mayor Camp s'aixeca tenis
be per sustenir la mateixa prppusició i retornarla que sigui
volada.
Es mes que votada SellSe es-aprovada.
ser ato:
Una altea dels wityor, l'abultara,
Artigues. Par i Madura, proposaut:
Prime:: Que per assolir que les
obres que es duen a cap en aquesta
duna sigan liersonalment i veritableinent dirigirles per un facultatia 'aunpetent legalment autoritzat, i tetina en
compte que ruin a nuie Miau/ pot considerar-se en In el nombre de plans
que mensualmem pot presentar un facultatiu, ja que en conjur a representen mes de 100 Ares diario en curs
d'execticiA, per vis d'assaig i mentre
es procedeix a la modificació de les
Ordenances Municipals, s'ordeni a la
"jefatura" dels Serveis ti:mies de l'Ajuntament que, en el termini de den
(bes, proposi a les Comissions corresponents les mesures restrictives que
al sea entendre siguin neceasärice en el
cas d'excedir del nombre fiscal ele planols presentats pel 'auneis facultas
Ihr, durant un mes, per tenir la seguretat que totes !es setas obres es
realitzen sota la seva Direcció general i efectiva, racceptació de la qual
es fan. d 'ara endavant, constar al peu
de la instancia.

Segon.--Que is'ordeni Ja surpensiú
d'aquelles obres en les quals Ce comprovi la manca de direcció facultativa.
El senyor MADORELL. en aixecar-se per defensar da proposició, saluda el consistori per
ésser la primera regada que
parla des que fou nomenat. Diti
que la proposició ea per veure
si acaba !albas que es fa al
marge de des Ordenances municipals, aue prescriuen que lo-

tes les obres particular» han de
tenir llur director lacee que
amb la seva signatura avali els
plans.
Din que en un perlode de sis o
set mezo@ .s'han demanat Maß
de nou rente permisos d'edificace. Dones.bé, d'agudas 900
permtaurt prop de cine riente
-van Manita .p er un mateix di-

rec t or lacras, cosa que, donada la durac ió 4Ie cada obra, representa :visitar i
de 1 .200 si L'a un obres,
tasca materialment finaos:ale.
.Aix4'4 vol dir — afeg e ix — que
es posen les obres en mans de
siniples fabricare s de fastas,
si rasa de la qual pateixen,
lament l'aspecte sin()
tanibe restabi lital de redifies
Aeaba manitesta n t t'Oil la
pr o posiciú la presenta, nu solazada en nom sie l'Assoeiarid
d'arquiterles, sitia q u a ha robut una 'letra del presiden' de
l'Assoc iació de mestres d ' obres.
El senyor ALOS pregunta si
süß
de que siguin ela plan n
responsables del que ell fdle no
e s tigui conforme atril) les ron dicions exigibles a Iota bona
construcció, i si és nixi, que
s'exigteiviti les degodes
sab ilitals.
El senyor MOLINS, tia De_
tensa Social, li contesta amb
molla oportunitat, que el senyor Madurel l ve a d e nunciar
fets, pera no p as persones.
Aleshoros el senyor PAR sa l :s e ca i arte> el somrfs als t'avis,
parla (le la "proposidei presenarqueadatada pids
/tics de l'Ajuntantent", 1 diu
que si hi lot eine cents permisos signes pel mateix senyor,
es pesque a les oficines (le l'Ajunlantent "Iii ha alguna concomitäneia".
Aprus ada fa darrera proposielú, es tkina entrada als collaboratiors espoleares.

ELE REGIDO S AFICIONATS
SENSolt AN 1' ON1 l 111115.
AUXILIAR DE LA FACULTAT

DE FARMACIA
La Zoología i la Mineralligia
(M e s'ensenyett a la Isaeultat

Farmäria quan el professor
titular n'es al i sen!, tienen tota
la sera brillantor ab verla a
l'adjectiu i a altres parta de
l'orada del senyor Subirla fasmaci:utie.
El senyor Antoni Suba : fi es
gras, de color de rosa i te el pel
blatte. Saluda profilydament
per tres cops i en tres distintes disecab a is, i en espanynt
parla 1'"un sagrat deure, tuna
noble delicadesa i una entusiasta gratitud".

Diu que ea el pelaos!: cop que
parla des d'aquest !loe i, encarant-se amb els regidoras comenea de tirar-los flora sie galanteria, dient-los grup de nin fes administratives. ES dirigeix
despees at prIblie i no te prou
boca per alabar-lo, i apueste
l'arma finalrnent a Ila tribuna
de la Premsa li eiriva un madrigal, en el qual diu ale perita
distes que "podria dir-se que
adn una entelequia aristotèlica", ens compara amb la Plum
del dia 1 el Ilum de la nit, en
una paraten, din tale coses, ens
l lena entre cop i colil tale figures de diceió, melor dit, de
micció. que la Premsa Pll pea •
es presa d'un este que la impossibilitat per oir, recordar i
transcriure lot l que el senyor
Subira digués La tribuna de la
Premisa aparegue bona merina
dotierte. perqtie els periodistas
aren sota eltspupilres: Amb Wat,
els dltiterabes que' quelen sense parar Cantuaitinstren alguna
.
coin panyeS
..
.
El senyor tikibirh, un -cop co-

mAs el set] atemptat elogi
tle la Premsa. parla de la cele
tral tic Barcelona. laigue que
etl, encara que tela 18 anys
que YiVia 111/1 11, era d'una einal -iiieeida en loda au ralea sian por las costas del 3leiliforraneo. bailado pea: todas las
4:k ilt/aviones del globo".
Din després que cal que l'Ajuntament no empri mes dinet'S el) rarrs, que sup ri meixi
l'impost ile rinquitlinat.
Diu que -el poble de Barcelona As un palde digne, tin poleo
tramitadas, etc., ele. Afegeix
que la vida es sagrada i que es
necessita el "tliari ! rebata l a
diaria pan • la diaria j usticias.
Paala del Contere, de la lndastria i de la Navegada.
Declara que "Si Vil -lustre filasof «, re'- Diagen aixeques e)
rail del fúnebre reeú rin jet',
pels segles deis segles, i tornes
a e 4 ittpunyar la seva llanterna
per trobar u n born e, l'e nvia r la
iminediat a ment a l'alcalde. perque el trobaria en tallaste':
presiden) de fa Corporacia con-

sistorial".
Diu, finalment. que Barcelona es rencant de l'estranger
i rempori del món enter, i assegura que "les verges tiernassienes arravassaren de !la pedre
ca tle reternital les pedrea de
marbre ene, des quals formaron tina turbe admirable".
Tol ,segnit el st' ui. Sttbirä
saluda i va a asseure's en un
dele escoro:, d'on (. 8 amablement pregat que paSSi dat-nora
del biombo-Inagatzem ott es
guarden els regatees espantani ' i tron es lret tot seguit

EL SENVOR BLAI SANALES
CORAS
Aquest sen n. or !loada; Regala una rosa 111.11 Hurga, ami)
una vea tnolt eluda, tan!, que
»O :se Eras calaren( que
tracia de coas iineer l'Ajuntament que li deixin inslallar un
quiosc ele begudes it Ila plaça
a'Espanya, del qual havia
parlat en algunes sessions, decidint no deixar-lo posar, o he
que se li torni el dipòsit fet.
C o m que es tracla pra i cipalmere de refrescos i el terma; no
ronvidn, ele regidors oottietteett
de desfilar i d'alcalde deixa settre al set' i lloe el senyor Proabasta, porque lambe porta barba.
FINAL DE LA SESSIO
En acabar aquest senyor, ea

cridat el senyor Pérez Verdea
que no es pres e nta. Un cop
subtadamPla,
campaneta
qtre cii aixecat la sessiti,
ha estat la primera a la que ha
deixat d'assistir el t'indio senyor Vila Teixidó, cola no poden menys d'haver mes e ele
nostres llegidors. Al principi de
la sessió hem dit que no bablem el que devia passar degut al moviment insòlit regnant. Ara podem ja revelar el
secret: El senyor Vila Teixidó
era absent i tothom es preparara per a una sessió curta.
Es deia que l'absència incaparada del senyor Vila era degusta a la proposició sobre Gasea Barates i a carta propósita
del fideos Matiorell, entesos
nomen amb mitja paseata esas* pell senyor Vila Teixidó.
.Parque el senyor Vila Teixidó
' es, amb tot i les ali ar:anejes,

Qestion-4-;:de tá jutjat pels
agrie

policia

Aqueats dies Ora tatues:val
molt moviment de la pollcia
amb media de. les recerques que

es vénen practicant per al descobriment dels autora i complicats • en l'atracament del divendres a Sana i el de dissabte
en tina babea, a Les Corta.
Pasteles de guärdies civil i
d'agents de policia practicaren
mutis eacorcolls i un gran nombre de registres domiciliares.
Es guarda tnolta.reser v a sobre el resultat de 11,15
cies netuals, si be sombra admetre's arte cha (matee individua da presencia dels guata
s'assenyala en els (los robalolis. san els mateixos.
Les senyes (J ets atracadora
que han donar, els dependents
Joan Sardä i Juan Pujol, que es
'robaren al desputx de la ba-

bea al moment del robatori,
semblen coincidir amb les vagues referències que als primers moments lambe donaren
fa casa
e l8 dos emplees de
Telas, que l'oren airarais al
earrer Badal, i els quals 'Citan
:W011011 1 1 dOS eillre les fotograbes que els torea preenladest.

La policia va presentar-se als
d'aquest s dos mitindus. pera no ces troldr.
De tote. s 1111t11C1T24 , els resul
de les recerques fine-lats
ara maelicades per la polinia
ntlideuen pas asser gaire precises, per guate no sitarien
efectuat detencions, i l'Oliveras
i Vallespf, que ocuparen la tartana, continuaven rigorosament
neorn un icats.

LA Miísica
AMICS DE EA MUSICA
aqui el programa del recital que aquesta nit donará al Palau
de la Música Catalana l'entintad s ea
huata hottgarde Zeiltan SZekely, amb
li collaboraciO del notable pianista
l'erran Ember:
Largo e allegro, Vcraccini.

Aria, ídem.
Capricci, ídem.
Andante allegro (de la "Sonata
en do menor"), iba.

ir

Comerte (op. 45) (primera audiciti), Sinding.
Allegro, Székely.
III
Pie, Ravel.
Danca negra, Eyril Scott.
Caneti,. Manen.
Serenada. D'Ambrosio.
Alta polacca, Scharwenka.
La motu( de la majoria d'obres
del present programa i la importancia artística deis seus intirrprete. aúna un i»teres particular a aqueixa
nota sessiii deis Amics de la
CONCERT POCIELLO

El mes entrant el distingit C011celtista sIe violi Ramon l'ocien°, que

tant de ternps ha e s tat sense actuar
a les nostres societats musicals, donarA duce audicior.s, primeres de les
sonates per a piano i violi op. 3 i 4
del celebrat compositor polac K.
Krory.
Aconnianyarà aquestes audicions
al piano l'excellent pianista culs G.
Godarch.
Eh concert Ondea lloc en una de
les mes concorregudes entitats 0111 t.:wats sic la 1 10 Stra Clatat.

"L heme i la bestia"

al Coliseum

1.1 4 • 111 assistit a l'estrena de la
pellicula "L'Imite i la bestia".
estrenada d i um ell a a Pascal al
Cid iSel i t i l. D'argllIfi erd
base en la famosa novella de
Itobert Lotes Stevenson "L'e.strany cris del doctor Jekill
Ilyde", reixa perplexe i cantina l'espectador.
La interpretated dels arlislt•s no pol ., sser t' Aloe i Isi pre> enl ació digna t• ont sempre
les gran:: i '. xeltisives del Pu opaula . 1juria especial.'

PALAU DE LA
ENFR A L ITAT
I.'ARBITRE SOBRE

AUTOMOBILS
Durant e/s mesos d'abril a nos•cmI•re. inclusitte, de rasa la recaptació
de l'arbitri sobre autinnebils sa esser de 471,022'13 pessetes. En igual
periode dcl meseta any Int anidan
759,61123 pessetes. L'augnient
rarut aquests mesos és, dones, de
288,589m pessetes.

que ja sabem que enganyen, un
borne intelligent.
A dos quarts i mig de vuit
la sessió era acabada.
EL SENYOR PUIGMARTI, A
MADRID
En acabar la sessió, el senyor. Alvarez de la Campa and
5. acompanyat a l'estada el senyor Puigniarti, que maric a a
Madrid a gestionar, segons es
&la, l'ampliada de les facultare da l'Ajuntament anbre l'apile:1M de l'impost de la ciésima, in que a'achsts Nadal.

Reta tingut el gnu de parlar asa
un deis membres de 4. Cambia Alas,
cola del Valles, el qad en s ha une;
testas que el tra etat de comete ala
Italia fiada una trarucendincia
Jemes efectiva en l'agricultura ralle_
sana.
—11i ha dues comarques -que r04.
reuen arnb predilecci6 el einern; r,k
Valles i el Segriä que te per ceaue
Balaguer No ronce arte) l'exactitud
d'una dada estadisict rl volum ano]
ele la producció segriana, perit
pite dir que a tcits ec rrgadius i ta
ronca aresana elel Ilesús el cerm
ccnotituit una de les produrcien
dat s i de major importancia.
A l'filtim deseni, a causa de re„,
tracia de tintes i fibres estrangerei
substimterice. els pagesos harten erg
el 5. ct i cinem depreciar peris antli
emperna de qui no han denat
peores els agricultors de l'interior,
se'n defensaren bravament pel proa.
diment de major eficacia canvitet h
e lavor i seleccinnane-la curosamerg
Alguns experts. amb la Coriperaci,t
la Cambra Agrícola. facilitaren la res
nosacie3 . donaren cnnierineies i cerre.
gueren antli roS desinterns els pohle, pg
aconseg uir. ((en cte fet s ' aconsegui
mil'orament.
—1.a cosa no era fria n'Orlad:me•
es feral lelltue a iatges a Italia per es.
tunijiar com rn neme"( país olitenien
fibra de millor qualit.at. i fin, i t“t
itivresdeis proMetarns sute més
cl senyor Frederic Ros, de Mollee
adquirí bregadores de moderna maqi.
näria. que a Mollet foren perketir.
nades.
No 5015 es va aconsemdr el re • tibe
desitjava. , in6 que es vi iiteatx•
ciar de seguirla un comerç de lavor
podent-se veure s ovint campe
tata arnb l'exclusin objecte d'obre/ti,
la: cosa ante s ortia a comMe Per Z.e gt
remunerador el preu de venda.
—En el g últims anys. s'era iniciad]
una crisi. promenruda per la dee--ci,
ciU de la in.teda estrangera: ce tinem del mis dr 11 milor nualitat 1, 4
pocha competir amis l'estran ger. nrriTai

el, nagesos aqui balden de pagar ir
adobs . el, jorml, i els imnosto, et
pessete s i a l'estranger en moneda
que valia menys de/ 150 per cent.
—Ara espese donar el comen per de .
finitivament mort: 110 sois no es fra
mil callen sin.: que en patirä
tament i greumen t li ProdlIcc;, > de
mongetes n fcsols. peroné r, fe» da,
rera el cancm. i A el que els cetina lt
quaitat. rkt caiem se'n servara
recnnl d'haver estat una de les pr
pals Junte de riquesa de la nostra ag
cultura. jis -ob res mA

La Inspecció d

l'Ajuntament
El. JUTGE ESPECI.al. PRF.S
DECLARACIONS
El jutge especial que instrueix
suniari referent a l'expedient nnrs
per la inspecció de l'Ajuntainer
ahir rehe declaració a (nutre enr.en
ciants que, segons es diu, són els ele
nunciants dels Sets.
Les declaracions foren mol: e
taises, rnmancnt cada un dels les
monis durant més d edues hores
despatsc de! Mtge.

CRONICA JUDICIARII
AUDIENCIA P R OVINCIA:.
VISTA DE C. MISES
A la Secciú segona 1 acusat da
delicte d'expendicidi de moneda
ea. as s egut al banquet jasa
Ruiz Martínez. El fiscal ha delta
nat per al processat la pena de ori
anrs, sis 1/tesos i vint-i-un die,*
presidi correccional i multa ilt .2e
pessetes.
Datant de la Secció tercer: >le
presentat Josep Bishal Casellas. are
sat de la comissió d'un hontici
imprudencia. El fiscal ha md'icrit
el Càstig del Bisbal a la pena
any i un dia ele presó correc.io

i indemnització de cinc mil peac
tes a la vidtta de rinterfecte.
A la Secció quarta ha commr
Atila Montemayor Acevedo. m r
pondre d'un delicte de quebra free
dulenta, retirant-li el fiscal l'.1cuse
ció, pel rcsultat favorable de la 1
va presentada.
AllEENYALAME ,411 PER 11
AVUI
AUDIENCIA TER R ITORIAL
Sala primera. — Sud. Inciden .
`atirante contra M. Martorell.
Unicersitat. Dipásit. Mont,
Romeu contra Manuel Mir.
Sala segona.—Drassanes.
tiu. J. Abadal i Companyia con
Lluis Costa.
Montblanch. Incident. J'asee
mingo contra Josep Alvarez.
AUDIENCIA PlInútiteCeildt
Secció primera.—Vich i
nes. Tres orles, per homicidi i
tata.
Secció segona. Vila nos-a i T
rama. Dos orals, per injindee
batori.
Secció tercera. — Hospitaloral, per robatori.
Secció guama. — Granoßem
oral, per dispar i luisteis

74"7111.
~er4
.

talata ti* condigna Candigibnid
eamrn

La Unió Jurídica Catalana ha
remes al president del Directori
Militar el següent manifest:
. "Aquesta corporació, creada
per l'esperit públic arnb
Me fi de vetlar per la sana
vida jurídica i procurar. en el
que correspongui al poble, el
compliment de les Ileis immanínts del Dret. sense deixar de
fixae la seva ateneid en problemes jurfilies de-ms interés, pera-, l'exposició delta quals creta
!mi s eonvenient deixar per altres
orasions més propicies. s'ha
adonat forçosament del fet
constantment repetit que als
condemnats en virtut de l'art1.cle tercer de la Hei de23 de
mare d.e 1906, a els denega sistematirament el benefici de !a
Ilibertat condicional establerta
per les Beis vigents. indubtablernent. en henefiei deis reus,
1 la interpretada de les quals,
per regla ineludible i per manera básica inherent a tota Ilei relarionada amb el procediment
Penal. ma mes pul tenle lloe a
favor d'aquells.
Assabentat aquest Consell del
motiu de l'esmentada denegan& ha vingut en el coneixement
que les aut orit al s jurisdiceionals militars. amb ittelnsiti

Consell Suprem de Guerra i Ma
rina, slan fonamentat. per a la
negativa. on l'artiele primer da
la hei de 31 de juliol de 1910.
eonsiderant que el benefiri de la

eondeinna condirional preeedeix
nomea respecte als condemnats
(record aneb les lleis comuns, i
que no alany. per tant. als que
san ehjecte de la SnliCiti tarevin g tula en l'arli e le ferrer de la
llei de 23 de mere de 1906. per
tal roto es tracia d'una Pei d'exeepeitS.
Entenent aquest Consell Directiu otte el raonament exposat
As. en llana lözica lurfdira. inadmissible. per tal cona vulnern

roneeple de la hei
trodueix a la normal vida
que pressuposa la igualtat
fre lee liPiS i de tots els (-frita(fans davant el set] rompliment,
una anormalitat palesa i peri-

' renteV. 13. $e eervela i acceptar el tesilmoui
la noelta mejor tonelderantd
personal.
Barcelona, 15 de desenibre de
1923. - El Consell Directin:
Maspons, Anguera, Jover, Mastener, leoguera. 1 Granel:

mentaria que en tota ele sector.;
ele /e s Corts i de roninia nüblie.t
de l'E o tat va suscitar la seva
presentaeid inprovacid.
En secan litar. 10 evident mir
la Hei del 11 de' ¡ultra de 101
:obre re-indemne condirional
dels reno dr1 fur militar. 11 n
mes eme selfirla i tonseqiilmcia de rallen Hei del 17 de mare
de 19OFt. referent al fur ondinari. i rChi hut pro,/ arel, examinar
el nroier le de Poi i la resualoríA
del Poder legislatin not comprende. , q ue la in p ut 4101 i rtri .datb.!, t'oil exores :a-1~m la d'inMomee en ele bani • firis (re la
condenan.) condic i onal Os do/io
ea qualifirata ama ireaa o menvs
eneerl do &lides contra !a
fria i l'Exèreeil•
Aquest Consell sap
(ir sobres ene als Tribunals correspon la interprotaeió de les

Deis, !erra li As lifidi d'admetre
que .es ongui sosl en ir que
ein st Druler irinderpretació
gui tant une pugui arme eontra
sent it -lar I riteíona i del taxt
le g al aplicable i erentra la ment.
del legislador claratnent remiressada. So) Pifie el 1 ontrf.ri. seria arinetre Pie es ate fictent !a
resolució d'un Tribeteal pe i . variar endicalment Eitnibit »recenfin d'una Ilei i que er definitiva
eh veritable Poder legislatiu sera el Poder julleial.
Podria. a rtnis a més. armes,
Consell Directiu. formular d'altres observasions que oren al;tundes sobre ;es emisegtiem:les
que en l'espera pedir ha de

preduir la deelaracia d'excepeionalitat d'una llei, prindpalment an la materia que es
tracta. No intentara. no obstant,
ter-ha. Derrote je t's va fer en la
diseussiö partamenthria concret ada e n la Ilei vigent. i a rnós;
n mel s , peroub traelant-,e
p roblema legal no entén perfinert 'S nitres ronstderitetorts
que les eneaminades al re/iludir/10rd de la Ilei emf e ivn. i ésser
niin ti" .
ner la o f
unen une oportú si es tractes
de p roposar una reforma.
Per aquests motius, ha cregut oportú aquest Consell eridar l'atenci6 de V. E. sobre l'anormalitat exposada. per tal
roña enten que qualsevol que
siguin les eireumstane,lea.
siempre oportuna tota observarió encaminada al .rorenliment
de la Hei que ha de re gir igualment per a tots. menee no ei‚ui dero ada. 1 en efectuar-ho
en la forma tnadicional d'aqueo-

g

a

g

S'ins i stei en qué
vindrä de Capita
General
Va dir el governador que per noticies particulars rebudes de Madrid,
sabia que el general Martínez Anido
ha ascendit a tinent general.
Diverses entitats patronals remetran amb tal moho telegrames de
felicitació a l'actual sots-secretari de
Governació,
Fa alguns dies que els telegrames
de Madrid digueren que el senyor
Martínez Anido seria nontenat capità general de Catalunya , si be el
governador manifestà que res en sabia.
El rumor torná ahir a prendre consistencia, fins a l'extrem d'assegurar-se (me el capità general interi,
N'Emili Barrera, cessarà en el arree el dia 23, marxant tot scguit a
Madrid.
Tot això, per., ha d'acbIlir-se
arnb reserves, puix per altea banda
stinbla que el viatge (lel general
Barrera obeeix als seus desitjos de
pascar les festes de Nadal i Capd'any amb la seva familia a Madrid..

CRONICA SOCIAL
ELS COMITES PARITARIS
Va celebrar-se ahir, a la De-legaciA Riigia del Treball, l'acte
de proclamar-se els vocals patrona per al Comité paritari, en
conslitució, de t rato de Perruquers i Barbers de Barcelona.
1

Diumenge va celebrar-se, a
Sant Sadurnf de Noia i sota la
presidència d'un representan( de
la Delegació del Ministeri
Tr(ball. una assemblea prelimi-

nar per a la constitució d'un
Comitè paritari de nabassaires
i Propietaris d'aquell terme municipal.
ELS EMPLEATS DE BANCA I
BORSA
Se'ns prega la publicació de la
nota següent:
"El Sindica( Llinee Peores:olanal d'Emplats de Banca i Borsa
convoca tots eis empleats del
ram. associats i no ass p eints. a
l'assemblea que tindrä flor avin,
dimarts. a les 10 de la nit. al
local del Sindittat Lliure Professional efe Canthrers, Ponent,

per tractar de la següent ordre
de! dia:
1 Lectura de l'aria de la
sessid anterior.
2 Lectura i discussió de la
Memada.
3 Aprovaria de, l'estat de
eomptes i baltine•
1 No/p enal/tren de-la nova
Junta Direttliva.
5 Prees i pregatteles. Proposicions..
Cnnl signi m' y Eassemblea ha
tic trat' lne lambe ifel reintegra

del jornal que es va pagar duran, la darrera vaga, iis necessari que tots rls emplents
Batuta i Borsa faein arte fld nro.
simeia a l'assomblea, per tal que
cada un pugui exposar la seva
opiniA.

Eles romnanys Lagufa i Sala,
Taran As de la nereida en l'assonildra: Füllim explicara detallan), nt prostri s de la vaga de
M adrid".
A PRESONS MILITARS
Han passnt a les presons dels
Docks, Antoni Devesa Sayona i
Josep Anteil Cortes (a) Mano
de Rosquilla. Pis quals han quedat a disposir hl del jutge militar de Terrassa pee,copirdirats
en l'assalt a la Sanca d'Estalvis . d'aquella eintat.
Sobre el primor (tele esmentats del ing.utse pesa, a mes a
mes. l'acusarle entrever prea
part en ratrarameni ele la casa
Salisachs. estar)/ subjecte
Primessament eme instrueix el
Jutjat de la Coneepele7,.

9“mointmlimmumillimommutmtmormmilltm
Acaea iFe aorf
CJIKONS

ROMEA.- reunir- N
"Vidocq".
Aixd del drama policiat i de lä literatura policiaca en general, és mis
cosa que se li ha tret força el tac.
La ¡berree') de la teta aleluya : Fruta estä dlepetada
Des del famas Edgar Poe, que va
inventar aqueas genere, fina als exa *melar el tot allf ate te afeen el Ttactat : Heteraplotadors del fullet6 sensacional, hi ha
hagut mona senyors, que uns han id
Londres, 17. - Al "Dailly Express" tiene el Cundir Van : Uta teta dal helelt a la C. de A;
difiera i alees se n'han anat de cm- li telegrafien de Nen York que d'encoll, explotant l'apassionada tafaneria tre ks runes ocasionada pel terratré.
Parla, 16.-Tant als cerdee rä de seguir funcionant amb tots els
ecl públic.
mol de Colóelbia han estas retiran 200 alemanys com als francesos es poden que va rebre quan va ésser
El cinema, des del pula de vista se- cadavers. -Havas..
fa observar la discreció deis constituida i sense perdre cap dels
riös i des del punt de vista còmic,
Atenes, 15. - El Goteen ha adopen aquest ram d'espectacles truculents, tas tota mena de precauciona per tal termes en qué esta concebid i anua drets respecte a Alemanya. El canvi d'idees proposat pel Goes pot dir que s'ho ha menjat tot. de mantenir l'ordre durant les elec- redaclat el document del Goveras del Reich, Iliurat avui al vem del Reich, al qual es prestaria
Tant i tant s'ho ha menjat, que avui cions. .
President del Consell francés França, no pot tenir per objecte ni
dia el film policías ja ha passat de
Els memhres de l'oposició presenta- senyor Poincare, per l'enearre- per resultat atemptar
contra les
moda
ran llur candidatura a diverses cireums
gat, d'Afers d'Alemanya a Pa- prerrogatives de la Comissió ni proI si hi ha passat el film, no cal jtripcions de provincies.- Rayas.
curar directament ni indirectament
rís, von Hoesch.
dir que el rearme policiac ja es gal'LES ELECCIONS A GRECIA
L'Agència Hayas creu saber la revissiö del tractat.
rebé prehistòric.
ELS RESULTATS SEMBLEN FAEn va que es refereix a les qüesque aquest no ha reclamat del
Temps era temps, que venich per
VORABLES A VENIZELOS
Govern francès,--ni de paraula tions del Rin i dc la Ruhr, Franca
aquí un tal Caralt i un tal Rambal,
Atener. 17. - Les eleccions s'han ni per escrit, l'evacuació de la no modificarà de cap manera el seu
especialistes en ¿sir el monocle i el
desenrod l at emb tranquinitat i sense
actual punt de vista, ja exposat i
jaqué gris, i en agafar criminals i incidents notables. En general els re- manca de la Ruhr.
'El Reich , en el document de no consentiria que es minvessin atricarteristes de guarda-roba, com si agastitats semblen tes« favorablea als vebucions ni a les autoritats francofessin conills amb tura.
nizelistes. L'oposieió no ha acudit a referencia, no rebutja els acords
Aleshores nosaltres tenían el gust les unces. La majoria de facilities opi- particulars concertats amb els belgues d'ocupació ni a l'Alta Comissió .interaliada.
d'anar a veure aquests espectacles i na que cada dia és més difícil el man- industrials dels territoris ocuPel que toca a l'establiment d'un
record() que amb el pobre Morató (al teniment de la monarquta al país i que pata, ni els relatius a ferrocar"modus vivendi" al Ritt i a la Ruhr
rils; proposa d'entattlar
Cel sial, cita barallàvem a veure qui
s'imposa una sol ució republicana.
endevinaria el desenllaç de les obres.
Els tribunals han condemnat a di- eiacions amb Frene:: i Bélgica, Franca esté, disposada a escoltar les
Tot això ha passat, grades a Déu!
verse; penes de presó a alguna dels de- encaminades a restablir a la indicacions del Reich i u, contunicarI nra ve M. Navarre amb un melo- tinguts nel darrer moviment revolucio- Ruhr i a Rhenänia Porganitza- les eventualment, junt amb la seva
drama policiac de l'època romäntica, nan-Hayas .
rió adminisatrativa alemanya; opinió particular, a les autoritats
expressa el desig de discutir competents.
dels més innocents i pocasoltes que
VENIZELOS TRIOMFANT
Franca acceptará principalment
horn ha vist. Aquest Navarre, que
Atenes. 17. - Jet e'eccions s'han amb els aliats el problema de
totes les converses relatives a la
per cert s'assembla una mica a En desenro g lat en mig d'una gtan calma. les reparacions, en la sreva toMotllor de II-hotel Ritz. és un actor
El senyor Venizelos ha resul t at ele- lenta', i manifesta que dona- prórroga dels acords concertats
discretíssins que vesteix be, que té un
git a gairebé totes les 'circumscripcions. rá facilitats per tal que eftuc- amb els industrials, restabliment de
to de ven molt agraéesa, i una pritctuïri treballs els dos Comí- la norrnalitat en la vida ecoMnnica
-Hayas.
i solució de les qüestions administica de comediant i de filmador que GAERFRE LA CAMBRA ESTA bits de pèrits„
molts la voldrien per a ells.
França i Bélgica no han de ttatives, ben entes sempre que
FORMAD A NOME.S PER VENIEs va fer popular com a protagoZELISTES CONSERVADORS 1 negar-se probahlement a entau- Franca manté el seu dret absolut
nista d'aquella famosa serie cinemaVENIZELISTES REPUBLICANS lar negociacions i converses a consentir la reintegració a llurs
togràfica que es dela "Fantomas".
Atener, 17. - Une nono atenencs atnb el Govern del Reich, des !tara dels súbdita alemanys expulHa dut Navarre una companyia que
han pres part a tes eleccions que aca- del moment en que ha acabat ja sats, per?) després d'un examen inno mata ni lleva la son. de la (mal
ben de celebrar-se.
per complot la resistencia pas- dividual.
En el test de l'esmentada resEn general la Vella Grecia ha e'eel milloret és una blonda experimensiva a la corma de la Ruhr.
tada que es du Mme. Elmirc Vautier. git ele liberals; Macedimia i Teich
Sembla que el Reich, tenint posta es fa constar igualment que
L'obra és com totes les obres do- els republicana Greta. els demòcrates. en compte la situació en que, les Comissions interaliades de control militar no han pogut reprendre
Segons els re sultats coneguts fine ara, de fet. es troba Ita zona oculentes del genere; es va de sorpresa
pada, i deixant a un costal di- encara llore funcions en forma reen sorpresa i dc pocasolta en poca- t a Cambra s cri composta frairebe
ra
i
Ves
o
camera . venizelistes, conservad
solta.
verses controversies jurieliques. gular, declarant-se que Atemanya no
La presentació molt pobra. eis ves- nire lates republicans. els primen en
sol-linfa qu sigui establer un pot pretendre que s'executi Ileialmajor immbre.-Havas.
tits molt encertats, pecó el públic re
"modus vivendi" arnb les auto- ment l'estipulat en el tractat mentre
disfruta gens.
ritats franco-belgues, desitjant aquestes Comissions no estiguin en
condicions d'examinar el treball que
especialment arribar a un cou
• • it
centduaner, ras que no sigui va esser-los encomanat.-Havas.
DE FRANCA
abolida la barrera exisent en REPRESA DE CONVERSES
Avui. diinarts. es donanä en aquest
ANGLO-ALEMANYES?
l'acualitat.
teatre la primera de les vetllades seBerl ín, 16. - El periòdic --Berliner
'fambe dentaste amb gran inlectes organitzades per distingiéissimes
terés la tornaZa nels técnica i Tageblatt" diu que han estat represes
clames de la nostra bona societat, poM. Clemenceau resulta Ileu- funcionaris expulsats de la zo- les converses entre Alemanya i la Gran
sant-se en escena la famosa obra de
na ocupada. amb Fobjecte de Recama relatives a l'Emnréstit
Pirandello. "El harret de cascavells", ment ferit en un accident
facilitar aixf el funcionament mil milions de marcs or. destinat a
i estrenant-se la comedia turca en dos
d'automobil
dada ferrocarril s. i la percepció aconseguir restabilització del mire. actea "El vizir de Lenkeran", interHayas.
SaMt Gerrnain en Laye, 17. - Lex- dels impostos.
venint cn la interpretació d'aguza%
NOMENAMENT DE PERITS
El senyor Poincare ha prepa- NORDAMERICANS
obra les senyores Ortiz. Morera. Fer- president del Cansen de ministres seA LA COMISrandiz i Coscolla, i els senyors Atine- r.yor Clemenceau va ésser vie:ima d'un rat aquesta nit t/I1 projede de
STO D'INVESTIGACIO D'ALErich. Guitart. Grases, Barbesa, Rovi- acrident d'automAhil. El senyor Cle- nota comti franco-belga, conANVA
ra. Martí, Bäisca, Sirena menreau resulti lleugerament ferit. -- testació al document alemany,
París. 17. - Comuniauen de Nona
Alarma. La presentació senä acuna:le:- Hayas.
en la qual es:ratifiquen els prin- York al "New-Vork Herrid" Que el
París. 17. - L'accident sofert per ripis directora de la política sesima.
president Coolidge ha nomenat perits
l'ex-presiden s del Consell ion degut a guida fins ara, basada en l'esCOLISEUM
de la Comissió d'investizació d'Alenue l'automiatii! en el q ual el senyo,
tricta
aplicació
deis
tractats;
!nativa als senyiars Oven-Youn g i geS'estrenä ami, éxit insu p erable :11 Cien:cecean viatiava toPä amb un a r
PC
fa
constar
l'oposició
a
que
Cotiseum l'extraordinäria superproducentes evitar la tomada anda un-bren sigui despoaseida deis sestil, neral Datves.-Havas.
DFCLARAC I OY SDF, MARX I
ció del Programa Aiúria Especial altre vehicle.
drotS la Cotnissió de ReparaSTRESEMANN
"L'home i la bestia". en ha qual John
El: vidres del cotxe in/NI-tren Jets cions; es reafirmen les prerroBerlín, pv - Davant l'Associació de
Barrymore, interpretant dos papen an- a hacins. c l avant-se profundament al
g:alives de l'Alta Comisaba intagónica. arriba a les mes altes cimes
costee de l'ex-nresident, especialment teraliada, i per últim, s'expres- la premsa tx. rlinesa el cancel'er Marx
ha declarat este Kemanya havia
de l'art dramàtic.
al 1 1 avi i al front.
mostrar-se disnosarla a supornr sacriEs "L'h-ane i la bestia" una obra
EI senyor Clemen e e n u va i g 5er trana_ sa la nefativa de que siguin
desposseïdes
les
autorit
a
t
s
ficis de core.iderakió, pe raeonsegnit
inquietant. co la qual el terror i el mi:nortat després a l'Hos pital& Saint
franco-belgues,
responsables
la salvad', del para.
teri. aquests dos gratis denteras dra- Genmain, on se' 1 curä de primera inde
landre
i
la
seguretat
de
Ilurs
L'ex-canceller Stresemann ha declamätics. juguen u tipaper importantistercia") i se li prac t iei una sutura per
ó.
agents d'ocupaci
rat que Alemanva no reenne i xerii mai
sim. Es una de les obres mes elevaacabar amb la forta hemorräzia nue
Amb aquestes reserves, el le lega i itat de l'oeunació rir , :r Ruhr, i
rles de la cinematografia considerada experimentava el (erit. Desnrés d'atcom a art. Aixi ho crimprengui el pú- an. se'l concluí al seis domicili de Pa- senyor Poincare acollire guatees asse g ur‘ que el Reich far í lltarä a 'a
totes les suggestions ofieials romilaiö loternarienat el: informes
blic, i es rumors d'aprovació se sur.
rís.
que pugui frie el ((oyera de Der.. financiers nue dell s'han
(-eiren duran: la primera representació
I.a seca familia es mostea malt tran_
Suegeri la idea d'estab'ir un acord
liti, reviatives a la repatriada) no
de "L'home i la bestia".
quilit ssda -navas.
global des funcionaris, a la re- internacional pel qual quedarien obliCLEIIIENEEAU MILLORA
París, 17.-L'estat del senyor Cle- novariti dell: contractos portats gats els Banca a coniunicar Purs tomaa teme ami: la Micurn (missid tes. de manera sus' CS peleles procedir
meneean cont i nua míllorant.-Havas.
a la ineantacin del: capital, emigrats.
TET.FGRA- interaliacla de control de (abriramt-NrEAcro
1RONICA DE CULTURA
Afegí que el Reich s'op-sá a la reELs sENSF F(LS TSE NICA A ques i mines), o be referents a
Iota ultra qüestio relacionada presa del control miltar perque es conIIARTFORD (EE. ru.)
amb l'ocupació i les repara- siderava imnotent per garantitsar la
París. 16. - Alguns "amaNOVA REVISTA CULTURAL
vida i la se g urrat dels menthres de la
de la telegrafía sense cions.
leus' de
Aquest projecte de contesta- Comissió de control, a causa de la soARGENTINA
fila, (pie teme n installats dos
t arle, que 'vena a Alsmanya.
'loes. l'un a Niea i un altre a d() del senyor Poincare sera breexci
;irrihat a Barcelona el primer nú-Amb tot. peró-acabá dient-. el
'l'entona Connecticut (Estala comunicat al Govern de Brus- postre desig és arribar a luna intelFmero de 'a revista argentina Caolonia
risita), han aeonseguit esta- selles durant el dia d'avua.
que un grup d'intellectuals de Buenos
La nota franco-belga sera gencia per mitjä ele negociacions diAireo (sí proposa publicar menottalment blir i mantenit e duran' dure ba.-Ilusas.
!remesa
probablement Gte.. em-tes
res
una
comunicada,
les
andes
El sumad d'aquest primer número és
EL NONfFNAME.NT D'AMRAINAvern
del
Reich
el
dilluns
vinent.
extensió
de Ila qual tenien una
f m'ea interessant : Alfons Maseras,
DOR ALEMANV A PARIS NO HA
--Hayas.
de cent metres.-Havas.
"Ruhen el quiromäntico"; Joan AlceESTAT CONFIRMAT OFICIAL-
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im Irilil

L'ascens del eneral ladinos Anide

nasa.
.En p rimer Doc, no estarporlt
a la ithe:trarla perrepria de V.
E. que el concepto te Ilei come
ha d'Assor aplicada per igual a
tala llei a la qual estirmin subMetes. els duladans d'un Eslal.
cense excenelil. i pci sol f a l d'esser tals ciutadans. Por això cal
no admetre eme la llei de 93 de
mare dr 10 116 sigui exeeneiAn 11
i menvs encara otro si g ui eonati
en to l e els coito ardides. emir/tituant el tercer. Aixti seria una
ronfuslii lament,ahte 011e abonaria una vezada Inés i Per u p pea
mot in. la torta onosiria parla-

?•e

erlett he

ninfa, Oreguent

Ir

de nm i de tela
deetles de

J' ate Ihnqa de Sal;rra
DIpbalt: Salvador Borneaba,
Llibreter. - Tapinerie, 13
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ver, "El huésped. a Ruben Darío";
Joan Maragall. "Al forastero"; L'os
rene Riber. "Las clásicos frente al
mar"; Ventura Gassol. "Las tumbas
Cameantes": Apeles Mestres, "Saloma"; Joan Sacs, "Soria% o la desmesura"; Santiago Rusinyol. "Oraciones"; Josep Echegaray. "La lengua
catalana"; Víctor Catal& "Sobremesa": Josep M. junny, "Las ideas y las
imägenes".
De l'article de presentació en traduim aquests paràgrafs: "Catalanio
ve a turnar -se a la vida cultural i espiritual argentina amb una nova atacirtació : jove j vigorosa cultura espiritual catalana. El nostre propósit (le
difondre per mit j i d'anuestes planes el
tresor espiritual i intellecual del noble
catalä es fill (le l'amor i de l'admiració
que sentim per aquel , pob'e mediterräni. no tant lluny perquè no hagi arri.
bat la seva vsu fins a nosaltres captivant la tusara voluntat.
"Plens d'entusiasme iniciem les nos.
tres tasques amh una salutació a aquel'
poble eternament jove i ingeniat per
una sed insadol t ab'e de nous ideals; a
aquel( poble que sabe un dia resorgir

a la nona vida amb änsies supremes de
nava Hurn i nous horitaonts, ame sahé
crear -s e amb forces nróni s s una eo l tura primia, sus satat arribar, amb la
seva labor incansable del depurad?) i
perfeccionament. a la possessió d'una
leva personalitat espiritualment 'Hure.*
Siguäfbenvinguda la non publicació,

ä Link
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Alvar de Castro encarregat
de formar Govern
Lisboa, 17.-Malgrat que els eacionalistes no semblen estar d'acord
amb la formació d'un Govern en el
qual participarien diversos partits,
Costera que estarle presidit pel senyor Atrae de Castro, semMa que
aquest formará Govern, havent-li estat ratificada la confiança pel senyor
Teixeira Gómez.
S'assegura que el senyor de Castro, en unit't d'alguns atines seus,
aliandonarä el partit nacionalista.Hayas.
EL SENYOR ALVAR DE CASTRO SURT DEL PARTIT
NAgIONALISTA
Lisboa, aenyor Alvar de
Castro continua les seves gestiona
per a la formació del neu Govern.
Aquest Govern seria independent,
en tot caz, de l'antic partit nacionalista, del qual s'ha separat.
El partit nacionalista s'ha fraccionat, a conseqüència de lea divergències d'opine. *mides entre ele
ten membres de major rellea en la
politica.-Havas.

g

VON ROEDIGER LLIURA A II.
JASPAR EL MEMORANDUM
Brusselles, 17.-L'encarregat
fers d'Alemanya, von Roediger, ha
lliurat al ministeri d'Afers estrangers un memorändum en el qual es
resumen les seves manifestacions
d'ahir sobre la qüestió de les reparacions, Rin i Ruhr.-Havas.
EL CONTINGUT DE LA NOTA
DE RESPOSTA DE FRANÇA
Paris, 17.-En la nota de resposta
de Franca a l'encarregat d'Afers
aleniany senyor Hoesch, i que fas
Rimada anit passarta, es declara que
terminada segons sembla la resistencia passiva, França es trobarà sempre disposada a conferenciar amb el
representant oficial del Govern del
Reich respecte les qüestions que l'esmentat Covern desitgi sonnetre

set% examen.
Anal i tot, riere), Franca es reserva
el dret de concertar-se ami) els setts
aliats en co qué es refereix als problemes que poguessin interessarlos.
Pel que fa a la qüestió de les re-

confirma que no
paracions,
consentirä de cap manera que es restin atribucions a /a Comissió instituida pel Tractat de Versalles ni que
s'examini cap salude d'aquesta qüestió que no es trobi rigurosament
conforme atub eh termes de reorientas tractat.
La Conduje, de Raparaciotta hanFrança

MENT

Ji, - Hin. 17. - La 11,,tícia ei •r 5 ver e3-

tat de:ignat ir er al dnree ,l'analsaisador a París el senvor Malzahn no ha
este confirmada oficia'ment.-Havas.
PRODUCTES LLIURATS A
COMPTE DE LES REPARACTONS
Dusseldorf, represa del treball progres : a normalment.
Les explotacions directes. durant el
15 de l'actual clan elevat u, 1.704
infles (le carta!), 5.745 de cok i 8,477
de lignit.
El valor bita! dels productes %Tate II compte de lea repararioni s'eleva a la quantitat Ce 815 milions de
ALEMANYA SOLLICITA PRIO-

RITAT PELS CREDITS .0.LS
ESTATS UNITS
Paris, 17.- La Comissió alemanya
de Denles i reparacions de guerra ha
lliurat aquest mati a la Comissieí de
Reparacions una carta en la qu:d el
Govern del Reich demana nuo es concedeixi prioritat de pagament dels
crélits que Alemanya aconsegueixi
dels Estats Units per a la compra a
aquell ixds de queviures i proveiments

per a Alemanya.
El text i %aquesta carta será publicar sanees nit.-Havas.
LA CARTA DEL REICH A LA
CO DA I S SIO DE REPARACIONS
Parte ra-La carta del Reich a la
Cotejase. de Reearackas senara les
emointitata d'Alemanya en spa que es

ig
Ids intriga e
Bogoti, 17. - Les aotragadies 141
migues experimentades dissabe 'a II
regió de Cumbal foren mis importaste
del que en un principi es digné. 1Ais
ciutats que sofriren mis danys van
ser Coile i Cumbal, les hita's han (pedas parcialment destruides. A aquests
darrcra alían res-4ft fins ara Sr eadävers.-Havaa.

refereix a cereals per a la panifica-

da.
Fins l'agost de in-24 pot xifrar-se
en un ,miliö i mig de tones la importad& arnb la qual Alemanya no
en té prou, essent-li precio per atendre a les seres nccessitats comprar
quantitats suprementäries a preus elevat; i recórrer a emprèstits estrangens.
Alemanya demana, a mis a més,
70.000 tones de graSses mensualment.
-nanas.
DEMA LA COMISSIO DE RE-

PARACIONS EXAMINARA LA*
PETICIO D'ALEMANYA

París, 17.-A consmiiencia de trishar-se encara a Londres el delegat
beitänic a la Comissió fe Reparacions
senyor Bradhury. ocupat en la designació dels perits que han de representar Anglaterra al Comité de peras
enearregat d'estudiar la situació económica i financiera d'Aemanya, la
sessió que la Comissió de Reparacians
havia de celebrar demá, com sol ferho tots els eirnarts, senä ajornada fins
al dimecres.

El di:necees, per tan:, és quan la
Con-j is : 6 exanearà la petició que
per carta li ha fet ei Govern de:
Reicht demanant que s'atorgui priorts.
tat al reintegrament de l'emprèstit que
Alemanya es proposa d'aconseguir dala
Estats Units per al pagament de quevlures i proveiments.
Sobren motius per creure que ki
dclegació francesa a la Comissió de
Reparacions no acceptarä la petició
alemanya.
Com sigui que la gilestiö de la eesignació dels individus que han d'integrar els dos Comités de perita encarregats d'estudiar la situació financiera i económica d'Alemanya, no figura a l'ordre ¿el dia de la reunió
del dimecres. aquesta qüeslió, cas
ser pl antej ada i discutida, no ho serä
sinó tan sols amb carácter merament
of iciós.-Havas.

DISMINUCIO DEL PREU DEL
•
GARBO
Esen. 17. - Els propietaris
do nones han resolt reduir el
pren del carbó.
El preu de la hulla destinarla
a la fabricacid de gas, per a la
illurninaci6 Ita estat també reduit ell cinc mares or per trina- Raras. •
Ft GOVERN BAVERES CONCEDEIX EL ItETIR A1.I SAVAGENARIS I DESTITUITN f.rt: DONES CASADES QUE EXERCIEN
CARRECS PUBIICS
3Iunic. 16. -- Et Govern da
Baviera ha adoptat liaron-1 tk
concedir el retir a tots els
rionads de l'Estat que tinguitt
Mes de seixanta cine anys d'e(bit i de destituir les dones casanes que exerreixin el eäreer
de fundonaris aixt cona
tots els que prestin llurs serveis "sub conditione". - HaVas.

M'entine. 15. - - La Dieta eaxona ha adopta( una proposiciö
Presentada p e l a comunistes. en

la qual e aollieita t diasoludi', de la Dieta de Turingia. -llevas.
DETENCTO DE comrncnvrs
PER ESPECULNCIONS 1L.LICITES
MaglIttria, 17. - Les autoribits aliades han detinztü m 110'
sala disposició dels Tribunal,:
militara quatre roniereiants
arusats d'esperulacions illfrites. ETS EMPIFESONATS PODRAN
EssEn VISITATS PER
PAR ENTS• -- LES VTITT HORES
Dusseldorf. 17. - El general Degoutte ha elnnat teta mena do facilitats per tal que puguin ésser visitats per Mera pa
-erst e. des gel '2 3 dr Eactuni (tú:
el 3 de gener prAxim, tate eh;
sabdita alemanvs que eonfirmen
em preaonat s a les peesono de la
Itiehr.
Malgrat l'acord signat entre
eis oheers i ha propiretaris. per
modiarid dcl Simba:d. , e's treballadorsde les fabriquea mantesten Hur oposiei6 a l'abolid.;
de la jornada de treball de vuit
hoces. --

LA CRISI POLONESA
EL LIDER., POPULISTA HA
ESTAT ENCARREGAT
SOLUCIONAR-LA
Varsòvia, 17.-El líder populista
senyor Tongor ha estat encarregat

de solucionar la crisi.-HavasEL TOTAL DE LES PERDLIEs
SOFERTES PRL J.1.1)0 A CONSIDQUENCIA WLS
TERRATIEMOL11
Toquio. 17.-el total 41Wig
pèrdues sofertes a ememedlin•
cia deis darrers tiundebenee
puja a fa suma de denn
de yems.-}l avaa.

..s
1

~je. 4•0Heerriliti
Dures va esboxer
Traba)! 1 Governaci6 i .falteu%
•
de
les
ea»
les treces arenériseet
elemento que prenen pan en
influique
prehistòriques
emlucions
l'Assemblea de Telefonia sense
a
Catasobretot
i
Peninsula
a
la
ren
film que s'est à celebrant aquesta
DE BARCELONA
lunya, establint que des del sudase
dies.
..., d'aquella pujaren els ibera fina a les
el
reglaAvui s'ha aprovat
SEGONS UNA NOTA DE LA PRESIDENCIA, EL DIRECTORI, EN ELS TRES
UNA PROTESTA CONTRA
.
serres del sud de Barcelona, arriment de l'Assemblea.
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QUE
PORTA
D'ACTUACIO,
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INTERVINGUT
EN
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MIL
"FRAY GERUNDIO"
fino
a
França
camí
de
a
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bant
pel
i
Une
Demà,
nf
nutteix
PENEDIES
WILAFINB11011 OIL
Narbona i afermant un cert domini
Ens ha visitat una comissió nombroNOU CENTS VINT ASSUMPTES
mateixa hora, se celebrara la
Total Ña '
sobre les tribus indigestes, cl presa
sessió pública del Congres Na- sissinta de membres pertanyents a la
Dietas:res passat havia de comencar
Federació Sanitària de Catalunya. preorigen ligue de frs quals rebutjà. Recional de Iladio-Telegrafia.
l'anuncias curse de !lengua i literatura
asse- "LA EPOCA" DIU QUE ELS DELEGATS ESPANYOLS A LA CONFERENCIA
Entre altres assumpte s'oeu- gant-nos dc fer avinent que en la recatslana a l'Associacid Católica. En marca que el periple d'Avienus
nyala que la nosta Nord de Cataunió de l'Assemblea celebrats abir
parh de la limitacid de les onds
virtut d'un comunicat de l'autoritat miDE
TANGER,
I
EL
MATEIX
GOVERN,
HAN
ESTAT
EN
CONDICIONS
D'INlunya era habitada per gent dura i
s'havia
acordat per unanimitat pratesi
de
l'explotació
del
servei..
suspes
fins
a
nora
pelas,
va
éster,
Mar
tan cargicament contra la campanya
ferogte—els indigetes—i que mes enFERIORITAT.
DAVANT
L'ACTITUD
DE
FRANÇA
I
ANGLATERRA,
EL
GOordre.
1.
que e.stä realitzant contra cuh s, en les
dintre hi hacia els ceretes i els ausoVer ad que dijous . cap a les vuit
VERN ESPANYOL NO POT FER ALTRA COSA SINO RESIGNAR-SE
i els castellans de Ilesaln,
111111••••••••11111111••••• pagines de "E! Diluvio", sota el peael vespre, una pare la de la auärdsa ceretes
claim de "Fray Gerundio", ti ,tul
civil ani a constatar si. malgrat la tesi que es veu cada dia reforçada
qualifica d'intrusos els preciemos,
ansh noves 'rebanes. Parla també
: interdicció. el susdit curset so celebraessent aixi que ostenten tito; aca.leL'AGRICULTURA DE SARAGOS- considera amplias el orédit d'aquest
'( —recorrti's que l'hora que hauria ki- extensament de l'arribada dels grecs
mic i estan, per tant, en cenmcions
El decret sobre l'emprèstit SA COM A SOLUCIO DEL PRO- darrer en la quantitat necessiria.
lt n de donar-se comene a la classe zra a les nostres costes i de Ilurs relad'exercir llar professió.
aplicant al (lit capitol i article en el
ciono amb els indigestes. i acaba
a l e s non, una hora mes tard.
austríac
.
BLEMA
D'EXPORTACIO
EdIctó 5etmanal d'Esports
cornetas any económie l'import dels
De hell antuvi, resmentada parella diem que estem als conteneos de
El senyor Francesc Alfonso de Sa- interessos que li correspon i satisLa "Gaceta" de diumenge publica
e- dirigl al Centre Naciena l ista. no raclariment del nostre passat ètnic,
la
part
dispositiva
(Di
qual
ragossa
estigué
a
la
Presidencia
per
AQUESTA SETMANA
PUBLICA
Stil Decret.
fent els següents amb l'aplicació que
ti ilvs nt ni els pressump'e s professors que el vel que el tapa es comença a
Iliurar unes dades demostratives que procedeixi.
EXTENSA INFORMACIO DEL
n ; As alumnes—el local cracn trç ' n e n- descO ere r. perO que manca acabar das:
Article primer..-S'au:eritza el .3e. si a totes les regiens d'Espanya es fes
de rompre'l del tot, la qual cosa (leAnide quart.—Pel Departament
MATCH DE FUTBOL DE
thl cstä clausuras i /70111.45, )1i \lile))
rag:acultura o s'hagués cultivas la d'Hisenda es dictaran les disposivern pe:qui. conforme als
ve, mriserges—. En vista del resultas pen de les troballes que es lacia i
SEVILLA
números segon i ter' ir de Ginebra, tersa com a la provincia de Saragos- cions necessàries per al compliment
moles
sois
a
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que
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negatiu, entraren a l'Eshart Chonl CaCAMPIONAT DE CATALUNYa Fabricants exportadora que de/g22, predi ia gano
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necessari
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sa,
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de
tipliquin
podrä
rebre's
nova
llum,
del
4
del
present
Decret."
saloaya Nova — que estä estatjat al:
DE FUTBOL
rantia en la part prevista necessäria blat ni sucre de l'estranger.
sitgin remetre Ins seves manubaieos de l'Associació Cató . ica — i hi csperant que a la feina de les recerr cent de
factures a l'Amèrica dol CenLES NOU MORES CICLISTES
ELS ESTUDIANTS
ques hi contribuir-a tothom, que tots en relació amb un :pa r re p e el.Z0:1(5
te bares uns coristes que assajaven.
tre, servoixint - se dirigir oferDE SANS
A la fi es personaren a aquesta as. hi podem ajudar, i per això coticé la suma de 65o milioas ile
Una Comissió d'estudiants molt nom.
austríaques
or.
cinc
per
cent
de
5»
e ociació — que és on hacia de cele- demanar l'amor al passat i cl resbroma ha visitas el general Navarro.
LA VUITENA PROVA DE RE- tes a J. R. J., LA PUBLICITAT,
maions
de
corones
austriaques,
és
a
her.--se el curset—i el comerse els pecte als monuments.
Dissahte s'entrevistaren anal/ el gene.
GULARITAT DEL MOTO CLUB número I i5.
La conferencia miel doctor llosch dir a la porció cspanyola de l'empres- ral presiderm
mr ifestä que 'baria estat Eusnis n-r
A la Presidencia han facilitas una
CAMPIONAT DE HOCKEY
as
glebal
que
s'emet.
i
altres
52.3on000
i e/impera. impossible (l'extractar de
o: 'e del commdant mili:ar. Per.'s a
De- manen que es concedeixin exanota a la prenisa en la qual es diu ATLETISME BOXA:: NATAnecessäries perque, deduides despeses
mens extraordinäris en tots els centres
de.grat d'això, entraren al local i, ai tan documentada, va durar prop
que per tal que l'opinió pública puCIO REM :: PILOTA BASCA
las!. trobaren professor i alumnes. Pro- d'una hora i mitja, essent escoltas c'emissió, comissió i altres de reme- docents.
gui capacitar-se de la intensitat
ausfe ss or i alunes de les Escoro Mil el dissertant amis recollida atenció sa, quedi a disposició del GovernpcsseTENNIS :: RUGBY, etc.
la 'tasca realitzada pel Directori en
CONGRÉS DE MINAIRES
i essent Ilargansent aplaudit per triac la quantitat efectiva en
i P ontanals. Quan pogueren convénSis Mines — — Deu cèntims
A la casa del poble de Madrid han els tres mesos de Goverm cal dir
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a
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c
contengas les sessions del quart Con- sumes que ha intervingut en 8,920
corones or austriaques.
abandonaren !'estatge de la dita C11- nombrós i disamis.
gres de la Federació Nacional de Mi- assumptes.
Article segon.— A remprestit així
tilat.
Les projeccions de manes etnoAquests assumptes co distribueisie
naires.
IBBIBIMIBSIBBB11•11•BBB (Reproduit de l'Ed:elj Setmaaal del
/ no anaren enlloc mis.
gräfics i d'objectes trobats a les es- (mes a F.span y a part del global
Ahir, diurnenge, tingué lloc una ses- xen de la següent forma:
rcconstitució d'Austria, previst en els
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contriPensions, 46; Treball, 189, FinanMONTBLANC
sió preparatòria.
protocols
csmentats
a
l'article
antebuir a la cornprensió del tensa.
ces, 587; Foment, 675; Emigració,
FUTBOL
Es nomenà la Mesa provisional.
tot
Campanya pro interesaos vinícola
La próxima conferencia tindrà rior. ratenyera i aprofitarà en un
15; Inquilinat, 239; Marroc, 28; CoAl Congrés estan representades nou
EL PARTIT DE SEVII....A
general
de
Ecmprestit
gaEs preparen uns artes de gran lloc dijous, dia 20, a arree de rillusl'obligació
Instruc43;
Ha
estas
nornenat
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d'Oleoperatives,
1;
:t'asilla,
•
entitats minaires.
ELS PORTUGUE`4 . S B ATLTS
importäncia agricola per al dia 23 tre professor i publicista frances M.
rantitzat 1923-1943 dcl Govern aussa de Bonesvalls mossen Ricard
ció Pública, 741; Llegislació de TreAhir va tenir lloc la primera sessib..
PER 3 A o
M corrent en aquest vila. Hi tin- Jean Islalye, de París, que tractarà triac signada a Ginebra el 31 de maig
12; Aeronau Sangents,
prevere
ball,
58;
Cauces
civils,
Parla
el
company
Llaneza.
Digné
drà Hm un gran mitin g vinyater de la cultura clàssica a França.
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i
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l'informe
emes
d'acnrd
eslava
la dita disposició es preves', de la que
con contra l'ós indegut d'alcohol inflottes corresponsals)
— Ila nsort a Barcelona el patriq ue visita Manden Justicia, 572; SUbaheellS, 32; Cornis- Filies de Sant Josep, de Sant Ger' instrial, en el qual Id prendran part ci senyor Josep Isl..uri Vilar, fin de mateixa condició que les altres por- per la Comis s ió
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02 anys, la serperò
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Incompatibilitats,
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ha
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per
encàrrec
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Directori;
global. de rcr-nomenades personalitats. Den/es
Palamós, que baria fet importants cions del citat emprèstit
de de caràcter vernació, 77; Estas, 0; Guerra, 17: nsana Felisa Marti, i al monestir
En mis d'una gran expectació i
fet
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pressions
una
maniiestació
civica
en
meses
i
teti haurà
tionacions a la seca vila nadiva, en- constitució d'Austria. ja
po'itic que han arribas a les mis altes Presidencia, 1; Gratificacions i desEedralves sor Rosa Catees, als 62 amb el camp totalment atapeit d'una
,enyal d'adhesió a les conclusions tre
Ma- esteres de l'Estat i encara no s'ha re- tello, 4; Havers passius, 55: Fenicio- anys i 32 de professiii religiosa.
elles, l'any 1907, redifiei on es- ni n t Per si integra la garantia
gran gentada que esperava amb imanterior.
s ne s'aprovin. Vindran els represenl'article
ny.o.la prevista a
tan installades les Cases Consistopaciencia la celebració d'aquest ennaris públics. 1; Mines (l'Ahilasteis,
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xen la campanya realitzada per Lla- clutamen t , 2.
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no pocha emetre's amb interes supesima celebrat el partit entre la selecuna imponent manifestació
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El delegas de Perarroya din que els als ministeris. 8.122; Ilittrats a les ció dels Pessebres obrint un coneurs cié del Comité madrileny i la de
1 Els nobles de la Conca de BarVALENCIA.
°leer de Pohle Nos: produeixen molt
Portugal.
ponències, 3,514. Total: 18.92 57.
P er premiar els pcssebres, aixi púlara hi ha noticies que hi concorreLa setmana alemanya :: Un horneblics cona particulars, que a judici
mes del out declaraven c's patron s , i LA REUNIO DEL DIRECTOR'
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"En cls precipitats comentaris amb lit e ada per Llaneza.
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giny i propietat dels pessebres asea
laven, etc.
locals.
hall, escriptor valencia desaparegut. cret sobre lloguers de 1 inques urba- ció en les vagues d'Astúries i Biscaia.
o
sise-sor
riquesa
o
cost.
major
que la
Vieira, Pinho, Ferreira, Jesus,
Presencia l'homenatge la seca fas'aprocl per unanimitat la gcstió del
11[5, apareix un xic desfigurada rú3.—Els que Isi vulguin prendre Santos, Portela, Rio, Crespo, AugusREUS
milia, i estigué present l'Ajuntament,
nica disposició addicional del dit DeCemite excelsas'.
part
serveixint-se
notificar
la
seca
to, Balbino i Fernando Antonio, pels
Diverses noticies
les autoritats i gairebé tot el po- cret.
Es reele gid, 'a Comi s sió executiva
adreça al local social de la Joventut lusitans.
a
La policia urbana ha detingut a ble.
parco
Segons el text oficial publicas a la sola la rire s i d en e i a de Llaneza. com
Serafica,
o
bé
al
convent
de
Abans de comenear, i entre els
E) poeta senyor Cidon, en valen- "Gaceta" del 14 del corrent, "queden secretari. Pera i com a eres o re r Marun Iladregot que s'apodera d'un farCaputxins.
aplaudiments de consuetud, els dos
do d'espardenyes a l'estació de M. cia, lloä la memòria del Hará d'Alcos Tumbé es va acordar que la Cosubjectes a la legislació civil, comO
"La Epoca" d'avui publica un ar4.—Arnb motiu del repartiment de
capitans, Alcántara i Rio, s'han proS. A. havent detingut igualment a cahali i va llegir un telegrama del o foral. els edificis de nova planta missió execusiva scgueixi residint a
siete titulat "El problema de Tais- premis se celebrara 1211a festa la da- digat les tradicionals frases de simun altre individu que aprofitant la cardenal Reig, associant-se a l'acte.
i els pisos o hahitacions que no haMieres.
ta de la qual s'anunciarà oportuna- patia.
ger":
— F. Alnsela Vives, des de la guessin estas ocupats o llogats per
-ganga" havia compras la mercadeTenia cura de Earbitratge el seny.z,z
Diu que en la conferencia de de- nsent.
tribuna del Cerele de Belles Arts ha
Erniggi6 d'ohlinacions
ria a molt bon preu.
ningú amb anterioritat al primer de
el snateix Goteras
Premis
Paul Putz, de Bélgica, ajudant-lo de
La "Gaceta" nuhlica un Decret legats espanyol s i
— La Joventut Caritativa prepa- parlas de 'Mallorca i dels poetes de
gener de 1914"; es a dir, els que mai
jutges de linia Cárcer, de Madrid.
han estat en condicions dinierioriPrimen—Una artistica imatge del
disposant el segiient:
ra grans festes per a la celebració la illa.
hagin estas objecte d'ocupació ni de
tat; que posseint els titols més in- Nen Jesús. de 55 centimetres.
Acevedo, pels portugueses.
Mallorca esta prop de Valencia, es
del dia de Reis dels nens pobres, orArticle primer.—En equivalencia
lleguen
La sortida dels equips al camp
Miestionable s i la tesi mes franca
Segon.—Un Nesu-Jesns (le breçol.
ganitzant també per al mateix fi, un una terra hellis.ma ha donat hoS'aplica. per tant. el rigim sIe taxa de l e s Ohligacions del Tresor a dos
no ha existit una opinié ferma ni
Tercer.-1 7 21 grup del, Sants Reis. estat rebuda amb entusiastes i soroartit de futbol, per la qual cosa el mes gloriosos, ha estas visitada per
i prórroga (le noguers als pisos que anys data emeses el prinier (le setter
que
contrarrestessin
loses
ovacions, que slan redoblas en
escriptors famosos, te parentiu amb
bones amistas S
Quart.—Un grup del Naixement i
1 cus Deportin ha cedit gratuitarnent
II gats o han de 1922 amb interés a ramm de 5 per
•
no otstant, la majoria en raen:alisas es trobin
uns rams de flors.
,
la
pn'mia
debilitas.
nosaltres.
1
canviar-se
annyal
i
la
prima
d'amortitzaAnunciata.
sen
magnific
amp
d'esports.
data
habitada.
cl
100
estat cmi qualsevol
Al camp es calcula que hi hacsen
Afirma que la Premsa estrangedeis valenciano desconeixen Mavenseu
al
el
Juras
qualificadom
satisfer
a
Forin2tran
100
per
5
— Unes treballadores de la fála
coHocació
del
precepte
coas
ció de
Tatst
quince mil persones. entre les quals
ra, en Miestions exteriors, es mou
llorca.
de pessetes
reverend pare Zacaries de Llorens,
brica de sederies del senyor Pascual
la redacció admesa i impersonal resclinent per un U/Test
Al presentar una antologia de poesenspre segons coticé als Governs, director de la Joventut Seräfica;
enra y en totes les autoritats de la loca,.'havien declaras en vaga, la qual
1.1 56.782,000 i de les Obligacions
pon
a
una
prudent
orientació
econótes mallorquins. Alinda Vives ha
Salvador Puiggrás, i En Marceli litat i les del futbol.
a estas ràpidament solucionada,
d'igual classe a sis rnesos (lata ami) mentre que a Espanya tothom
mica,
suggerida
per
lloguers
i
provolgut escursar la distancia que ens
mou ailladarnen t . 1 ara, cons en 1898,
interés a raó de 4'5o per cent anual
tmprenent de nou el treball.
V
pietario. que poden precisar-se craha companyia
separa (le la illa i fer que a l'estimar
COMENÇA EL MATCH
emeses el primer de gener de 1923 Espanya va sola, sense
m'esta
manera:
"Ilabitació
nora,
coasel, valencians la poesia mallorquina
(l'upa.
El partit és comeneat a les 3 .1 4, i
tramistats
per altres sis mesos
GIRONA
es
i
prorrogad
trucció
lliure
estimen tanilsis Mallorca.
Acaba dicto qt/e darant de l'acremeció es intensa. puix el es
el dia primer (le juliol darrer, els
La conferencia del doctor Bosch i
queda silcociós com Si artes a assic.ir
Ginmera a l'Ateneu : : Una alma
quals valoro tatnbe vencen el dia pri- titud de Eranea i Anglaterra, el Gotnés
a una cerimónia.
mer de gener de 1924. per un impon vern espanyol no pot fer res
conferencia de M. Jean Malye
espanyol
ell
que resignar-se i el poble
La sortida correspon a Teman que
Mort d'un patrici de Palamós
de 13i(.31 tono pessetes. o sigui,
no
sque
cal que aprengui que el país
total pessetes 1,255.093,000. la Direcllueix un l'eó per insignia; una pa
Divendres passat el doctor Bosch
te
foro
prispia
per
in/posar
l'himen
seda
de
Zabala
a
l'Alcántara.
el
qual
emepúblic
Tresor
i Gimpera va donar la seca anunciació general del
del dret o pesante el sets dret prevalxuta sense conseqüencies.
trà amb data de primer de gener de
da conferencia a l'Ateneo de GiroSancho. conduint 'a bala. fa una su,
gui ha de compensar aquesta manca
ea sobre "El domini dels ibers al
1924 obligacions del 'Eresor al porperba passada a Persa. peró aquest pi(le forea ansh :insistats que 1augNord de Catalunya".
tador de 5 0 o i 5,0 00 pessetes cada
fia i els portuguesos arrenquen. fins
Va fer la presentació del confeuna al termini d'un any data , o sigui 1/mitin.
la nutriva fecula de la flor de blat de
El que fou 101.1 Iliçó en 1848 te
que Herminio aconsegueix adaeir,
rinciant el president, senyor Carles
al venciment de primer de gener de
LES PRIMERES ESCOMESES
moro augmenta de calories els ali1925. ansb interés a raó de 5 per loo Inés valor en 1923.
1:ahola, el qual va començar tribu
anual, pagant-se per trimestres ren
El joc es anal, domini alternas. Una
tant un sentit record als primers ex
ments i enforteix els organismes febles
•,»
payaments
suspensió
de
La
- esas en primer d'abril, primer de
ploradors gironins de les p ostres esbona comhinació entre Spcncer i Ejeäuld)
del "Banco de Castilla"
taciono prehistòriques, assenya l adam. i aquesta cense matemäticament,
juliol i primer d'octubre de 1924 i
primer de gener de 1925, mitjançant
rient al senyor Pere Alsius, de BaSegons rescrit presentat al Jutjat,
per ó Zabala l'enea a fora.
eupons
que
duran
units
els
titols.•
rauEs sirca diles faltes contra Portubyoles, que pot ésser considerat com
el "Banco de Castilla" sol-licita
de
conèixer
la
valor
alimenticia
i
aproestacan
exp
l'iniciador d'aquests estudis a CataAquestes obligacions
iflia
gal. amb 'resultas negatiu.
toritracki per declarar-se en suspenAquestes ohligacions estaran
lunya. Acabat va fer l'elogi del docsiis de pagaments, basant-se en nefitament com l'element mes necessari per a
\ Sancho sei ven per tot arreo dis•
ELS PIANOS I AUTO-PIANOS
tribuint superhament. pecó la davansexemptes de test inspost o contribu- gocio (le la post-guerra i en l'actuator Bosch i Gimpera, agraint el sea
i pastissos.
tota
mena
de
plats,
postres
NI -EN - DORF
cié, tinclran la consideració (refura local no senten.
concurs a les tasques (le l'Ateneu i
ció financiera ilissortada., especialSON FAMOSOS PER LA SEVA DELICADA
tes públics, i en el cas de realitzar- ment per la depreciaci é del nutre.
saludant en la seca persona a rhsEL. PRIMER GOL
S000R1TAT 5 ESCRUPULOSA EABRICACIÓ
A 1,s
se alguna operació de consolidació
En la documentaciis presentada al
titut d'Estudis Catalans, del (mal
DE31 ANEUT L,
4,5
VENTA DE ROtiiiiS ENeEerATS A /4
Polcio pifia una pilota de perill i
forma part com a director del Servei
del
(tests
eabans
del
seu
venciment,
Jutgat,
el
Banc
apareix
ami)
1111
acSamitier salva molt oportü. bursaat
BONS ESTA 111,131 ENTS
SUPREMA, res.s.o....
seran admeses com efectiu i set/se simS
d'Excavacions, que tan fort impuls
passiu igual. (te 44.263,550997
l'escomesa de tres davanters portugueDAT,9TAT,V'
FAORTTAA/A
ha donas a les investigacions prehissubjecció
a
prorrateig
pel
seu
capiEXENSON. BONET 2C.'
ses. Es ovacionat.
pessetes.
CORN PRODUCTS REEI.
Maques de la nostra terra. Va posar
ha
admes
l'escrit
i
ha
tal i interessos vençuts.
isbit
APAPTAT
Jutjat
El
L'infati g a ble Sancho tina regada
NING
Anhele
segon.
—
1-es
obligacions
ele relleu la importäncia d'una cienBARCELONA
dictas
les
corresponents
providencies.
Ose
(a
N
a.)
4111B111111111».
mes. fa una passada molt justa a Ecxt
cia que es proposa el coneixement
del Treses que s'emetin en virtut del
trem dreta. Piera. que centra també
mosTnEs DE
determinas en l'article anterior que LA FIRA DE
dels nostres mes remota avantsn o b exactamen t . i Zahala recull driL'HAVANA
cl primer
corraponguin a valoro d'igual claspassats, i acati renne(:art que la
blant defen s e s i aconse g ueix
es
h
s
Mo.
de
dia
mes sorellosa
sc dels que vencen l'esmentat
La Primera l'ira
conferencia tenia el caräckr d'una
en mig de rovació
g.,1
que es presentin a reemborsament sir l'llavniut tindrìt lloe els dirs
commemoració, per tal com
Et.s PORTUGUESOS DOMIfebrer.
hielo seus lene-loro es negociaran a 9 a 2% det
justament un any que slavia consNATS
ha
IIGgat
producte,
a
sorL'Estal
espatiçot
..A,
"que
fino
ara
ha
seu
.
par.
aplicant
el
finjo l'Ate
la
El dornini de la selecció local
mesura que es vagisb realitzant, a la tina sala especial destinada a
tit enfortit de totes les pros es per
es mal] Gesta. Speneer i Piera es
Secció cinquena del pressupost d'in.
les quals ha passat, digne, i que nosl'exhibiei6 da les mostees esIlueixen fen brillants combigressos per a 1923-24, Recursos del panyides, en lredifici principal
altres el veiem mes fort encara i
narions. L'Aleanlara posa cate
Tresor, sota l'epigraf de "Producte de la Fina..
com un petit far, dies a vedra passant a Dr1 Campo, perh
de la negociació d'Obligacions del
Companyia
l'rasatlatitiva
nir." Un aplaudiment uninim suLts
OE URDES CREU A D P:
aquost les esguerra toles,
Ttesor al 5 per Ion",
tratllä aquestes pasantes, qu e el confacilita el transport gratuit ile
quai rosa origina protestes
AMB MARC DE fElliiu
Arsick tercer.—Ei capital de les, les mostrrs, havent-se SIC fer
ferenciant agrair, associant-se al
mofes del públie.
obligacions que es presentin a reMerescut homenatge tributat als
les remeses pels vaixells "MaSublim marca ACABA EL PRIMER TEMPS
embors s'abonarà ami) càrrec al ca- nuel Arnits" i "Alfonso
prehistoriadors gironins.
SOn tirata dos free-kicks.
pitel artiele dnic, del pressupost el (wat s sortiran de Barcelona i
'lot seguit el doctor Bosch i (jetvigent d'obligacions generals del Bilbao respectivament ele dies
per equip.
pera va descabdellar el teme de la
Es lira un córner contra Porseva diuertació, afi:mant que et psoTresor.
Casa fundada el 1 8 70
fi) i 1.5 . del pròxim gener.
tugal que p ercuta molt bé Del
blenra rosigen deis poblé; .1c aLea despeses que s'ocasionin en la MASSEMBLEA DE TELEFONIA
COMPTAT
Campo, pPrh el porter salva
eonf ecció de les obligacions, Itur
talurva ha ratat aclarit pe r l'arqueoSENSE FILS.
PLASSOStLLOGUER
treirat la pilota a kick.
canvi i negociad?, es satisfaran pel
logia en aquests , larrer: unvs. per
I fin p ix la primera part atol%
Avui. lt be cines', &han reirTresor aiuh arree al capitel 14, ardispottar d'un element d'eó: iii ea :es
113,PlazaCaraluno.18
el resultat d'un a zero a favor
tick ¡lisie, de la secció tercera 'de i- nit a la sala d'artes del Palau
tt pJalles Mea, qr^ no ofere:.cen
de l'equip d'Espanya.
tii'de'segona ntä, susceptibles
mentat pressupost, al qual efecte.ea de Comunicacions els iepresen-
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NOVES RELIGIOSES

y

COMENTARIS DE "LA
EPOCA" A LA QUESTIO
DE TÁNGER

MA1ZENA
TOTA FAMILIA \

PIAMOS

R.MARISTANY

•

com molts feta històrics.

3.-2

5IECE55ORS DE
Medalla d'honor a l'Eiposid- Internacional del • Noble
.TALLELS_I SALONS DE VENDA:

Garrar de

es:....114

BARCELONA- SANS

rir

EL gran indt obtingut en l'Exposioló del Moble pes priva ge poder ter descomptes durant el mes sermi ; no oboiant, Por a conservar la tradl 016, concedim, tole 1 esoluelvament, 10 die, de grana rebalses,
o sigui del 10 al 20 del mes corrent, ço que tenim el dula de participar a la nostra distingida parròquia
I al públlo en general

e Importinola do la casa, fa que poguem eendre amb un 30 per
100 d'000nomla
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ArMETOCEUITIC K u R s A A L TIEMPLE DI LA

ONEMATOORAMA

SALO --

SALO DE REDIMO DE FAMILIE DISTINDIDES
OROUESTRIMA SURE
Avut. dUnarta, prrandlds 1 seleete programa. Exit sorolIda de l'obra de ten.
la qual ha emounerut tot el mön. El Diesel de la dar (exclusiva itequesta
Empresa), obra pU.StUllas de Pluslame telele I 1111151re esertptur Severin
sublun crearla de la eminent artejo Tela Deloyme. asAimple verament rotnO V.gita el
moveCIOT: completen el programa Ta ir» eerl inaturalr;
pool, de rIalles seleulde,.
per tal
NOTA.-111ale1at el liarle metrattre de la pelErula El elan f de la dona,
Pass:mote
es
prole:1AM
meneara.
Tarda.
a
un quart
que no perdl Interès
sls 1 nit a un (luan d'un»
Aval: estrena de la grandiosa pellfrella Prou-Prou, i er la artista Gula Palerme.
I
ele* Que an»: IMEEFEWENCUL 1 pta.; WINERAL, 0 .50 osa.

p

QU

p

00.000~1144~~00444~4rer04440~1144*~111
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Cinema Princesa

Gran Teatre Conital
Gran Cinema Bolernia
Aval. climartS, tarda 1 ntt, programes eolossais. Les pellleules
rOmIques Que rasada el ¡sapo! I
Lachueuilla les proa negros; les
romos?? romedles El cae de la
»apera landa 1 La contrasonsa de
bree»; segto» I d'Un» Jornada
del grinalde /11m Pero», 1 la eran
pelllectla bunortca Isabel do Tudor.

44440•94140•4444444,04~44

Palace Cine
AMAN SALO DE MODA

le00 66666
aria. dimane. tarda I nit. Avut I
(lema darreres pesu p erlon, u p la

g

pellieula Vinteressant arirument
Itorni ranar, interpretada pels
re/ebres »listes Dalia Almirante,
tianrInl I Andreu Habas"; el colonOil /11m La sirena; leS
Laeimuilla leo para neme lQue
verla ol papel DIJous. renoracid

s

programa
Avui.
.Iimarts
.\júria; El ilop negra, grandids
film dramàtic, de producció
nordamericana, interpretat pel
eèlebre artista Lon Tenegen,
del programa Ajuria ; La clutat
sagrada, projectant-se la setena jornada d'aquesta preciosa
super-serie; El segell del s ile nci, grandiós film drama! ic, crearte') de la gran artista Fesurtt
Aoki; Les angúnIes d'Anabela,
grandiosa comèdia dramàtica,
interpretada per la bella artista Bullir Burke, del selecte programa Ajuria: L'autom6bIl d'o.
°asió, gran Inorna. Segona de
Ele arsenals británica, original
cinta instructiva. — Dijous,
programa extraordinari. tot estrenes, entre elles la sensacional cinta El miran de la vida,
per Mac Laren; La contrasenya
de bronze, i d'altres,

Rambla de Catalunya, 15

GATZZ-HAARA. Contractas.
Ileynds.—Tapineria, 35, primer.

POLVOS

44141444444.0044144144.44.11.0-

COL ISEUM

1 ~a Carro., 5115 al 561
Traer 11115 A

CANADÁ

HORLINE

EL MILLOR PRESENT PER A NADAL

POLVOS d'HORL1NE fan una cara formosa
avelluiada. 1 fan devenir la pell fina i agradable.
com la d'un infant. Els POLVOS d"HORLINE son el
millor secret de formosor i joventuf.

NEW YORK

Els

p

191111111:
Arar preferanci•, 1 50 perneo.
Entrada arma!, 50 céntima.

100640044106000110•0111111404411
Diana-Argentina
Excelsior
Avui, dimarts, pti j ia'fornada de Isabel de Tudor, 1E1 cas
de la senyora Bandos, La contrasenya de bronze, Lexugueta

„ ,

atablimeats DALMAU OLIVERES, s. s
rASSEIG DE L'INDUAIRD, 1A INAROUGNA
11.11131.111111MBEEZEMIllae

hbrica

de curtits i tintoreria primera a Espanya

.Cm -p

Dia 20 inauguració del

típic i

•

CATARROS

antiguos y reciente,

TOSES, BRONQUITIS
CURADOS radicalmente

ummasume
11 1 111111!

procura PULMONES ROBUSTOSy
( oressrvaeli.TWIERCOL0318

tue

1111111r17

CABES

10 rup
e

/11)

ZULTAN SZEKELY
Forran Ember, pianista

111111

Abres: Veracini, Bach, Sinding,
Szekely. Ravel, Scolt, Manen,
D'Ambrosio i Scharwenka.
Pidan de la Música Catalana
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LABORATORI

ESPECIA L PER

11 11 E

11 11 11 11 11 11 11 11 ILa Mutual Agrícola
de Propietaris S. ‘P..

nova medicació SENSE els inconveniente del
BROMEll. PARAULA DE I,A CIEN
CIA. Exists sorprenents en l'histerismo, es-

Antoni

pasmes, migranya, insomnio I incontlnénoia
nocturna d'orina. Deronneu "BOROS:U." als
centres d'espectfics i Farmäcla Gelabert, Princesa, 7.

S1

1VIODEaNS.D'

Veneri. Impmeucta,

kApeCialli tractsments per et suar t
»oíd de les malalties secretei.-ment
lastr i tt pell ruleta p editata. Consulta: do d a la 1 de 3 a»me>
• etupteats unreiv.
falca

per

rar Xocolata a 120 mes. dotzena

curtmtEu rtmmcALmENT anal) "BOROS.AI."

NAL1

del Dr. tiimitO. Rambla Pla 110JJ(Jetta,
nem. e. ser tenue Honda( t »al

Oran-ato cle lates eis s ses en metall s i fuste . Hapla p sa en els enearrera. Culis Catalanes, 643 (entre brach I Liürla). Tel. 715 S. P.

lentes de padres per a elabo-
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Es roben avisos

s

1

Torre 230

L'EXTRACCIO DE LATRINE::

a

SEGELLS DE GOMA
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EPILEPTICSI NERVIOSOS!

CASAMENTS

l'Apooallpsl.

11

Uleat bo 1 barat. Tapineris.

P1111444411444444444044114440

BATILIG3
DINARS DE CASA

9 (Final de le3 flarnbie3)
(Abans carrer Dormilorl Sant Francas.).

per a

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Avui, dimarts, Florlä I la tiple, La olutat sagrada, 7 epierdli; Camine coneguts, Ele (ma-

14

Correr ANSEL3l CLAVÜ,

NENJAIIS .et. LA CiATALA:SA
k.SY.-111IERIA, 8 - VI1)RIEltld. 1:
Taléf0a 1378 A.

Comed vi».

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Non

a

so-

VENDES AL DETALL

SIMuN

BARCELONA
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tes. paret

Tipus de luxe a preus barrlissims. Espardenyes amb
la de goma, des de 250 pessetes pare«.

• II II

Veruara no I
&tinte Aämit n-39 a-15

III
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higencamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble plantilla de cuiro
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Avui, dimarts, a tres quarts
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PRODUCTES HORUNE
AIGUA d'HORLINE (tintura progressive per ele capeas
Iblenci): 6. • DEriLA7021 ha-tiu l indensie 6. - POLVOS (mal
adherents): 2'50. - CREMA (evita Fes arrugues): 2'50. - )IGIA
DENTORKA (en tomprintlis eferrescents)• 5.-BATNOLTIONTRY
(sah vulnere& per als banys de peus): 350. - SANISEL (tomerimili al bay-rhum per a resenerere.ma,
elcebe11). 350
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Jaquetes des de ...
Abrics trois quarts des de ...,
Abrics fantasia
Renards des de ...
..........., ...,....,
Abriguetsnens
Catifes, gran assortit
Exarpes des de ...

Avul. duo tt seSsioni. a un quart
de cinc de la tarda I a un (piar:

ar den
SELS:CCIO
alloveUts Universal; Nomas gamo
I El eran sol:bolle, de malta broma.
E,j(rerd, de id pr.•.10,..,, einneala
dramatira La despreciada.
ilys Waltoo, 1: 11 1 incom arable (le
la Reanalu s a 1 orleinall ,,line srmt.e rprOdi,rrrò a p l t'entrama Mutis
Lspeelal L'heme 1 la bestia, genial
unció de luto Ilarrvmnore.
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MODELS A LA SECCIO DE LA RAMBLA CATALUNYA 15,
QUE SEMPRE REBEM DE LA NOSTRA SUCURSAL DE PARIS
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An-ui. dimano: El filibuster social,
VII I VIII eplsOdle; L'oecarabat
leer»; Plumee, III última; La liso.
na ; Alleant dial »u II». minus,
estrenes: El n'asustar social, IX 1
X aplana». Clarrett: Debiere 1
xinxens, per Piare Pirkford: El
botai ate lisInt- Marien, 1 (altres.
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Walkyria

PELLETERIA "LA SIBERIA"

Em serveixo

Telèfon 1371 A.

del prrarrania. Cinc estrenes. entre elle El vistes, per Mar» Jacobini, Coincidencias, de la marra Metro.

Monumental. Pedró

Vilafranca del Penedes
Telefon 225

LA NOVA..ORGANITZACIÓ DE FABRICA HA PRODUIT UNA GRAN BAIXA EN ELS PREUS

eap suoursal en Roe °Mirlo do la olutat, per beneficiar ele nostres compradora, cap el que

estalviem, aoompanyat del que pernio,
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Parelladce, núm. 19

VENDES
. A L'ENGROZ . I DETALL

PREU FIX

Telefon II 475
»O »Mis

SUCURSAL.
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CENTRAL
Catrer do Sepúlveda,
pral., primera; lelid'on 36-18
SI:CUAS:1LS
eassefg de Sant aeati,e,"1
Tetlefon 2037 G.
Coello, 169. Telefon 31127, ,L
Carretera de l'Hospitalet
pòsits. Telfon 529
Franeesc Giner, 56, tei lt
Carretera de Sans, 135, primer, seg,ona.
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