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EL KERENSKI ANCLES
Ramsay IVIacdonald, el cap del Govern treballista que esta a
constituir-se a Anglaterra, és comparat a Kerenski per
ó, fins a
un diari londinenc, l'"Evening News". La comparaci
cert punt, és exacta. "L'Humanité", l'òrgan comunista i bolxevista francés, declara que la comparació del periòdic britànic
e• feta "non sans quelque raison".
Alguna raó té, en efecte, l'" Evening News". La semblança
entre Kerenski i Macdonald és personal i política. Aquests dos
ho rnos s'assemblen psicològicament i s'assemblen ideològicament.
- dos tenen una fina sensibilitat humana que els allunya de
le- truculències i sobre tot de les crueltats. Tots dos represen
per dir-ho una mica mes paradoxalment, el matiz; moderat
endadel radicalisme obrerista. El que no pot assegurar-se per
va'I és que Macdonald hagi d'ésser, com fou Kerenski, un governant abundés de paraules i escàs de fets, un orador badoc i
pp:imista, incapaç d'acció enérgica, desconeixedor de la realitat
i de la gent que es movia al seu entorn i al davant seu.
Tanmateix, la situad() política i social de la Gran Breteaya As avui tan diferent de la situació de Rússia després de la
cai guda del tsarisme, que l'analogia entre Macdonald i Kerenski
esta mancada de transcendència pràctica. Mentre que, pocs anys
r era, un Kerenski espanyol, encara que hagués estat tan descolorit com Melquiadez Alvarez, per exemple, hauria pogut esdevenir un pont Cap a una revolució sindicalista anarquitzant, un
Kerenski anglès no ofereix aquest perill.
Les circumstancies en qué arriba al Poder el "Labour Party'' limiten fortament el seu programa. Per a una política de
daSse, específicament socialista, li manca l'autoritat d'una majoria efectiva en el país i dins la Cambra dels Comuns. No solament no hi té majoria absoluta, sin6 que el grup conservador
és més nombrós i els lliberals l'estalonen pel que fa a la suma
de sufragis aconseguits en les darreres eleccions.
El programa del Gabinet treballista haurà de passar pel
control lliberal. La part realitzable del programa de Macdonald
sera aquella que compti amb la conformitat de l'esquerra burgesa. Anglaterra tindrii, de fet, no pas un Govern obrerista amb
programa socialista. sitió un Govern d'obreristes subordinat als
vote lliberals de la Cambra dels Comuns. Així, el seu programa
ha d'ésser präcticament el programa d'una coalició lliberal-obrerista. format per la zona de coincidencia deis dos idearis.
Darrrera del Kerenski anglès no hi ha les siluetes ombrívoles d'un Lenín ni d'un Trotski. Horn no preven l'extremisme obrer
després de l'eventual fracàs dels treballistes. Avui per avui, darrera de Macdonald apareixen amb llur rostre una mica apallassat, Asquith i Lloyd George. Després del "Labour Party" hom
preveu la tornada al Poder del partit Ribera!, deslligat potser
cielo contractes coalicionistes amb els conservadors. Mentrestant, Ramsay Macdonald, sentint-se ja primer ministre, parla
com un cap de Govern del rei Jordi, amb l'aplaudiment de la
Premsa ;liberal. Macdonald pot aaliaMblar-se a Kerenaki pece)
Ams-laterfaittl s'aembla a lltíaSia.
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En Labarta ha reunit en una caposició de carácter privat installada
a la Sala Arenyes mitja dotzena d'obres, les darreres que ha produit.
Acuestes pintures, que ja formen
-,:ert de diverses colleceions parti:rs, marquen el moment
en la producció del pintor i
;tea a enrobustir el cor de la nostra
pintura amb una nora ven d'accent
pe-sonalissim.
altres ocasions, no gaires certai lent, hariem tingut el gust ele
pa lar d'aquest pintor, dibuixant
de sólida disciplina. assenyalant
ti les seres obres pictòriques un
pr elevadíssim i una orientad, d'una significació excepcional.
A ui aquesta significació cha fet
!ent per a tothom; amb aquests
rs paisatges ha acabar de dir
. que ens començà d'explicar
arde aquel' gran paisatge pretniat en
el concurs celebrat a les Laietanes
a- fa dos anys, i ens ho ha dit amb
Ilenguatge dens dels grans pin-

Labarta es Ort fill ele l'impresisme, que ha anat absorvint siiosament totes les inquietuds
seu temps, filtrant-les a través.
'largues meditacions per elalio-e sense impaciències ni agita extemporànies un art reflee complexe, simple i fácil en apaecia, per o que quan us l'acosten
ulls, igual que en aquells
tea-, familiars fets amh trenta leerIre, que necessiten un llarg repòs
Per clarificar-se i agafar el punt,
s e ntiu foses en un sabor únic i indeciirable el dcix de tots ele neguits
q ue han torturat la sensibilitat moderna, el tast ‚jr tots els ingredients
q ue s'han manipular darrerament en
Pintura, i, el que val tant corte tot
això, el gust i l'aroma ele la terra
que lira inspirar.
-A primer con eïull aquestes teles
re sultat d'una maceració tan laboriosa, donen la sensacii") d'una pintura una mica doctoral i retòrica:
pern al cap d'un moment que les
mireu descobriu que palpiten aten,P a ssadament. i se us hurnanitzen
amb un poder de persuació irresistible. Aviat compreneu que alió que
us havia pogut semblar fredor
in telligent contenció deliberada;
veieu que l'emoció hi ha estat comp rimida amb una dignitat exemplar. Per ah«) l'artista ha hagas de
superar bravament l'impuls 'irle; no
ka voleas abandonar ree a l'atzar
* l ' embriaguen% sensual; izo ha mi-
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rat tot, hu ha palpat tot, i escoltant
amb tots els seus sentits ha posat
la niâ una mica tremolosa &muta
mateix del cor del paisatge per encomanar-se el ritme acople i segur
del seu repòs solemne.
1 això és el que ens ofereix: una
naturalesa assossegada i noldernent pensativa. 1 dintre traquest
concetite, per fortuna massa !mina
per caure en el grandiós sublim,
l'artista fa alcnar profundament
l'àmbit vastissim de les seves teles.
El dibuixant n'enumera els places
mriieiples i fugitius, i el leintor. usant
els valore amb una dialéctica formidable, situa els termes ande rigorosa precisin, omplint-Ios d'aire fins
rúltint confi de la tela.
I.'artista ha arribat en aquest
concepte orpánic, arquitectónic, a
aquest classicisrne que l'emparenta
directament ami> cl nostre gran
Martí i Alsina, per camins ben di-

ferents i recolt mes tortuosos. La
fórmula del radialisme li ha servit
de base. En altres obres anteriors
la trama del sistema quedava al iless
cohen. En aquell paisatge que hi ha
al mig de la paree de l'esquerra pintat amb mis fuga fine els altres,
fine remoreja tot ell en una attni'tsfera fina en el qual a la part de
baix hi ha un tros d'una riquesa de
color extraordinaria, encara s'hi descobreix un sistema de diagonals que
van de punta a punta de la te la, que
m'en corte els sées que delaten els
muntants interiors de tota aquella
estructura. Pecó en els abres tres,
que per nosaltres són els mes representatins—el del poble ande l'esglesia, el de la muntanya i el poblet
a sota i el mes petit deis graos piales
en primer lernte, que de tots es
el que preferim—l'esquelet tebric
desapareix totalment sota una carel
delicadament musculosa que s'iritza arnb uns matissos finament calids.
En En Laharta la substantivitat
se sobrepuse a la sensació, 1/0 pinta la llum en moviment, com els
itnpressionistes: no pinta l'hora.. sine) tot el paisatge, amb una linfa
estática. Deis seus aseendenta artístics tila ores el sentit realista, la
perspicacia coloristica; leerá ha cotaspisto la seva formació girant els
ulis mes endarreea.
Amb ell s'incorpora a la nostra
pintura moderna la sensibilitat de la
intelligéneia. Es com una represa
de la gran tradició catalana del dinou, aportant-hi, pecó, les preciose. adquisicions de cinquanta anys
d'apassionada conVivencia amb el
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Es re teseltmt amb insistencia os

aquests darrers dies—i sen donen *halls concrcts—qwe determinan nuclis
pensen dedicar-se a aentations contuitden ts contra persones i neganitsacions
emalonistes.
EnS Indina a donar ovni aquesta
nota i denuncitr ptiblicament el fet
d'aquesi insistent rumor per tal que. en
cas d'esdeornir eta. ningli no amasa
allegar- xe ignorancia.

CATEDRA SUPRIMIDA
Per disposicig del governador, nenerol Eehagiie. ha estar suprimida l a. cäinfra de !lengua basca. que paga y a lo
Dirairi,;. a l'Escala Normal de mest res d.- lidian.
1 , Ar 4 RECOAL-EVACIO
Iii senyor governador de Girona, general Carei, visita la Delegació d'Hisenda d'aquella ciottat, rellano atelb tal
milite els funcionaris a la Delegacid,
41;.n qUalS mili] ce collaborar r u la tasra
d. -I Direetori, recomanant-loAque procurin en ptiblic ¡loar la sera °enlació
per tal Trufo-He- la confianeu de l'o.
"DELICTE POLITIC"
Ande aquest Mol, el diari El Dia.
de Terrana, publica n// editorial. del
segiient ~borneo!:
qua! extreiem
"00 Jora den hotnes. del nivell
cultural i de la lliberali lat dels honres.
scner aquests titeelals—en ¡el
delingilents politics. Jeme aquesta que
en tot leruecets s'Un vist perseguits
juico". les
que s'han (regla posseir
"vrritel .le" doctrina, rinsubstitm.
ble" sistema de govern Fl gran favor que han proPorriattal a les g.-seerecions aquestes ;mimes esaltades. ;eable-_( j desinderesades!
"Lbers principis hace 'oral per sobro
les rersl:rterions i les Iluites. Huy vida
de perseguit ha estar l'adob pel triomf
de la llevar germinadora, i es que, en
el fetes det Deis, la ii;eo reman ¡mon g ol* Cl pesar (Ir les Persecucions i
del, eds,ios.
"Con t ra toles les tiranies. un ideal
fartament ha da friere/U. sempre. .4,
rada nora envestida ressonen potents
Ics ordnet dels (per no rs resignen
amielles estrofas pa.‘tiques de N'Apele.
Mestres :
‘"1.'h astie e's mor ? , leen mort...!' pera, 1
fla idea,
rha tocada cap bala."
ARTICLE D'EN DOMINGO
1."...r-dipu l at En 3forceli Domingo
publica a El Diluvio de dinmenge un
sigan anhele' sobre "L'esquerra (datara". l'a adrecat "A l'home de poca fe".
1
'.-II coutpany sense fe van adreça
des les t'arriates d'ama. "No passard
res "—diu. :N'a paSsar3 res? Molt inn.
cats han d'estor els tdts efe resPerit per
na nutre que el que fa falsa d.c prnu
per endevinar el que ¡co? paliar... Ha
estat i ere bn el temporal que ros ho
fueleiat les raras. Cose (9 bo que
fa, rumio: la !librea& a gn; m, set'
f.tisnr-la i lumnrar-la. Cane r ,s ba gen.
esrarerri.cio els drets e ami no ha so ha que traeP ut romplir-los. Com
tin eam a ram o , a la eallertirittg lote
havia perdut l'alta quahint de pable.
Conpany sensr fr: no ha arribar al
cien de les muntanyes de Lleyda l'elote tat
r g-upe que tia ho
(emi t a. tercer tot redreca! No ha
airibat? S'ha dessen mur , . mor, de
deb , '. per no tettir, ora nt.'s <Me alai.
ronfionca. plena confiança en l'esdeve„Olor.”
HA ESTAT ItETRODAT UN

"VELAZQUEZ"
Viena, — En un Museu
de pintura ha estar trohat un
(intuir° de Velhzquez que representa la infanta Margarida
Teresa, la qual mes tard va esl'emperador
Sf i r l'esposa de

Leopold L
Aquest (plateo havia destaparegut d'una manera inexplicabto. — Bayas.
RESTES DEL "DI.XMIIDE"
Paris, 14. — Diu "Le Journal" qUe una pescadore de
Sciacca trobaren ahir unes restes de creerla que segons cernbIs pertanyia al "Digmude".—
Haya&

SITUACIÓ k EUROPA

La premaa do la Ruhr, amb
media da l'anivarsarl da l'uy..
paold franco-belga, fa oriol«
motellleterles per arribe!' • una
inteligencia en& Frene.
La polinera mide NI Can»
da perita Out Une& a la remota dala &le& nerd-antes
ricen*, ala quia 111. Saetee
lenes le Iminele p eets. El genere
nord-anterleä PP. Usases, en
natural.
C. C. aenteeteedl referIntesto
loma melero. ha initplteetei
AQIJEST NUMERO EA quo cal Vetee l'itlene Ør en.
si Oneldh e eteld
CEN. einsotter
rA..SSAT
itweede
semi
SURA IMITAR
eitestrele el imite

L'actuad del Dia Catalunya
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La Prehistória, si mis no, ens ha
e
assabentat de com és antiga la invenció de la destral i la de la fletxa.
Aquests dos catres es traben en qualsevol excavació de l'època quaternària, tots els museos en posseeixen algun cumplas-, tots eh manuals en
reprodueixen el dibuix.
No sembla arriscat de creare que en
aquel' tcmps no hi havia veritables faAL PALAU DE LA GENERALI- briques de destrals i de fletxes i que
TAT.
cada borne es construia les seres arPromulgat el decret de disso- mes de la mateixa manera que el sea
lució de lee' Diptilacions o habitatge i la seca terrissa. Tothom,
milito, de substftucid deis fEliti- si fa no fa, era oficial de tots els
tats d'eleceió popular per all res oficis. Tothom era una petita enciclode designació governativa (is pedia de la vida práctica.
diputats de la Maneottinnifat
Perb la humanitat avança. Un dia
%Aren considerar-se dintitits. De, l'home que per un voler de Desc tefel. la Manromunitat i ls Dipu- nia mes traça a fabricar destrals, va
" laeid varen restar oh,r seas., dir: sóc destraler. I va consagrar-se
govern. puix que 110 havien estat exclusivament a la fabrkació dc desencara designats PIS s(14011112
trals per a ell i per ab altres. A
Ahir no varen anar ;,I Pelan canvi de les destrals li donaren caca
de' la Generalltat sitió alguns
i pesca. terrissa i fruites. Davant del
senyors diputara per acomiadardestraler va aparèixer el pagès, i el
se dels funcionarle de la Casa. pastor, i el pescador, i el llenyater,
• ••
i el caçador... En una paraula, van
El secretan particular del començar de nitixer les especialitats.
president de la Mancotnunitat. El principi "tothom ho ia tot". va
senyor Cunill, ha comerle& de ésser substituit pel principi "cadasctí
fer elts de -la 'lid:misia de tres;
fa la cosa que pot ter millur".
mosna que va solicitar el darNo hem arribat a la vigorosa ap isrer dissabte.
cacle, traquest darrer principi. Es pro• ••
bable que no hi arribem mai i que sigui de Ilei que no hi arribem mai.
El seerelari de la Diputació,
Però és evident que Ans no fa gaires
senyor Torroella, es troba grestirtsesos caminas:cm dios el cami que
ment niatalt.
LA DECLAR.ACIO DE LA MAN- In, mena. eand que la humanitat no
ha deixat de petjar des de les edats
COMUNITAT
més rectitudes.
El diputat de la MancomuniEn medicina. per exemple, tenim la
tat. eenyor Bausili, en atenta sensació que l'especialització ha hrriIletra, en s a ssabent a la so y a adbat al màximum. Si a hores d'ara hi
liesió a ht declaració signada el
ha un especialista per a cada malaltia
dia 11 del mes que son) pelo di_ de cadascun dels Organs dels nostre
putals Catalunya. El senyor cos. que mes pedem esperar?
Bausili fa oonstar que en aqueoPer contra, hi ha esteres. com les
ha °restó. eorn sempre. ell esta de la política. en len quals la Ilei de
del cantó de la demorrheia i
la divisió del treball ha cstat poc aplila !liberta!.
cada. Ha hastat que un home tos adTambé es varen riere ahir al vocal i M'altea una tecla facilitat de
'l atan de la Generalitat les ad- paraula perque pugnes passar succesliesions deis dipulats settyors sivament per tots els ministerio o
AbadaL.Mass,i i Unrens,
paÑanients de l'admini4traci6 pdtdica,tau d'Olwer i Roger..
Indubiablement. el littet d'adrocat i
EL SENYOR ToRROELLA, EX- la facilitat de paraula no seta gananties suficients. Costa tan poc d'esdeDIPUTAT EX- R ADICAt
En diari local ha robot un le- venir advocat cmi aquest país! La facilitas de paraula és una guatitas tanletona/tia (hei diputat senyor Rafel Torroella, manifestant que suptirficial i tan minsa!
Perb ara feu la prora: suprimiu
Se separa de la minoran radical
aquesta,,garantia que hem cuitat a quaper diserepar de record ice'
p p ls nitres disoitet3 de la Man- lificar de frévola i no la reemplaceu
•n••••n•••n
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El senyor Teernella iliu 1111e
O H conserva l'irloal expoaar
tote els selle artes püldiet.

EL PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT I DE LA DIPUTAC10 DE BARCELONA SERA EL
GENERAL LOSSADA
Ahir es varen rebre al Paleo
l le la Goneralital ceros ellffillIlieaeions del governador general

Losseda, adrecades ale antics
presidente de la Mancomunilat
i (le la Diputarió de Barcelona,
assabentant-los que avui, a les
12. prendria possessió de la prosidisncia (le les dues corporacions.
as.
N•it dir anit el general Los-

ende, als periodistes. que se guita les ordres rehtulea de Ma-

drid, avui a migdia aniria a (p e-

se carees., de la presidència
la Diputació de Barcelona.
—I de la Mancomunitat lat»bé? — va ässer-li preguntat.
—No se m'ha dit res de !a
Mancomunitat, si bis con) que
l'ordre que he rebut es una cir(ular que ha illaver-se remiss
tots els governadors. ne-) tintina
res d'estrany que posteriorment
rehi in truheacieS d'encarregarMP lanché d'aque/I organisme.

Va afegir el general Loseada
que l'enearregar-se ara des la
Dipufacid era tan sols per ter
front a les ordentscions de nanament i altres qüestions de trama, per tal que no quedin deselúdale el SerVela durant !a interinifat t'arcosa en que vitira
aquests dies remontada corponació.
EltS FUTURS IMPUTATS
EN guarda gran reaerva sobre
las persones a les (vals ha estat
rifen i han assee plat el cerco de
diputat provincial per romanament governatiu.
Es eert CIlle circulen molte
neme. tots elle. en general. d'u. nä, mareada filiaeid . n In M,
N.. peris Inste a‘la reserve en
qué s'han tahoat eätele ce4tral
ofi ci ats sts mi1nr no'aventurarne cap.
El general:Lostede sita sefoit aateorerhilment's Munir ala
p Uelt ttobre al 'm'Acular 1 , no'
manee oil essegere que sitarumba a,,Wadrld Ji. Mita da
"aasaidats" per le Mea apta;
vaca

per cap ultra. Que paseará?
No ho
pus. Conenheu la son/embula.
Carlee Sobrivila

DEL PALATINAT
El Bisbe de Spire proldbeix les cerimònies religioses en l'enterrament
d'Heintze
Mis detalls
de l'assassinat
Londres, 1 . 1. — Comuniquen
al "Daily Mail" des de Spire,
,itte les exequies de l'ex - presi dent del Palatina:, senyor HeinIre. se celebraren reir.
El linee de S'Ore va prohibir mis antes religiosos ene !mitin de les diles exÑuies.
ellarne sera transpartar a OrVi o , nec senil inhuma l sonso eap
cena-ansia religiosa.—Havas..
El, GOVERN DEL PALATINAT
AssAnENTA EL PAPA DE LA
P110111B1C.10 DEI, 131SBE DE
SPIRE
14. — Telegrafien id
"Journur des de Spire, que els
metieres del Govern del Paternal han dirigit al Papa una
nontIntearid °rabel la soya
atencid sobre la deeisia del bisbe tic S'Un, prohibitil quo les
exbquies de d'ex-presideni lleintze tinguessin careeter roligiós.

ZOEL GOVERN BRITANIC ENVIA EL CONSOL DE MUNIC
PER INFORMAR-LO DE L'ASSUM PTE
Londres. 13. --El govern britenic ha enviat (quiso! general
Munie ni Palatinat per obrir
una Informarió sobre l'assinupte de la mort del cap separatista Heinfze. — llevas.
L'ENQUESTA SOBRE EL SEPARATISME Al PALATINAT
París, 14.—"Le Matin" creu uber que un oficial (ralleis ha rebut
l'ordre d'acompanyar el manso' de la
Gran Bretanya a Munir, el qual, ser!~ anuncia el "Timee", va zortir
ahir cap el Palatinas. a robjecte
d'obtir una enemista respecte el aeparmitine a reintentada regió.—Navm.
Londres, se. — -L'Agencia Mime
dlu que el neo= anales no s'O" a
O* s'emir un oficial frene& en mi>
• e16 Amputa a Colteda ea lee luid.
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CIRRER DE

El»

sobre tot contra la pueivitat
musulmana que consent aqueata destrueeió sacrílega. Cal trobar energies per tornar enrera
d'aquest pendent funect, Ja
que. com en tots eis estimbamente, eada segon-de conformisme éls una (necia creixent
de mort i desaparició. Ca), de
itostre Va jd. a1;;;e1 aquest van- totes passades. trobar ele cabila
dalisme que devasta tota la Ca- per aturar aquesta desfeta, extalunya romenica i gótica 1 que propiar els bello edificis profanats i (ente de mort. refer-los
destruí les poques restes de
restaurar-los aouradament --l'art renaixent.
Molt es pot fer per atenuar després, deixarlos en bones
mena, en mans dele museo..
aquesla iminseilitat del pla Cerda; molt lambe es pot fer per Instituts. arxius. biblioteques,
salvar i per ter huir les poques «leona 1 altres. organiernee q11.2
belleses arqueològiques d'a- lo emprin les politices ni sil
questa infeliç Barcelona, sonre embarrats, ni la maquinaria, ni
els malle i martells, que lotes
la qual sembla que tots ele
aventurers hi legue dret d'o- aquesies coses celan mittor
fensa. Una de lee accione mes eón més profltoties a les barbelles i també mes apremiante hades industrials que no pu
al rovell de l'ou de /a ciutat.
que en tal sentit es podrien (Sr,
seria la dignificació del earrer al cor de l'antiga Barcelona;
de Moneada, el marren de la ve- cal, en fi, fen el mateix que (du
na i autentica noblesa relata- un gran Ajuntament amb la Cib _
sa de VArrliaca, el maleta que
earrer dels palaus,
na.
nafta netement ~aterir,. dele feo In Iliputeció barcelonina
sumptuosos patis ilevantins que al Palau de la Generalitat.
Bare p lona. eomtat gran. qui
tanta glòria donaren i han de
Iba vist tan rica 1 plena!...
donar encara a la nostra origiLa Dirlutattd. ni la MarteomuReneirenal arquitectura del
ment. al nostre delirat primer nitat, cada dia rmi e eseanyadee.
nn poden pan emprendre's una
barroquisme.
obre aixf. Mica ha podria fer el
El ente- er de Moneaste As un
enfilan d'exquisides arquitectu- Municipi, desdient-e p d'aquella
recentment votada urbanitraeld
res. un mostrador ineomparadels atores i convenint amb
ble del infle gràeil, distingit
sobri que en materia d'ar q ui- l'empresari d'esmerçar els ale
tectura civil s'hagi mal arrihat mirronets (que no eón pas poea
a concebre. L'arquitectura anti- cosa), en aquesta obra de magga efe caràcter civil äs rara ar- nff i(ta urhanitzacid interior. Pereo del món. pera a Catalunya rò aix6 no ho tare aquest Ajunho u g mäs que entine. per ma- tament . — Altea teina hi ha. —
nera que aquest correr on ele Caldea que s'ho emprenguin ele
p alans. PIS belltssim s netas»; barcelonins per Itur propi
-deis segles XVI. XVII i XVIII, hi compte. Seria hora o cie es fun
nostra cantal una agru-.-desal
eón ¡mire)» tan abundante rom
parió ile gent rica. dc bona.;
les cases de linguer. esdevé
hores d'era un voluosissint M q - veritables bareetonins rice, que
sabessin risser rice i hareelosan arlialiC. la deeaparició del
qual. desunís, no podria esser nins i que s'emprenguessIn
ueSta tagoa..dereedentataid st'
emplee" amb Iota la valuntat..
ni amb Iota l'ener g ia. ni amb - Itt vena Bareelona. encara altui
Une ele diners de toles les gh- dio tan earael Pristica. El Sernenes futures. La tiestruceiö del vei de Conservació de »soncorrer de Moneada seria. a mäs mente de la Mare ~imita!, que
més. una ignominia per als tan bona trina ja té lela. els
entaInns que la eonsentisse. ajudaria valuosament. Que surNosallres no lleco pas de con- ti aqueet grup de veritables eeformar-nos-lti: /mili de posar- nvors. dc annyOras80s bareelohi el coll perqu:, la lenta des- nins de debò. que sabessin ter
a Barcelona co q ue a Parte fan
tru er id tra ques! in apreriahle
PIS -Airns du Vinut Paris", ce)
rer n I de Bareelona no panel
que fan a Brussel.les i ci Gatt i
aran).
a Deliga g altres agrupador»;
Avni din el terror de lInneasemblants, ço que es fa arda está convertir en enturna i
T'Ole del neón oir hi ha l'orgull
daltabaix de lote els steel. i beneficie. (arree embrutat i nm- de la terra i de la ciutat naditia. bona i dura dignitat
brutil pelo Inés banals nprotilapoble ronerlent.
mnnl s. Els nalaus PS1an nonnats
Peris cirä no es tare. eam no
nee les indústrirs i el, obraPS fP11 l'A gninaeió d'Amies dele
les eliadres i estables
Museos ni les P(IiI`j()Mi (fli rt ¡
s'eslatuen sota eniharcellats dp
ven: ol bestial' i los feíto s . l'a- arqueolo gia ext real - orientals.
viram i els en/herrete. eón els ni ele museus de les coses d'Ohabitante d'aonclls salons ner rient o ele lea Arte Dreorativest
tants ronerptes nobles • Ele Non no es pouinl portar a bona
malls i martells, no pes mäs ti la campanya sobre retolaciA.
conerients que Pis bracos (111P ni l'acaharnent de les esglOsies
antigues. Mili. a Barcelona,
CIS /n'anden. malmeter/ adoelles
avui cona arui, sols poden tenir
eseullsires preciosos. Els
hneco i arrehossals que eobrei- äsit la construcció de modernes
xen nombroses d'aquelles ri- esgbí sies detestables. la gimnestiea e it ne iea. P1 al cini al me(rieses. SAP Plleara
nema i Vortata de xutles•
nor: el pitjor is s nintiliieid
Ileos
eonstant d'aquelles arquitectures per adaptar-le e a les nPrcesindüsi
dc
la
enmere
ilafs
tria /milita que en el earrer de
Alintienda fan la viu-viu. Ara

En aquesta Barcelona, urnanitrada idiedieament per obra i
gràcia del
,
iindife'rentisme i el
vanda/isme dele mateixos barcelonins, no tot de perdut, no tot
ho ha malmès ei despotisme in• _
Al,sofrible de

D'A INGLATERRA

art una pared per f or
a un taulell eotnprat al; oneants: ara s'esmicola una 'mes Ira adorablem e nt eseulpida. per

adaptar-hi una porta de ferro
o 1111 a p arador innoble: ara PS
111 s SIP11PiX ele eap a o p us tnt un
pati d'aquells (me set/11111m n
semblaven el vestttitil de la R INria. i aixA per for-no un Inagal_

zem... El debe del carnee
Moneada eco Id nom; la verennva d'a q uest vandalisme explica
mollee nItres ver g onves que han
plogut despres 1 que p iteara valBarcelona. eomtat
dran.
Cal reveltar-nns centra aquee fa nrofanneld del neetre carnes
de aloreada. nostrieeim caeren de Moncada. Cal reaetionar
xe s cendicinns i amb lee mateixes f acilitats que foren concedides al ebniel
Clive. enviat ene el metete obieete al

Palatinas.
Creu en fi l'Agbncia Reuter que la
Comissid interaliada no posseeix poders suficients per reconèixer el moviment separatista del Patatinat. segons
la constituid de Weimar. podent
córrer II plebIscit.—Havas.
PROTESTA DEL GOVERN
ALEYANV
'
Urda. 14. — El Grieten aletean ha
orsestät dama* ele Govents tunda 1
belga del fr que la Cunead rbessita
Metrallada hagi reno aun del supetat
Oso& arito» &I Palselast—iimes

A

l'entorn del primito &cura de la Corona

Londres, Ile. — El "Daily
Mail" afirma que ahir diumenge
havia d'ésser sotmès a l'aprovació retal el discurs de la Corona, que sera aprovat definitivament avui pels ministres,
PIS quals estudiaran lea.suggestions que pugui haver fet el so-

bina.

Baldwin nn participa, segons sembla. de la implacable
hostiniat d'alguns conservadore contra un peesible aoven%
•
Jaboneta.
Es ereu que la votaeld QUA
ileeidirti is eort del gabinet
aetual no tindrà une allana
2t, ja que mAn melle ele oredore que valen p arlar, dieeutint
el dieoura del Tron i reanima
que hi presentaran ele laboristas.
Ele Iliberale, que davant
temor de l'advehintent d'un pe.
vern laborista ban,anunelet que
votaran pele coneereadoni,
paseen de sis. -- llevas,
El Catre, 14. — Rae MIMA«
aluna 410 ughlouliatte. 11-111.
barata canon ituakteels,
mitotea irlandesa, 4
danta. bobinen-Id tart 41
tatues, la mejeria 4411,`
Iban eatet hlivoreitheo 014

alltlart5;e5 de goner'.;...tin

aaiL pealttcrrAT
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eqtre, i.Carui: Pan, primer ermitä. i

A l'Asil Municipal dcl Parc 11:1 narrt
Dolor 1Wei Tarri:só, .de SS anys. eaturj de Vdeacia.

ARA MPERIAL
GALERIES DALMAU
A les Ga:eries Damau del passeig
de Grama maugura avui una interessant exposicto la eminent arirsta Ruth
Chan, coneguda als principals cent-es
d'art europeas.
"QUIMERA DE ORO". — Sabe*
de incida "MARYCEL"

paisà Placid Vidal López, acusat del
suposat delictc d'insult a la ¡orca armada.
Actua:i de fiscal ei•juridic nulitar i
dciensarä el prnces s at l'advocat En
Valenti C;onzalez Barcena.

F. Cremallera 8%.
Tranion 7% 1951.
Incito° p rrrrr ente
O. ',Miran. 6%. .
a. T. It areelona 6%

1

MAGATZEM
1 11e,,la ,l,. Sant Antoni ,

'l7

AGRESSIO
Joan Serail Arques. de 27 anys. seirama a la taverna d'en Silvestre, del
carter de Sant Salvador. i Domenee
Bastides. de 65 anys. l'agredi.
L'Arques rehé una (crida incisa a
la regió cervical, de lo a 12 centimetres
de Pargäria. i diver s es (mides a les
/wats, de pronòstic reservat.
Vagressor ion detingut.

C E Coionnzaen) 5%

scteir a Catarina Curia, al mercat

Santa Catarina.
— Francesc Mor iva denunciat que
entraren !ladres al iorn que tt... al car
:1:r de Mallorca, i s'emportaren 12 3
pessetes.

Altar va emprendre el mutig:
a
Lourdes, TOlf0,, Careiti.raine. el
distingit doctor Hermenegild Taró, que
hi va delegat per la U rati Pratessiona!
de Depc.i.i
i !:.rtitt,cats
per tal d'Intimar el, detall; relatimlats
ainb l'excursió colle2i.-4 que ha (c-gz..nitzat aque:la emita :cs esrnenta-!cs
poblacions iranzeses.

444414114n4441414,-

-:end Rota (co agredir mr Attolf
Sole

ATROPELLAT PER
TRAMVIA
Al earrer d'Aribau diuMenge un
tramvia atropella un mingó (Fans /8
a 20 anys, al qual produi commocin
certhral. hematoma ami) conuisiú a la
i ntaegantei g ,getzeraL
dr oronisstic greta.
S'ignora els notes del pacient, car
paf parlar. •
JOIEŠ

1/FRI1SPLE OCAS10

I obfrctes usat s co totes olas"F31te•••4 mitin 11

ses Pceu

CONSELL DE CUERRA
Per a denla. a les den, a la Sala be
Juaticia de la caserna Roger de liúria es reunirá el Consell de guerra or•
dinari out ha de vence i fallar la causa
instruid" pel coma n dant • d'infante-la
En Erancese Neo, Garberi, jutge mmmanent dr Capitanla ieral, contra el

d'esport i ciutat
. . 5pin ne
FUREST
Grat,a 12 t 14
44441111141144411t

- - -UNS PAPI -'FS
QUE 13ESA1AREIXEN
1.....rxivador ¿Fi P,,ldu Episcopal ha
presentat una deninicia da vatit del tu: jat ii, mardia per rtdiatori de des plets
de divorci. correlionmis. segons sentsocietat barida, a persones 111 •
rdpuina.
Acusat de l'esmentada sostracci6
ten,' lletrat d'aqueo. t4
(mal ha e•tat requ,rit Duque' es pre1.1.aja que instrucix
semi al juljat
sumari per la denúncia aquesta.
DETINGUTS I DENUNCIES
Han estar detinguts:
Gestan MArtiner, reclamat prl ju a
s n: , 1 1 raer un delicte --¡atdeI'Llo
tafa Antoni Merenciano. reclamar r..l
imjat de les Drassanes per un denme
d'fts de nom suposat. i pel jaatjlt
Carta g ena, p er un defiere d'estafa:
;loan Vi g o, dependen' d e l'Electro Lux
acusa? de simular vende5 quedar .se
da gèneres, i Ettg g nia Gillart. per haver e•uipat rl ve s lit 1 mes den pes.

- 4 ;,••

ef

LA NOVA il'NT.A 1; ; ".. CE'r'LLE
EQCES
La Junta de g3v,rn de: Corck
renovamá
Eqiies1 re. en v:r
co a junta m'ovni!
°ululan;
(I, de.elebre pas , at. 'ha
outulat consotat ue: a: prestar
segut.tit: • •
(11
Presiden', Aibmrt Rus:ni:gol; ticeIternades;_tre:,epresident.
rec, Ilfauucl
ittid.• • laiblf ;:tecar!. Josi.0
Esteve
d'Alentany. •ce::-.--s: ,tr. m r• • M3: i
u•,11:
tais
Mara
1.9rfe,
de Puig. tha
fauins • de la

J:5C2 tZ.:era i

VISITA A L'ALCALDE
.'\l& cumplimenta, el senytir alcalde el reettir de la Universitat,
51 . 11yrar Martí uta Vargas.
afl.
,T
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Cotitzacions del día 14 de gener de 1924
NOVA YORK
Tasca anterior .
Obertura . .
+ errnri telegrama
Tatua
.

3431

335;

3314
a an
1 '61

3396
34' 8

113!

i9
19 25

31'9i

12

'rancie anterior .
05.-ruina . . . .
Sr:ron tele g rama .
Tunea
. .

5'28

2?

thngeig 1 *Ci11 I p on d:':.inaturg C. Darlas Niceodemi 1 que
actua al (catre Goya. Els ',Mitas P.-.
dran adquiri.--se en ei Coa ;t'IV general d'U:Iba (Foananella, Ca3 t (L.3
Italans (Nfendez Vigo, tr. Carabra
de Comen; Italiana (Re ;tia de la Universitat. Si. 1.dikeria Ita;'. ,:ita !Rambla de Catahaty a, 1:3). i a l'hotel
1: g.z. El preu
biillet e, de
pessetes.

PARAIGOES CARDOS
P ortaferrissa, 10
I.A REVISTA "IBERICA"
Ilem rebut el dar7er número de la
revista científica "lberica". corresponent al dia 12 del que som. Ofereau
el seguent sumari:
Laboratori d'assaigs de la 'Maneta-nonitat de Catalunya El mapa nacional
cuba Remesa d'una ensenya al "Cristo/tal Colón". A Eif fel Estadistica del
carbó i del petroli. Conferencia internacional sobre Aar ge, eléctrtques Reautorrvitica do la lemperatura
El gran servei del 'notita& Academia
de Chinche,, ihr París La de s integració deis elements, per I Puig. S. J.
Monuments megalitics a Vidiaga, per
M NIenentlez. prevere—Bibliograaia

Cal ter constar ‚Inc des
"raigan
enea es renca, a les pagines
d'aquesta interessant revista Ilargue;
exposicions, amb pr.?1usió„ gravar;,
de la tasca Cuettlific,ai je la MancomuMtat. principalnient en o que es refuror,: ;As labiratoris installats a la
Universitat Industrial.

188)

CAFES
:10c 4 Car gTanea
in . pontnie
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1Iale
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›et.•nibre
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Nova Orleans
rama anterior .

54

(1Iwrrtlra . . .
Segolt telegrama .
.
Times .

"./3

2381

4
920'
°ir

2.772, (Ter:len/1bl, 3S. On9-rino- la
ringolugia . visites practicades, 912
operaeions. 18. Vies arinaries: visi
tes practicades, 1,064; operacions
Puericultura: nens visitats, 32o
vacunacions, 97. Ginecologia: malal
tes visitarles, 93; operacions. 4. To
cologia.
embarassades assistides
381, parts assistits, 138: vacuna
cions, 132 Odontologia: inspeecions
a . les escoles nacionals, 1,264; operacions practicades. 174.
A l'Asil municipal del Pare: Visites a malalcs i alienats, 1,927; operacions,
vatunacions, 7.
.AI Laboratori d'Anàlisis chane s.—
Analisis de lIct de vaques, 946; análisis d'otitis, 492; análisis de sang,
2 a,i; análisis dc secreciods, 2.
A. l'Ambulància sanititria; Ferits
traslladats, 78; malalta traslladats,
63; morts traslladats al dipòsit judicial. 46.

MserrirErAWL"Trereli
SOLER i TORRA G.'"3
13ANIQUER

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

bocee el cupe del EN AMOHITZIHE
,5 per 100
venciment 5 de febrer propvinent
I
4,47..11-1.41.41.1>

Sairiü ALA
Per a quien electricista
bf/
n!
»AV 1 lb' 'a' l' F II ea
I ¡OS lehe I fl n bnienth..11 1. Cal (Illd

treteressi pe,setes 40.000 en la
Societat, per garantir la seva
personalilat. Ofertes a P. 191 13.
Apart at 233.

ALLIBER A NI ENT
,set
Han estat ,%11,berats
studiealiStes que varen essee
detinguts el dm 8, per -Sospitar
la polwia que e.elavon oelebrant
e:landestana.
-

Calefacciö ideal
ESTUFA 3 , N. B. •
v alencia. :ttit '1 • ••it'rea ;47 S.
SUI31-1ASTA
S'Ita assenyalai el dia 24 i 1 t. 1 utes
cpie som per celebrar la Subliasta
relativa a la construcció de monjoies per al desnivell de pares ruta.
pel tipaa .: de 28.87132 pessetes. El; plec- ..'llaitran de presentar fins el dia 22 del mes que seun,
de den a tkiee, ;iI Kegnciat
pal d'Obres pUbliques d'Interior.

Grans rebaix-,s
II, 1'1 al 15 del eorrent en jales
easseridos.
vt/ ;1/U1111111 eXI

Rambla de les
Flora. 30
SERVEIS PRESTATS DURANT
El. Al ES DE DESEMBRE PER
LI NST Van' MUNICIPAL DE
BENEFICENCIA
Als i3 Dispensaris metlico-quiringics: Ferits ;ttaxiliats. 1, 0 36; °Peraeions practicades, isti • visites gralunes al, local., 5,346;.• visites urgen tseanloaa,acili, 271; reconeixe-.
ments a persones, 878; • reconeixe‚alelas a persOnes alienatles, 13: cerlificavions i informes, 1.564: auxilis
olcohulitzats. 89; vactmacions,'
2.3112; servei, diversos, 511.
Al, Dispensaris trespecialitots:
0ft/1ft/ola/ ra . visites . practicades,

QUALITAT si,PERlobt
Fabricant: J. ALERM. MATAR°

rambla del Centre, num.

Eanca-Cani -ialora-Euans

LspeClallSta eta malaltles ale la 1,41 I Caben. DIred0r. per oposteto, ael Serio
ae l'esperialltats de 11108pltai te
C 5 nrn ita de 3 a 4
PASSEIG DE GRACIA, 113. Primer.

I Teiéfort 1430 A.
1.

,.....4.e.ae.r‘

eede4te.g.e»."2.,24(44,05,,-v.je-,.-K",%:- Y.• s'e:"

8 AMCA K
alcrs - tupes - E:rs - Canvi - Co1o3 - Viatges
Barce ona-Rarn5 la Canalees, 2 i 4

Tau 5 icr 1 [G trAe ue:urn,

zab 5 (13
vencinients 4 i 15 de febrer vin3n1 res9ectivainent
hiel de Corrw, Miga

DIRECCIÓ TELEGRÁFICA

La casa Werner, de la Boneta
do la l'aiversat, 31. t ltantbla
Calallitiya. 72. ha lingul la 1.1t • l ' ' a l'' -;a .1 ritviar-n o , lila eith . 11 un gr:t1 Lt I . 111 0 ;1 . • It`ga. II 1 a

N1ARANSBANK

Teb l o n s

nez."1„ n
ersijee

».-' 44,13eet et; , ttIn-lei.4.41~raga4, *,.apa***

-11M14114,
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,

e%
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TEkA;Pil
-

EL

121

Tal.

5%55

CAM1SERe CORBATERIA 74 GENERES >, DE- PUNT MI,TGERIA

1,441574:

L.' A

fe

A s -r

DE TOTES LES FORTUNES
L/41

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
AQUESTA FORMA
VISCTEU-LA
— ARIO —

ESPERAR
12 MESOS TPRKINI NO
— A ova -

1144444.~~1101M111~1804~1~4~111"W'

Camises "A'atiella i‘ovetitt", In; ma Ánglesa tires, a 10 ptes.
"

A

LLIT DE METALL

anises "Catnussa superior" amb COli6 i punys forma sport 10 • 50 pies. (res
"Franefla Extra"
.„

-^4

4530 A.
4531 A.
4532 A.

vinguda del Comte df! Paialver, núm.

senyors es bett el
. 5, les cltes
lam-Sors. etiittleta eerda. sec.

PELAYO. 7

(

SUCURSAL A MADR1D:

pit1/01.
Lit iliroceia (lo la Casa 1Ver110-.C. la Irle,11111)1,cl:11/1 de lo>
tledliple11 a, 11112Celona
pi:III11:1 I pi:111010n
Itt APrIlia
elt, eleirs. ha doweistra I o p a ve-,
h.., 1 se%I bOti 11 , 1
g
xedog
1u1 elogi.

Vergara, 5

som, a dni miarts de sis de ; a tarda,
tindra lloc a 1 . 11ötel'iiiti un te d'Iton..r (my la colOnia :taliana ti!...qu"sta
e:wat ofereix a• la r.gli:/agyla
mática ilal'ana del Mat:-e Arg,' ent•n",

des ca e n

i

heda d aria la ae l ociA

LLONGANISSA LEGITIMA SIE.'ERIA des de
1 I : 1 11 14' n ',oil. , kg.
MORTADELLA. a 120 pessetes
lata 1/8.
FOIE-GRAS, a 995 pessetes
la'a 1/8.
VICENS FERRER I COMPANYIA: Pillen de Catalunya, 1 2.
Telefon 112 A.

SAURET

0

Dr. Noguer More

20, Rambla del Centre. 20

CONCESSIO D'UNA BECA
I.a Comissna municipal de Cultora bit leord'at proposa e a l5ai unta •
totatt que dt,,,eunit.rIpit..1 airilt el fati
ibel nuat • n'ante/izo per reseddre
cloieurs celebrat per a la cluteessió
un alumne ale rEsdaina beea
cola municipal de 31 il-ara. per attapilar estudis l'estrane er, es coticedeixi la dita . (mea, de loma .pessetes,
ai senyor Gabriel Rodia Vergés.

JAIME

C.

BANCA, C Als li t, BAL. OR A

Fills Ce E. Mas Sarda

441114M.

S

1lEtes t g, j. en
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LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

1

DELS ESTUDN, 13, 1 BONSUCCES, I

RAMBLA

Rda. S. Pece. 18 EL LOUvRE
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de Roma,

El priutim divendres, dia 18 dd que

47,

1 .,-tammie .
marc . • . .
Malo

1...bendice

1 t. Casa

P

MERCAT

1.11162'

SUCRES
Anca Soria

Antr. Con,

CLÁSICO

oPTICA Er.enriseq ^..s — Arca, 3

Brasil . .
Grecia . .
Noruega .
Innamarea.

Valors no inscrits en la cotització oficial de Barcelona

ELS APASSIONATS
DEL FUTBOL
UNA BROMA
Al canap de futbol del Júpiter d pnAhir. durant tot el mata. hi va hacer
Mic es dividi en dos Inindols com
una gran cua d'homes esperant-se da natural; la força pública hi intervincant de la sabateria mina , ir del carrer
gué, resultant Antoni Llorens Castede la Tapineria. cridats per en anunci
llanos. de 24 anys, i Josep Escandillo
de La Vaii(niarilia que sollicitava un
Ca•tellanos, de 10, ami) contusions al
minyó. al qual es pagarien 6o pessetes
trmondri entierre el primer, i al front
RESTAURANT ROYAL
setmanals.
el segon.
Saló
de
Te
temps
cada din te dansant de 5 a dos
La senyora Carme Compre. mestre s
PURE PERMANYER
quarts de 8. 1 dinar a l'ameri' que ella no ha-sadelhri:u
el mas bon substitutiu de la
fe pasar cap anunci ni. necessita cap cana. de 9 a II,
lactancia- materna
micyó.
MORT PER UN AUTOMNIBUS
CERCLE
Dinmenge, un autämnibus, a la ca:Ahir es cala frac a una casa del.car..
re y de la Cadena. Fea,- apagat al cap carta va de Sama. a l'encreuament amb
1_a Junta direetiva d'aquest Cerc:e
el cocer de Gilavert Coseoll. atropella
de poc pels vehts.
in quedar constituida mis següents se_
a un aten desconegut Li produi unes
Dr Morinrmr. a. Oteemos. s la ,..li
ferbles tan greus, que al cap de poc n yorS
bol!. Corta Catalanes, 539. acari.. oral.
President. Armand Perita; vier•
d g sser a Mospilat Clinic morí.
-president, Ma', ti Planes; secretari
Una moto :raro/sella :a Rosa Beles
iturcrit,. Antoni Valld-aura; secretad
Donado. de 13 anea Li produi una
JOIES VILANOVA UNIO, 6 .1 . actes; Josep 'Pons ; tresorer. Jtc‘ep
(crida al dit gro- del per, estmerre
Cirach; voe.th.. Angel Anglada, Ma
El fea ncorreelie al rarrer de :a
UN VIGILANT QUE NO OBRE
tiuel 13all i Manuel Cala:mil; vocal
Coberta, davant del dt 26
conservador del N'usen. Josep AlcaSEGONS OUI
Gener.
A la nit del dissabteal diumenge un raz; biblitneeari, Josep Peraire,
.......
•
vagiiam del carter d'Arag.6 es negft a
1101or.
Rala
A
la
nena
de
16
4
I;Agrupaciti Fot.rtrafica de Cataobtir la porta al doctor Josep Pérez i
caigni• a sobre . 00 i .t a d'al.
a la sera esposa. Com fas que el di-:'. Itany" conv.,ca tlf.3 el a r calisoc:4 a la
gua cairina I.i produi cremades n.le
a !lec
ta - ,1 ri te
•-•tda general
lor insistis, alestiores cl vigilant fas
Kim - r sc1.1• n11 grata a amInities cames
aval, a le,, iic ti it prir.rra
men.ieá ada
n .71 ba...O.
Eentiecuix.
convoCalinia. : a 11,1S quurt, d un«, de
El vigilarit fon detingut per una pa.egnna, al sen sstas, soc.at, cara:*
rella de guärclies de seguretat
Demaneu al vostre estanquer
d'Aribau,
PAPER P FUT1ORP
Un mul dona tina cosan a )tg ..ep Pu.
bit! Portiella. de 33 any,. C.atv.ati/
I,A PIMPCQTFPA
una terida de pronöslie resereat a/ ventre.
Exrorncto PERMANENT
to cerg ams per tot arreu
Entrada lliure

El Roca rehe una ierida a la tegid
parietal dreta 1 una altra superfiCial a
la cara, de pront ristac Ilen.
El s '1.4 lila de Lanessii, sOn de -poca
importancia.
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ALEMANYA I LES REPARACIONS

ANIVERSARI DE L'OCRICIO BELA RUIN : ARTICLES CONCI-

LIATORIS DE LA PREMSA DEIS TERRITORIS WATS
La primera sessie del Una(' de pürits psr equilibrar el prassuiest del Re.ci
a la presentado de.s pülts noldÀmJrIc Ins
Dusseldorf, 13.—Amb motiu d'haverse complert Eaniversari de Eocupació
de la cunea de la Ruhr per Franca
i-Belgica. la majo: part dels periòdics
que es publiquen als territoris ocu
pats fan crides concil,adores. encaminades a arribar a una inteHigencia
amb Franca.
La "Gaseta Popular" de Coiónia diu
amb aquest mono el que segutix:
"En el momean actual. que podem
tenir resperanea d'arribar a una inteRigencia que pot ésser la pau i
traneradlitat: en aquesta hora en qué
ei mateix p.esident de la Repúblka
francesa ha declara: que Vratn:a desajama tambe aquesta pan i aquesta
tranquilla:u, no volem de cap manera
evocar els tristos records cEesdeveniments que pertanyen ja al pasJat.
Sollt deis que creuen que ea l
fixar la N isla en un eallt que
conduei x i a la reconstiturid. a
una intelligencia i a una cordial reeoneilitteid.
. Alemanya vol la pau: esta
decidida a complir fins mes en11b. del tirad extrem de la seca
capacitat les obligacions que li
traposa el Traetat i desitja que

de les ruines ara:mitades per
la guerra en sorgeixi potent
una nora vida."

La "Gaceta" acaba el sen atilde dient: "La població de la
Ruhr saluda Eany que romenca.
fermament decidida a fer tot el
que li sigui possible per cooperar a la reconciliaeit; i al pertrefe acord entre ele poble. i
espera amb ansiolat fets i
tes que condueixin a la restauracid de la au."
La "Koen oilche Zeit ring",
tamInt de Colònia. escriu:
"Cal . realitzar d'una manera
ferina i decidida tot el que ene
perrnet in los postres torees.
anda . rolajerte d'arribar a la

a la completa exornen', de les
obli g acions que ens ineurnbeixen."

I por ültirn la "General An-

carta, dintre els termes de la
(mal, i de ronformital antb l'arliele 234 /l'aquella. han d' i sser portate els ti chufle del Coamb plena independencia
•
i gran imparetalitat.
Equilihri del Pressupost
alenmanya.
ntany; moneda
Aqueele dure P roblelnee vII / I niga f e entre si i sOn e o ntl ions
eseeneiale i primordial:: de Parrantainent de la qiietliú de lee
eparacions.
Per tal que la nostra labor
rle
eulltinull
el senyoe Barthou. posaren) a la
vuelta disposiciti tols els estudie ja realilzals i tots el documente que ealguin.
Els seran amos en absulut de realit zar els 11 ehalls
segon s . el unq ..de que ereguin
mes coticen ten
A Alemanya Ii Ira riomIl equitativa:m:4mi 1 . 1 Timada' de Versalles mit ,jans per fer- se oir:
II, nes be, . la oireu en la forma
que eregtiett illéS
Nosaltres. per la tieistra part,
desilgent que el Goverm i els
organism o s administratius ale/atalaya facilitin la vostra labor
tan vomplexa i tan

Cal arribar a 1111 13`,1/1131, fan(

nia, s quant els erealitors u la
mnateixa Aletnanya no són els
únies inIeressate en Parranjament de la qüestid de les Roparacions, encara quo l'os exagerat. dir quo Ini xii lepdi l'equis
liten paelfic tul unmuur enter.
La Comissió t'O Itoparacions
de unianime en fehritar-se del
ooncurs que aporten els Estats
li m i te ale Irrhalle del Cornitee.
t•ar conelusions d'aqueste
no pottran etui guanyar amb
aquest concure, en valor i
autoritats.
El serry3r Part bou araba oro_
rint la presitlenria del Comité
de pi• rits al general nordamerica Dawes.
Aquest, en contestar al senyor ItarlhOn manifeeth que
els in, rits que formen . el Co'Une han vingut cense cap projudiei ni •opini6 preentacebuda.
La Comissió de Reparneions ha
ohrat amb gran cortuda en no
permetre que' qüestions
le . exteritm com la (le la legaliI'.
"la Ruht'.
"tat tic Pornprold
fossin discutidee en el si del
Comitt, . Si asolim — (ligue —
•fornmlar suggestions susceptibles do restahlir la situariA
financiera d'Alemanya. huir rimeuu proposat posar a Mematuya en Vies ulme productivit al,
punt do partida cap a la prosperitat europea.
Acali, dient el pitrit norda:ll o rica: Cal establir un sistema per estabilitzar la moneda
atol/maya, de manora que el
primer ("tia trobar nigua per altntenlar PI mot if. o sigui el pressupost d'Alemanya. i des pres
construirem el molf,
La SeSSiii s'aiverit a ?res
anarts de dotze. passant a reunir-se privadament els perits
quarts d'una.
fine a I
En :rquesta centuria reunió
f reir el pla i midrule dels sette
roballs. A proposta del zetteral
1mwes acordaren eStildiar primer l'estabilitzaelA de In uns riumIn 31 , 1113Ilya, el qual asennipt e
discutirían aquesta lardo.

PUPLWITe

ves per al dia a de mare:ee lloc del
mes d'abril. —Havas.
•

limitat

Heintze formaren un grup de 15 a 20
persones. Sembla que en la confusió
de la fugida alguns dels complicats
resultaren ferits per disparts fets per
companys. El delegat de l'Alta Comissió interaliada ha rebut una carta
que se suposa tramesa pels assassins
dient que ja han arribat a
terra alemanya i es consideren en segureatt. — Havas.
AVUI CELEBRARA CONSELL
DE 'MINISTRES EL GABINET
TRANCES I ES TORNARA A
REUNIR El. t'OMITE DE
PEREES
París, 14.—Denta es reunira el
Guisen .le ¡Oil -tres
EI. Comité ele périts ha estat reruin eles de les tres fins a tres
quarts de SCt c:..1 la tarda.
Denla es reunirà de nou. — lia-

ras.
1.ES RESPOSTES FRANCESA I
BELGA ARRIBEN A BERLIN
Berlin, i 4. — Ahir es van reina . les
respostes deis Gmerns frances i belga al memorándum alemany.
El senyor Roeiliger 114 arribat
ja. S'espera l'arribada del senyor
Hoesch.—Havas.
L'EXAMEN DE LES RESPOSTES FRANCESA I BELGA
Bc'nliuu 14—El Govern examinara les contestacions francesa i belga despres de l'arribada del senyor
Hoesch.—Havas.
LA BAIXA DEI, CA11110 A LA
111:111t
Dusseldorf. IL — Les importacions de earlo', a la motea
de la Ruhr ascendiren per l'agost de 1923 a la quanti/al de
183.000 tones, descendint per
l'octubre Tus a 100.000, per
asolir la simia tle 30.00o pel
nocembre i 21.000 r. 1 desernhre.
Aquesla baixa_ protluida malgrat sentir-se a tota la mi lima
mes neressitat de combustible
que abans. corrobora lee inf.trrnacions donan! cumple T te
l'extraed& de earbt; a la Illuhr
Os o foet jga
ava s.
LES ELECCION MTNICIPALS

EL PRINCEP DE GALES SURT
DE PARIS Paris, 14 — Ha sortit d'aquesta ciuta t cl príncep-de Gales—Has-as,
M. POINCARE REP . L. AmumXADOR DE LA GRAN I3RE- ' •
TANYA
París. 24.—El senyor Poineark va
rebre la visita de l'ambaixador de la
Gran Bretanya, creient-se que s'ocuparen de la qüestió de Tänger.—Ila-

vas.
LEDEBOURG ES EXCLOS DEL
• PARTIT INDEPENDENT
Berlin. 14. — El senyor Ledeberle tia esf at ene lima del par-

lit independent. — liaras.
El. (()VERN DEI, nntut Acent..
DA LA CIII..I.OcArio D'I'N

TELEFoNln soTunn,‘_

NI DE BEP,LIN A muNtc,
B erlín, tí. -- El govern del
Iteich ha arro ya( ele eredits tre_
eessaris per a In collorticida (l'un
soterrani
non cable toletianic
antb
que uneixi
—
PItOTLSTA DEL PAIITIT SOCIALISTA DE %1TEIMAlt
Weimar, — Els representants del partit socialista han
dirigit 5111 col de ermfianen al
Til injat re (le l'Interior. ;tul nalmont detin g til per prot,.'st:tr
( . ontra l'e-dat de solg.e i dentana r que a Itoiellswer sigui re-

tirada.

'Fi nmhumt acordaren cursar una
invitad .; als s(q. ialist e s ono
tren seient al Ileichsta g per tal
queresistrixin tot el nossimp.
toles les
per tal 11111 . por nart
fraecione sorialistes s'ortMnitzi

una m'ej.'. conjunta. — navas.
LA NOTA ALEMANYA RESPECTE 1...A REPRESA DEI. CONTROL
MILITAR
París. 14. — I..a Cenicitencia damxador ts 3 'ocupara d'un moment a l'altre
de l'examen de la nota alerna”ra en ea
que es referelx a la represa del contro,
mEitar.--11aVa5.
SERAN AMPLIADES LES ATRIBUCIONS DEI. PRESIDENT I
VITE-PRESIDENT DEL BANC
DE L'IMPERI
14. — Setulda que el Gavem
del Reich (. 5 troba disposat a ampliar
les atribecian s i drat s (lel pre s iden .. i
vlee-president del Done (le l'Imperi.—

ELS TECNICS D'ITALIA A I.A
reiner". de Dortmund. despres
rovisw DE REPARACIONS
renroduir ele conceptes puParir. 14. Ahir arribaren a aquea_
A LEIPZIG
bl i cats per la "(Ine p ta P.-mutar"
afeada que Os molt (le lamenLeipzig, 14. — Eleocions mil- ta carienl el , técnics iinanciers designats per Itälia per partiripar en el Cot ar Mis aquesles paraules no
nicipals. — Han estat
mité nonra• at per la Comissió de re.
Ima gin eil recril es o nronun38 candidat: d i ii partit lonrgi,s
paracinns.--Havas.
eiadeg pels horne's polities que
i :13 del partit romunista.
Ja insniren abans quo fue doXOC ENTRE COMUNISTES 1-LA
A Fraile/1 han esta! olegits
narlajnrdres de nomenear
38 comunistes i 23 socialistrs.
POLICIA A LIAMBURO
s tSte e ria passiva a la conca de
..al()RT 1 DOS FERITS
UN
Ruhr.--liacae.
Hambu rg _ 14. — Durant una ceriCODEL
SESSIO
LA PRIMERA
rnenia celebrada ahir a aquesta
DE FRANCA
MITE GE PERITS PRESENtat pel partir comunista en honor de
TACTO DELS PERITS NORDLiebnecht. la noticia (Mínenle un cap
AMERICANS
susdit partit. sospit4s (l'haver intcr DISCURSOS DE M. BARTHOU
%input en els diierents disturbis reg ; sdinial
1 EL GENERAL DAWES
trats st auuesta citttat durant els dies
de Pasqua.
París. 14.—Aque.st matí, a les ()que,
La multitud protesta contra la deteni a Eedifici que ocupa la Comissiú
i la policía va hay« ute fer (13
de Reparacions. sha celebrat la priles armes. resultant un mert i dos femera sessió del Comité de perits enrit —1 lavas.
carregat de buscar la manera d'equiParís, 14. — El diputat comunis:a
librar el pressupost del Reich.
senyor Cachin ha estat datingut, per
El senyor Logen. delegat deis Esexcitació a la desobediencia militar.—
tats Units a la Comissió de Reparaliaras.
cions, perla que només assisteix a les
Parle. ti. — L'esta! ile saLes elections a Egipte
sessions en qualitat d'observador, féu
lut (PAnatole Frunce, que s'Irala presentació dels peras nordarnerivia ,tonat eorn a greu. t, s• sacans.
lisfaotori. El gran eseriptor soEl senyor Barthou, president de la
freix una crisi dc reunia.—HaReparacions,
dona
la
Comissió de
vas.
benvinguda als membres que integren
DE EUTB01.
el Comité. pronunciant un breu disTRANÇA \TM; BELGICA
can. en el qual declaró, entre abres
coses, el següent:
París. 14. — En el match (le la
• La Comissiú no espera que es reaEntbol AssociaciA jugat ahir, reEl Caire. 11. — En les eloc:tzi el miracle d'una solució impreeions legislatives els partidaris
cluir,
francés va vencer l'equip belli lt i tui acordaren no donar
sta del problema de les reparacions,
a Im' Zaglul fn aixii han c.blittgut
ga, per dos gols a zero.—Havas.
cap comuniencit; personal ni fasitó que creu sincerament que la comuna ittajoria do vnitant vuit per
LES ELECCIONS LEGISLA.
cilitar notes oficiosea a la
pelada i autoritat deis membres que
eent. Tot3 ele narionalistes i
TI VES
,. exente en casos ex„p_
prerna
composm el Comité contribuirà a què
eantlidate dele partils extremos
cisas.
m
-- Hayas.
RUMORS
INFUNDATS
prOxim
s'arribi amb més rapidesa a un resulImmun i eta! tlerrotats.
D'HEINTZE
EIS ASSASSINS
Paris, 13.—Semblen infandats els
tat.
'l'atanor no ha sorit elegit
Spira. 14.—Segons les elarrcres no- tumors asseguraut que es projecta• .Vegí, reralcant les paraules:
( ap dele eonstitueionalis13.
navas.
El Tractat de Versalles és una tícies, els assassins de l'ex-president va convocar les eleccions legislati- Iliberals.

El

C01111101d3 I.

CSial delig

Triomf dels partidaris de Zagloul Paixä

EL GO YEBN,DELMECTORI
SEGONS UNA INFORMÁCIO D'HISENDA, EL DIRECTORI ES AilSOL
MENT CONTRARI A TOTA OPERACIO FORÇOSA PER CONSOLIDAR
DEUTE FLOTANT CONSTITUIT PELS BANCS DEL TRESOR

EL GOVERNADOR CIVIL DE BILBAO HA ORDENAT LA SUPREMO DE
LA CATEDRA DE BASC A L'INSTITUT DE LA DIPUTACIO
Un discurs optimista del
cap del Directori

Pròxima inspecció de car-

A la festa de Compensació familiar.
celebrarla :dan al teatre Apol, cl cap

A la Presidencia han facilitat una
nota de Fontana afirman; que el Directori es proposa realitzar una micalcios:a i detallada inspecció de les
carreteres l'Estat, &mata premie i
imposant correelius.

Bilbao.—E1 governador civil ha confirma/ la supressió de la cátedra de
base que, costejada per la Diputació,
s'explica v a a l'Institut.
- La mesura obccix disposicions dictarles suara, ordenan que en cap cen-

El desfalc de Correus

tre oficial es cursi altre idioma que

guts els oficials de correus senyor Rubio i Pcrmuiorduz que :maten amb en
Soto en el corren d'Astúries.
Des que varen declarar oer ¡unflo ra regada davant el jutge de El Escorial no han tornat a int¿•cenir en
aquest aten
VAIXELLS DE GUERRA
ANGLESOS
Eerrol. — Ha fondejat al port
angles.
altre
Aval s'espera Yarribada d'un altre
cremeer britànic i dos remolcadors. En
total es reunir:2n a aquest port ¡renta
vaixells anglesos.
PRINCEP DE
LA MORT
.
RATIBOR
Aquest mati s'lla rebut a Madrid un radiograma. donant
conipte de que a M'une ha mort
el princep de Ilatibor, que ton
ambaixador d'Alemanya a Ma-

ELS TEMPORALS AL NORD
Ferrol.—A les dues dcl mati d'ahir
van entrar al port, fugan del temporal, els creuers angksos "Ciclopc"
"Copelt" i quatre submarina del mateix pudú.
Actualment hi ha fondejats al port
vaixells de guerra anglesos.
11:1 entrat tamb.: d vaixell "Juliana". de la matricula de Barcelona, procr.dctit de Cardif f.
Entre vuit i nou del vespre Ion sortmrds pel temporal i llagué de reto-

del Directori na fer un discurs.•
iha adrocat per l'augment de la
producció.
Els que ara governem—ha dit—volean U15 poble conscient del seu deure,
tenme satisfet erhaver-lo complert,
tingui dret a la vida i a l'alegria.
Els Dobles alegres, els jables treballadors, els nobles satisfcts, canten
la glòria, canten la patria, canten Eamor i tumbé, si talo perra:tea diré
que aisequen la copa de vi nacional
per dur a la sang aquell goig que ha
ele tenir limit (le moderació per a no
arribar a l'embriaguesa vergonyosa,
perö que és Im sida de la raça que
1, plauen els focs ele la terra ,ni va
näixer.
El sentiment • de patria—ha afirmat — ha d'engendrar en vosaltres
Eamor al soldat. Voleu-10, dones, que
jo 113 asseguro que no ha estat mai
i menys sota el ilustre comanament,
instrument d'impe:ialistne ni Urania,
sitió al contrari. encarama; ;lob:U:sima del ¿unida ah qual la societat moderna encennana la defensa de la dignitat i integritat de la patria.
Ila dit que ells no són obreristes ni
patronistes. perO que els correspon de
mantenir Fordre. la Ilei, la justicia i
els drets recipsocs, ernprant tysrmes
(aue mantinguin l'equilibri pertnM l'aee ‘', tutelar de !'Estat s'exerceixi en
defensa i protecció de tots , procurant
cl major benestar possible a la societat.

Els propòsits financiers
del Directori
S'ha Iliurat a la promnsa 11113
informacidd'Ilisenda a propbeit

de la idea que exitosa tina reist a fin/tuviera per anar a la
eonsolitlaeid forçosa de pari o
Im' tul el denle flotant constiluit
pels lións del Tresor. Declara
quo el roe! ori As absohda-

ment uontrari a tola operaciS
foreoca.
LA PROPIETAT I NTEL.LEC-

TI-A I,
La "Gaceta" publica 'el segilent
reial decret:

-A miele primen—Es concedeix el
termini d'un :my, a comptar des .le
la 1 , 111,1k:tejó d'aquest decret, els
antors. traductors, refundidors, editors d'obres anónimes, compositors
de música o als drethavents respectius, per tal que, respectant els (treta
adquirits, puguin l'asedare llore
obrcs. siguin primeres o posteriors edicions, en el Registre de la
propietat intellectual i acollir-se als
beneficis de la Ilei de lo de gener
de 1879.
Aquestes inscripcions es faran segons les formalitats establertes en
Ecsmentada llei. cl sett reglament,
d'altre, disposicions vigente en la
materia.
.artiole segon.—Si en aollicitar-se
inscripciO ab: Registres de la
propietat intellectual. tingués algun detecte la sollieitud, o no s'acompanyés la documentació necessäria per acreditar el dret ele propietat, no se suspendra per aixii la
inscripció a favor del sen autor,
'teta -se constar en el corresponent
resguard provisional que aquesta
inscri1nci,3 no será definitiva ni pro(luirá cap decae !egal si no slaguessin corregit aquests detectes
elintre el termini de dos anys des
del dia de la presentació de les
obres.
Les disposicions d'aquest article
seguiran reunir d'aran endavant.-

Supressió d'una cátedra de

base

reteres

E, inexacte que hagin estat detin-

drid.
UN vito.w.GTE SOBLE EL BEL

l'oficial.

port,
ID tint.,ut diverses avaries. Hi ha

gar-se al

trarulants ferits.
Bilhao—A causa del temporal ban
cnt,at amb ararles el, vaixell, "Mixe". alemany; "Carbonia", hala,
grec -Anastasio".

La Premsa i el decret de
dissolució de les Diputa-

GIM ILIIISENDE'S LOCALS
En conjunt amis el. projeitte
d'Administració local, el DireeInri en prepara un all re cobre el
regim ml'Ilisí'tumlm'e lot als,
Aquest projecte esta en estudi del director de propietats. senyor Lara, i drls.seoyoes salvo
Sotelo i Flores de Lernus.
EN NAVARROREVERTI:R ESTA
GREI'MENT
lis troba titula lt de gracelat.

cions

La •Premsa (le Madrid publica
avui extensos comentaris al decret
del Directori dissolent les Diputacions.
"La Correspondencia de Espait." creu lógica la dissolució. Diu
que en el nou decret es fuix, per al
nomenament dele diputats. del sistema automätic, car aquesta designar:in seré al caprici dels goveratadors
Creu, pela). , que aquest sistema té
l'ex-ministre !libera! senyor greus inconveniente, mar diu que els
N a va r ro ro ve rt e r.
designats poden ésser persones moit
EL RAID A CANAIIIES
honorables, però de,coneixedores
Tenerife. — Les antoritate dels problemes provincials.
per
enumunicat
han
de Cap Jlibi
Afirnia que la Manconmnitat de
tele oTafia sense fils. que :mili Catalunya baria fet multes coses Leal n'tigdia han aferra( u in mll
neticios.es als interessos raorkls i
que formen Vosquadri- materials ele Catalunya. Parla ami)
Da encarregaila • de ter el Taje elogi de l'Escota del TrebalL
it Ca näries.
Diu que en el descrèdit no ha
E1 personal del destaranto/0
d'incloure's totes les Diputacions
i r o presentadons de enhiles de de la Pcninsula.
Acaba dient que cal expresar
l'interior, els han rebut afeeque aquesta situaci6 sigui transitóttiosametd.
Els moros els van fer pre- na, car les institucions de caräcter
popular han d'ésser representades
g ente.
Un dele apareals va terrar pels que designi el sufragi umher,
Lora del canip preparat i sofri sal.
"La Voz" fa una glossa del depelit es avaries.
1..114-)31ENAToE A LA MIAR
cret. El troba encertadissim.
"La Epoca" elan que no totes les
ALONSO
El Casal 1:alai:a va donar altir Diputacions cal jutjar-les de la maPark.
.un
xamn¡eixa
ntanera i censura que el deal
Taró
vespre.
cret del Directori tingui caräcter
raer d'honor a l'artista Pilar
general.
‚si 1h50.
Hi hago., hall i eartlaLes i
LA -NOTA DIPUTAC/0 DE
Er n-unenatjada va t'amar dicerMADRID
S'OS 0111111'i e del SP11 repertort,
El duo de Tetuan ha dit als
ealatá.
algun,
periodistes que a tenia cantee,.
liii aeahar• -se Patuat parlaren
donada la ItiSta dele nous
el preside:a del Casal, doctor tate procine'.als per Madrid,
pe-,
Bovina i ele senyora Civil i
ri'," que no . ht donava a la pubnLluoh. dedioant elogis a la seeitat perque hacia
fer abans
ncoreta Pilar Alonso.
determinarles gestions.
REUNIO DEL DIRECTORI
A darrera hura de la tarda el
A la renniO del Directori duquesgovernador tenia convoeados eit
ta tarda lii lean assistit els sots-secre.`1 " 11 IPs P 3 x . ofiebil lee minntaris de Guerra i Foment.
' Mes niaurrsta i conservadora de
sobre
Va informar el general V:ves
la Dipritactt.
assunnees del seu departament.
L'INSTITUT DE REFORMES
quarts
va
acabar
a
dos
Consell
El
SOCIALS
de mill.
.‘questa tarda ha continuat a
L'ATENEC DE MADRID
/Minas celebrar, junta tima (le Refortnes Social: la discu,siä
general l'Atenou mIr . Madrid, per me-del prMecto nIe contracte de treball.
Han intervingut els senyors Aznar i
ta n de la dimissió que presenta la
Largo Caballero.
Junta en ple.
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DIMISSIONS 1 LA MOYA JUNTA DE L'EXPOSICIÚ
11 releed its la Casa de Maternolegia L'anallacle deis pr3ssnpostos
...extraordinaris dels anys 1910, 1911, 1913, 1915, 1917 1
1918 :: Els regidors
Atoas de la sessió, la reunió al despatx de l'Alcaldia no era tan luanbruna coso altres tardes. Potser la
itaelemineia del temps, el cel gris i la
Panera qüe miela havieu retret els regidors. 1 diem potser perquè els periodistes no ens atrevim encara a entrar novament a l'esmeutat desnato,
perqué. que ho sapiguem, encara no
Ama apaivagat les dents del senyor
Tortras. Observant, però, l'interior dc
la sala els stops que la porta restava
oberta — earn diria cl malaguanyat
marques d'Alella — veiérem en una
ocasió els regidors formats en fila,
militarment tant com era possible. i
el senyor A:varez de la Campa passant revista segurament de "manos
limpias" com a. l'escota. V senyor
Vila Teixidó no hi era. retingut, com
es de suposar. per l'epidemia regnant.
L'absencia del senyor Teixidó
fou lamentada amargament, ja que.
amb el seu cancter, era segur que
hauria reclatnat la lectura de la carta
del senyor Gambó, a menys, si, a
trienys que naturalment no el retingués un trumio mes gros.
Entre els grups dels passadissos. i
ho consignem solament per passar l'eston a encara que no tingui res que
veure amb l'Ajuntament, es parlava
de certes visites de clames de casa
bóna al senyor Ma y ra perque abandones un top mes la sera reputada
torre divori, i el senyor Mama contesta que ell amb les dames era Int
galanteria i per això no t'odia parlarhi de polltica.
Mentre aixô ens explicaven. el senyar alcalde. amb tata cerimemia i
amb tots els regidor, presenta. guasava al saló de sessions i conminas-a de
sonar el timbre que anunciara la de
les cinc a tres quarts de sis.
Mentre es llegeix. en Mg de la inatenció natural. l'acta de la sessió an-

terior. observem que. com sempre. el
senycrr Oliva porta mi escuradents darren l'orella esquetra, cosa molt comprensiva, ja que el senyor Oliva es una
oliva que es porta l'esturadents.
El que no u:enteran tant A que
el menycrr Alls tanthé en porti. a menys
que sigui un atribut privatiu dels nona
tinents d'alcalde del districte nove o
be una simple n'asedia.
El/ alzó. aeabant-se Padta anterior,
es pausa al
DESPATX OFICIAL
Entre els diverstis otitis i cnmanicaCians. se'n Ilegebr un del Claven
civil participant que ha catat concedida a l'Ajuntament la prórroga d'un
any so/licitada per a la preeentació del
projecte de reforma, sanejament i minora de la Fiaca dEspanya.
Una comunicació anunciant que el
regidor senynr Josep M. Parellada,
per nimias de salut, renuncia el CürreC.

El senyor ALCALDE diu que desgraciadament lis ceet el motiu allegar
per a la renúncia: que el seliyor Parellada es ven obligat a ..sort:r d'Eapanya per re : tablir-se i que lamenta
molt que asei sigui.
Tothom hi está conforme.
LES DIMISSIONS I LA NOVA
JUNTA DE L'EXPOSICIO
Es llegeix finalment e document
comunicant la dimissió dels roca%
electes de la Junta de l'Exposició. sevinosa Francese Cambie Joan Perpinvä.
'osen Maria Roca. Antoni Par 1 Manuel Morales Pareja, i deis suplents
electes senyors Ferran Merce, Manuel
Borras de Pelan, comte de Santa Maria de San; i Ramon Alb, vis quals,
serenes el document, han f ormulat diverses excuse, per a no acceptar.
El; que havien acceptat eren els
senyors Atletas Sala., marques de
Sentmenat. Ignasi Con. Lluís Plandiura. Josep Ser r ar. Jaume Trias, Albert
Fontana i un Capara.
El senyor ALCALDE s'aixeca pe,
dir o ye, per tal que la Junta pti pui eamercar a fencionar norma'nusnt,
que s , K uin nonrmat: substituts als mera
bres dimissionaris. i per aconseguir-ho,
aconsella als regidora que votin acere(alune els senyors rige mis
els agrai suspen la sessió.
Durant un quart so hom fa el que
val i fina hi h; elan ene es preocupa
de fer candidatureS, com es veu sien
rescrutini. que un Con fet queden ele pita, per ciarais efectius, eta suplente
eme ja haviun acceptat el primer nomen a ment. n siaui els senyors Ju'i BatIlenell Rameneda, comte de Figola. Marian Mari Vemosa i Lluís
Escota. i p-r sunlir aquesta i completar el número de deu nur han désset e's vocals sun'eras sm elealts els
sen vors mermé! de Mariscan. Ramon
Miguel Planas. Fra ncese d el Vino.,
joacititim TIttore r . ?Jarcia Pla i Leniel. „fosen Macla Firí Casanovas.
Mar q ués d'Alós, marques de Forondu
Reman Riv iere. El senvor Alits ton
»oh felicitat i horn pasad tot seguir a
FORDRE DEL DIA
• El ~yo, CERA demana que un dic.
41110ß que hacia quedat damunt la tau.
'obre rete n quiosc de la placa
anya, passi abre cop a la C,omis-

. con que eMearda.
No apronto dos . dietamens de Fo.
ele encamen, ä petici6 del se
Par. Atnbdós es refereixen a
'41, la Conspotiyia de Trainvies.
U eme. le le set..•

periodista per tal que en papan parlar Ilargament. Que ~quin el MI
discuto. que no s'enfoderä pas, i que
sent molt no poderde fit a re§trange,
perque allá hi ha revistes financieras
prou importants per ocupar- gen eme

i el discurs mereixen.

Explica el que signitica el dictamen.
fi anuncia per dintre por 'a linuidaci4
dels pressupostos extraordinaris dele
anys man. 2C i 33. MI que li sembla nue la Premia. qne ara den !ene
més lloc que materies, s'ocupará extensament del cas. i m e nifesta que ell
tem la censura ("Feliv red pntuit ."1 Din que aqueo? Atuntamm.
es "canivis diminutiO. e., menor d'edat—traclueix—: han cstat port ats Pe!
fe, i demana henvntenca. Dóna explicacions tectiiques sobre el que 41
pressupne • os extraordinaria. i explica
ene serrciven de truc per amagar ð
Aficit. Fa Una llama reineis', aus. lt
Premsa, a la qual el senyor Par lit

el senyor RIOOL, que 4,0 taver
n er, t edema mesures contra
els pagaste que vrnen a portar
vi de fura diretlarnent ala pisos.
El senyor RAMON, a aguaet
propòsit explica com s'enduen
ole diners i no en deixen cap,
ja que Etna ea. porten el dinar
del poble.
El senyor ALCALDE COM11nica que la setmana passada
mort l'ex-regidor doctor Soler
i Iloug, u s'acorda que 'misil en
acta el sentiment del Consta-

Ion.

CRONICA SOCIAL
mame.

"La ellas n'arel.
LA FEDERAC.I0 PATRONAL
la", de Darius Wiseodemi.
En l'expres de diumenae mar-Niccodemi, autor de "L'Aliene", tiren cap a Idadrtd el president
i lletrat ascensor de la Federaés nimbé l'autor de "La casa segnet
rió Patronal de Catalunya. N'Ata". No son' partidaris absoluts, i
potser ni partidario relatius, d'una. lexandre Molina 1 Ferran Be.
riel, a l'objeete de retnetre el
obra com "L'Aigrette". Aquí mateix
presiden!. del Directori
en parlavem fa dos dies. Pea) en
"L'Aigrette" hi velen' i ens encisa la l'exposiei6 que PIS edlements patronals han formulat cm exgracia de Dame de teatre; "L'Aigietpressió de Mire aspiradoras.
te" es una obra artificial, però ciara
i entret.nguda sempre.
Ara, "La casa segretta". ja és una
SINDICAT CRIC DEL RAM FAaltea cosa; fine ni sembla de NiccoBRIL I TEXTIL
demi. Un creu que Niccodemi, abanSeguint el acorde presos ert
donant cl teatre fácil (que, dit sigui
el ple de .Oranollers. la comlsentre ni:mitres, no te res de fàcil)
siii rho-nonada per tal de reordc baulevard, ha volgut tocar una no- gatillzar ie seccions, invita ala
ta mes seria, mis original. mis forma.
companyS a la reunid que se
PM) Niccodemi. aquest excellent dicelebrara (tutti, din 15, a Iles nou
rector, armen heme de teatre, intelde la veinte, a l'estatge social
ligera i agut. en "La casa segretta"
(Pece IV, número 92. batees),
equivocat de Mg a Mg. segons
per al nornenament de la co-a.
la meva modesta opinió.
missió de la secció de tintorera.
Que ella proposat Kccodemi? Podem dir que la majoria del públic
UNA PROTESTA
VI endevinar l'intent de l'autor ni va
Signada per Fi ancese VARA,
endevinar l'argument , nu i pelar, de
l'obra. que pasases damunt de Josep Jové. Joan Roca. Josep
les Maulee. 1 el públic que va al Goya Horns. Manuel 'Cali. Josep DoVieens Ortell, Toribi
no és que eáplea l'ibal it a la pe; fcc.
cié Iteró acostuma de seguir els ar- Castellanos. Francesc
hern rehtit ti sea , eut nota . de In qual ens preguen
guA
m iexgetts vol dir una cosa: que l'obra
publiraeid:
de Niccodemi, ultra no ésser una obra
"Els sotn-signals. obrera que
de qualitat, es una obra positicament
en vittut de la voluntat de les
fosca, positivament mal girbada i mal
seecions. constItuim la Junta
!ligada. 1 alai) és el que ve de non i
del sindleat de Meialliirgies,
utt no alto explica tractant-se de NicIp im de ter una terminant 1 decodemi.
finit
(tecla raeld :
Qu'e vol dir *La casa segretta"?
Es l'al! en absolut que l'AsLa casa secreta és el refugi d'un poe- setnblea, con, (litt "Solidlaritat
ta malalt. Un poeta malalt que és un Obrera". desqualiflqu4s la Junxicot ile toles prendes i que estä ena- ta dimissionaria, per neflaparamoral d'una senyoreta excetlentissima.
dora mamela de vota des del
La nnia esta enamorada d'en, sembla
entonen, en que no es voler
que s'han de casar. i ell. sense saber disentir Pnclunelt'i di- Pesarenni mil va . ni com ve. l'abandona.
bada Junta,
En abandonar-la fa suposar a la faLa Iheltin; foil la rnateixa del
milia de la seca n'Ocia que es un ca- pie firanollers. Celia evitar
nalla, un cMic, Uti pocavergonya. La (lile es parles i s'aerinsegul.
no. a slo crea a mitges. pela:, es casa
L'Assertiblea celebrada (lisamb un diplomatic, al qual no estima, sable. din 12 dol eorrent, mari el dia del casament el poeta apareix cara una data dm vergonya per
a le casa. en mig d'un seguit desee- ata metaltúrgies que sentin per
nes inversemblants i francament doPorganitzaeló els afeetes mes
lentes.
Si incers.
Per que el poeta no es casa? Dones
Nui catirem en la !indica (IP la
perque té por de perdre la vista. sent difamacid. Eltrallar i mentir a
all q que els metges en t'inri .' fninfain, consciencia que semilla la gean
i ditt que una emoció pot deixar-lo tianarea actual VI)rd ea qualsevol
orb.
votopnny que no dee t.ttri deterAra, que no es compren que un minada idea o procedinient.
noi intelligent i bona persona cm ell.
Per lant. nosaltres. massa inper un perill de despricia física. armi tegra/11 tl'aqtinsl es nuiltituds
aquest batibull i es resigni a pastar
que desde," emancipar-se de
com un canalla. Aixi, no s'ho explica
tola i evn l nlachle. cOnsiningú i Niteralemi no ho explica.
derein que no pnill s 111 .eminvittre
El tercer acte agafa un to de trans- anib els que en non/ sie
cendencia que fa mes desagradable 1)(1 110
ludIretiva i individual
Ella, la casada anda el dipin- s..idilettlen la Iota i
mät'e. continua enamorada del poeta
110elitiont. florees. tota resnort
sahil il;tl. ss'luilt'anl_nu' saum abso_
i enniessa al marit el sen amar adulteri. El marit, que te geni, Ii engega hit dels ruta s'han erigit en
nials pastors del noble obrer
un tret 1 ele ¡masada intenta suicidarse. 1 la dona, ja Ifinte, cnrre a unir- de Barcelona,"
se al parto anda el cap embenat i la
cara feta una desgracia. I el poeta,
def i nitivament, perd la vista de la gran
el/ate:6.
No cal (.1:r qtte el públic perd definitivament la paciencia, i snrt de la
AUDIENCIA PReVueCIAL
eterpanyia i sort que ho representen
vIsTA DE CAUSES
tan i tan he, perque si aquesta obra
A la SPrriel IPM . Pra ha con,rhattles feta una companyia corrent.
pare g ut Islam, Plana Munoz,
el públic sens dubte 11. 1:etnia gastat
aeusal de linend:a itlicita
tantes atencions a Emiten-.
Me?. El }leen l va deinanar-li
S.
la pena de sis Meso, i uit dia
de presó correceirinal.
EI. PLET DEL TEATRE NO17
GOYA. —

bans, és una mostra d'agraiment pel
mana paseada. que s'espera v a a mide,
del senyor Oliva sobre els jornals que servei extraordinari que presten.
ELS AFICIONATS
Amb aquest motín, el senyor ALOS
calla o no abonar a un ps'ó de fonta•
sirria per hacer estat detingut per er- aprofita ravinenteSa per denunciar la
EL SENYOlt DOMENEC BALE I
manca de guàrdies urbans per regardre governativa. intervenen els senyora
DI;it AN
Samsot, que parla un bol/le eapanytd ttr el p.mer. ha stiage,t e ta idea de viure a tenor del
ple de color local, el senyor Madorell
Ja ibans de la sestil() han
que
die". denant-li la de crear un cos (le
i el senyor Caparé. Uno creuen
portal. uns grana paqueiS dainvoca', no pot seguir mes que taquirepartidora. Diu que hi ha gran erial
seria sentar un precedent pagar els
munt la (aula i !Minuta lit cajornals no compita-cs. i atine: mi .: cal de repartidor, i molt per repartir; que gridicament, en It qual detal l a els
diversos prestuno s tot extranrdinari : i dira destinada als pobrels essi els gmirdies han de servir per pu.
pegar-los pesque fou agafat per equis
pontanis. Que sera?
jar i haixar recales ja nis still guar- el per que setviren. i en arribar al de
auca rió.
El senyor Halet diu quo sera
lene iot8 fa mi gran elogi de roba
El senyor PUIGIIART I denla/1a des i aixi es podria fer um rednit ros.
n on coneret: -L'oratòria i els
cultural d'aquell Ajuntament, perh
que arme que això sigui un peor:den,. proveit deis "elemcnts dcl dia" per
t s sön causa de les desgraeseri
treha lié que no es digné; on era cl
ter el epartiment.
es pagan, els jornals. ja que e l ncó
cies de la patria•" Ara bu ecudéficit.
senyor Lluis Serra es el que se'n diu
El senyor ALCALDE. din que la
Fina l mene i despees d'Ones exten- reist, Parla de l'Exposició (gran
Coso issiö corresponent lio tindrä en
Oil ton ‚ihrer.
desfilada regidors, cops die
çe3 manifestacions, acaba declarant que
es
faci
El semen CERA demana que
compte. Es Ilegeix mi dictamen de erett quia fa una bona obra ami, la
porta. converses). Parla de PAcenstar que ha estat oherta una it- Beneficencia que parla dels bons
mi...rica !latina i de les \lid undefini • ;,•• perultrawn..
ra
veea
(raqu
e
la Caritat Cristiana; el senyor
formació per convenc
eions gerinfineS i de Itt Maro
El senyor CERA demana elle (mees
decideix
dant-se
aixi,
ALOS din que l'Ajlintament la es dio ilatnen1 1 la Malita c!ne d • rmr!imeni de
ritat l. acor
Patria; del
a Colonia
pagar els qweee jnrnals.
mas,- a gran perque haei denearreVilo la grandiositat lit mar.
la aecci6 facultativa de Finances re Es Ilegeix el dictamen de la Co- gar la beneficencia a anees que a
betraut ala drets de peritació de lar- tot tremolant coni una runa a
missió Central pertme s'aprovi el ell ma tela.
Va rbrr per Vomite id. Di u que
bitri ,nbre solars.
projecte de reglantent de la Casa
El senyor PA R Ii explica que la
"... Bar( elotia, que llene puerInterre
el
senyor
PAR.
president
de Maternitat. que !unja queda t da- Carnet Cristiana reparteix bous
to de mas... ligo, de mar..."
de
la
Comissió
dr
Finances.
el
qua
1
munt la tenla. a pree (lel president seue i del Municipi, en una proporLlogrix tan de pressa que
Im o confon amb la plus válua. i
de la Conlifsiä, senyor Proubasta. en'. determinada i que ella aullitie
seralda que a rada punt lia
cap
alta
assabentat
del
que
era,
de(",trotte,
contra l'opinió del senyor
ora d ealiter. perie OS aten t itlit. Sentavenca els difiera dels bons mumana eme quedi damunt la tenla.
que volia que tornes a la Comisida que paila d'una exposicid
nicipals. Din que aixf fou fet en
sió.
hispano-americana i diu gap
epoca que arao', de la Benefjtencia
PROPOSICIONS
la
paEl senyor GIRONS pren
"cala exposieidin ha de tener un
A juntament tio feia molt malaservei,
gt
raula i (lin que en aque
Acabat Pordre del dia. ls Ilesabor y un aroma siniguales."
ment i es t' en per corregir abusos.
com en altres. cal que l'Ajumagitla una proposició deis seDiu que si Bareelonn gasta miEl senyor A LOS insisteix en les
ment intervingui el mes directa- SCVCS a/aceitara ilaraules 1 diu que
nyors Artigas, Cera,
hons per a 1 • Eviinsiri.1 (Chichisment possible. per tal d'assegurar- la beneficencia hauria désser a (-arfries Elf, rtriques, més en pot
Proubasta. Capaeä, Torteus,
se del bon funcionantent.
gastar per a l'I'aposieM ilipnAmargós ¡ tairons, perquis seree dels alcaldes (le barri. que són
Diu que cal que l'administrador
tio-.1nirriratia. per realitzar
els que fijaren els cortificats de
guita el tradicional costura una
presenti el pla general de si:MI:Mis- pobresn.
ta doctrina de Moncontrari
eonüssid de l'Ajuntarnent asroe. 4,.0 ".1tnérica para Espatres i que aquests siguin aprovats
sisteixi el dia 20 a la lesa reEl senyor PAR L'Ajuntament es
fla". A caba ami) tI p hinine a 1r;;
per FAjuntament i cii aquest sentit
ligiosa que se celebearit en 11°tan poc majar dedal que fina per
llegeix la seca primera esinelia. Afeinstitticions sagrades. si mes
1/.1' Sant Sebastia, a l'esglépagar Ito ha hagut d'encarregar a
geix que Iii ha el cas important de un Baue. Aiegetx ente ell lis partino.
sia deis Santa Just i Pastor, 1
la possible reacissiO dels contrae- dari de suprimir no solament els alrI senyor II.1MON BOLASla subveneioni ami) 200 pessetes ami: eis subministradors i cape- caldes de barri, sitió fins els tinent s
SELL: No Ide 1 iiugtit temps d'aes.
de
la
cialment amb els proceidors
faitar-me. Ditt qtle As PI prid'alcalde, perque defensen interese
El senyor ALOS, que era
llet en el cas de reincidencia en ser- sos hocahs, que són contraris als
mer ron que posa els pens a
Itt i entra corren!, la impugna
gevir Ilet d'insuficient qualitat o do- nerals de la ciutat.
acinesia casa; que no gosava
arnb els mateixos argunients
lenta, i Ilegeix la seca segona esmeentrar, per?, que En Eivaller
Tot seguit, i com a resposta, el
que la deis Tres lonilds. Diu
na.
ha (hl:
senyor AlOs fa quedar damunt la
que la tradieid, l'art. ele.. Pa
La tercera es refereix a la reos- tanta un dictamen de la Comissió
per al que ho senti , i que el que
Endavani, no tInguis por,
ganitzacir; de serceis técnica sobre Central.
vulgui una missa que se la
vaig entrar de camdlie
la facultat dels directors de ranciar
gul.
(pie segurament
L'n altre dictamen de la mateixa
i he sorfit ett earretd.
els empinas de dependencia seveura anuliat per la majoria.
Palia per dir que es una desComissid proposant la concessió
gons les necessitats de l'establiperò que no hi fa res, que ell
pesa enorme la dle 80.0 11 0 pesd'una subvenció de set untes cinment.
protesta.
setes per les canalitzarions
El senyor PROUBASTA mani- quanta pessetes al senyor Francesc
El senyor MOLINS fit un disMartí, president de la Gertnandat
del pare. Que no saben pas el
insta que aqueos reglatnent fou c12tosobre
la
curs
molt
polftie
que salti 80.000 pessetes; que
' borat ami, el trehall (le prop d'un de Sant Antoni de Cabreres, per
la (esta . dels Tres Tombs, és imleräncia i' si' el bloc ens
amh 8.000 pessetes, canaco y tter l'anterior Comissia Cenintetranseriurient
sobres
el
litearia 1ola Espanya i encara
pugnat pel rnateix senyor ALOS, el
el
sereei
rollt
es
fa
tral. Explica
gre, 1 din que si el senyor Allös
sobraridm. Declara que si
qual din que alce, es contrari al criIlet i com es practica casti- teri drl t
rau Ajuntament de no conmaleit ha parlar. ile Sant Paell tingues 80.000 pessetes. nogant el proceidor que es troba en
labras.
trid, s les batirla de pasear pel
falta, eticarregant cert nombre de cedir subvenciona, caerme per beneficencia i cultura.
El senyor ALOS: Es vernal
nas de la gd. rit per fer tants
litres de Ilet dels que hacia de proel que he lit. Sala Parlare:a As
a dept d . s com
El senyor PAR li fa notar que és
porcionar el Castigar, a l'a lt re, ja
el mil tu', de Les Garla, alniettys
Manifesta tal segult que Barque san dos i per parta iguals. Amb per abs Tres Tornbs, la festa Inten1 radie ionalmenl.
Mon ul . lt . prous pateß i que ja
tot, din que la ComissiO accepta les cional, i el senyor ALOS replica
El senyor 3101,1N8 continua
no riecessitn ( • 1 de la Ciutaild.esmenes. I amb Eagraiment i satis- que no hi fa res, que si calgués doacabar (,I
i
11,1. Que lI b n tin proirele per
Meció legítima del senyor Girons nar subvencions per totes les festes el set) discutas,
tradicional,: no s'acabar i a mai; que senyor ALOS diu que PS
ter molls ¡linees, que eonsisleix
són aproVades.
10.11 les deelaracions del docen prolongar el Sald de Sant
El senyot GARCIA protesta d'uns les que com les dels cotxers a be els
tor Midin.S...
cansaladers, que sin/ gent (tuer.Toan fins a mar i vendre ola
dictàmens segons els gneis l'Ajun\TES: Doctor?
tos. caldria que se les pagnescin ells
solero dels costal s. prolongar
tament ha de pagar pels cumpla- o
El senyor ALOS: Doctor en
que r/0 les lessim imu si (le
sl passeig d'Isabel II i
dora (nigua i diu que seria com
qild
ts
quelel
que
sigui;
sé
seguir la tradició cada barri tui be.,
el terreny fins ;'t niar a la
si els botiguers fessin pagar pel me(ami. Insisteix en que es decidí
seves i ztixi. el de Les Corta te per
Companyia did . M. S. A. per a
ten amb el qual amiden la tela.
stibmes
es
d011arlen
que
nu
•
Sant Pall2rra (grilli g rialles
Testaeid monumental i aunEl senyor PUIGMARTI
Nencions t no s'Ina complerl, i
i acaba diem que ras hau anat a
prar-li, tmnulu els [lindes ule la
ha ras i diu que quan sigui ocasió,
que Eajuntamont actual no ha
rAjuntantent per treballar i no per
vendla, els terrenvs aetuals.
en els unas pressupostos, per e1celnAhir va visitar els generals Lasdc fer eas del que feirn els
Ter festes.
-Prolongar el earrer ole Nitple, es procurará tenir en compte
seda i Barrera una comissió del Sinlies, out , si no foe aiei no sap
El
senyor
PA
R
crea
que
les
feaAs a dir.
de
Sicilia.
aquestes manifestado/1s.
pttle
o
dicat 11f),::eal per tal que intervinguin
por que hachen estat notnenals.
tes tradicionals salan de respectar,
di: . (hurera el Pare. i vendre els
en el cottEicte que s'Ita pisamogut enEl senyor PAR no entén ben be i aixi ho manifesta.
El senyor ALCALDE: S'apeosalara...
tre el propietati i l'emmesati del Teauns dictàmens dleixampla sobre un;
El senyor PROUBASTA din que xa?
En arribar ä agites( plint. el
tre Nou, el qual afecta a nombrosos
projectes de "burladers" i uns avant- Si la festa de Sant Anioni desaltereEl senyor ALOS dentana vosonyor ALV.1f1E.Z. 1)E LA CAM- artistes, enristes i ao professors dtl
projectes de marquesines, i cl stnyor gués el senyor Alits mateix ho la- tarni i es fa per dada i asseP.\ 1113 as poi aguantar mes.
Sindicas Musical.
MADORELL els explica dient que mentarla.
gol s. S'alarguen els isenyors
S'aiveca, clava un ron de ramTal com carian dir, la diferencia
fou presentada a la Cornissiö una peA los, Bonaslre i Hiera i s'aproEl senyor PROUBASTA din que si
patada I din a (hl r qtte el
prevé que dete:minats empresaria es
tició perque a la Plaça du Tetuan la testa de Sant Armad deaaparegnés
alas PI vot
5a la
que fn no As ni queixes ni veneguen a acceptar professars del Sinhi deixessin posar unes marquesines- cl senyor AlAs mando ho Ittmentaria
SPIly0115.
e'a.miteians. sind tul projecie de dicat Musical i unte el senyor bontanuncia per soplujar els v :i en:aus. peEl senyor CE11.1 s'ocupa de la
El senyor ARTIGAS fa un bonie
regrneració du' ila ph!ria.
cuberta, l'arrendador del Nou, le conla; que el projecte no agrada i ales- parlament sobre les necessitats espirireglamentació del transa i
tractats per a la representac:6 de
hoces es tensa que l'Ajuman/cm Id tuals tI c 1 a ciutat tan importants com les undolificaeions necessari es a
El Si'. 1101..11"1SEL diu que
podria intervenir, percate quan s'ha- las materials, i diu al senyor A14: que Id . s Ordenances, que di., parlen
de allPiXOS Ja Pfl tenia per ter, "Doila Praneisquita - , una regada eme
el contracte darrendament no parla
gilfs
guessin de construir aquestes marque- parque li han tres el seu projecte
de trandvies ni d'autondhbils.
ptieh ron) qun
pe: a res traquee pula .
plantar uns arbrets al Sen di s tricte esta
sines fos segons un pie establert.
Ata, Ii aquest madiu el seityor
testa, les Illurneit per nserit.
Aquest plet ha passat al jutjat del
El censor CAPARA diu que en disposat a portar la contraria a tos.
PAZ fa un alt re diseurse t , que
El senyar ALCALDE:
Sud i potiria mall hen ésser causa de
comptes de marquesines potser aniria
Ei setiyor ALOS manifesta el; Irr- in»ap esIl el que sentir!) l'anar lar, no; peri, ja cor»prendrä...
la suspensió definitiva, al Nou, de len
millar utuioses, puntué ami. amb les
hals que pliS g 11, per arontentar a tothom cutis de palier.
repreSentaeions de l'esmentada Sariticparets laterals s'evitarle! i perjudiciais jit que Mots elç de Satt Andreu quan
El senyor GIRONS din que
EL SENVOR JACINT TORNER
la. l'exclusiva de la qual te el senyor
aldria donar classes als nrcorrents d'aire.
senten una necessi al van a la tinença
Funteuberta.
Parla de l'agregaeiii de SarEl senyor MADORELL li explica
i Pis lamenta que aclimata
(expeetaci6). 1 acaba dedarant en esl'itrhitri genbre solars i
hit i
(me les marquesines. acuse deixa r d'és- panyol, que "si los cocheros rptieren gnärdies serveixin per lot menys
DE LAPO'. AL BOSC
l'aehiCei sobre inquilimit d'u11011,1SSiiriS.
ser-ho. també poden tenir-ne, de pa- fiesta que Se las sub y uguen ellas".
pe' 1111P
na
q ti d. no se l'out
11t1 eeei'. ntivamen1 el senyor
res laterals.
El dictamen es finalment aprova
A ennseqüimeia de l'aceldent tieneEl senyor ALOS Ja que no hi enth el vot en coi-1'ra del senyor A'As, cEltA, i despres el senyor Prouregio al teatre Apa!, i (lel qual ja
EL SENYolt PRUDENCI ItEs
ha paritat de criteri,..
el qual es gira cap a la Premsa i .113 basta, per elogiar en gran maen donacem compte en la nostra edinera la guardia urbana, diu que
du mana rple ha fein cnnstar.
TOTHOM. A 12.110RA: Si. si.
Legeix 'non, acostat al dIddiu- ció de dissahte. l'autoritat gttvernatiEl s enyar ARC,IMON dematia que Si Erança neeessilit qu e hi
El semen. ALOS; No diu el senyor
va ha disposat que no s'Iti fue:tt nainent (pie porta el segell Ir 'Esnuedi damtint la falda im dictam e n ele anessin guhrtlies anglesos per
Capara...
ve, representacions Ens escoltar l'inta!, i el quo llega s te torna a enBarcelona
ensenyar Pis propis,
El senyor CAPARA: Si. borne, Proveimenta. i con, eme n•e ¿emana,
forme de la CoMssuls d'Espeetaeles,
gatixar-se al palier.
el
ou
imporlant
es
pi
fer
per
la qual procedeix a :a inspecca5 genecom que resulta que una marques:na ho s'ahora. Ii lo, concedixen.
Ens llillen (111P es
iloiS
un
abre
debat
pro,at
S'entanla
inateix.
tal del 'trame.
pot ten:r gacela_
PX n 991SIMIs ill1pOSIOS
El senyor ALCALDE explica
El senyor ALOS :Així. si tothom =uncen- ALOS sobre les candire,
Per im interrnmpre la temporada.
slahl i ele 11.11 • 111111 , 111n r0111 fes de
f
•
¡mies. j
els
seves
liudes
!retire
per
senenrs
TA
Y
les
LOR.
está d'acord per votar-ho, les considel'empresari, senyor (libere es traslladà
vida-1 de sollerla. Mentre lleESCLASSANS
que
no
els
I
CERA
eso:limen,
deis
serveis
urbans
racions que colla fer me las guardaga,rebe sense pérdea de temas cap al
ve iX, el menyor nlealde i regidors
per que es vol elem e ntar . 1 J i netee- d2 >A II
ré per a mi.
que queden a la sala oxamitten Brea:, on actua ha mateixa companyia
l'eamentarles
can:brea.
Eh:abrir.
1
III
salyliC
APARA
s'ocupa
de
El senyor MADORELL manifesta
de BApol.
els paquets que ha portal td seItuinserció tris dliaris dels nonis
•
•
al senyor AlOs que 11(Mlb es tracta pris dr prolixes discnssions, queda da nyor BttInt. Su tite albunita un
d'un aVant - projecte i no se sap enca- munt la tenla a petici6 dels senyors (lid; establiments multats per 11 11ll ' Iro 1 un Parir'', pinta! antilla
L'estrena completa de "Nuevo MunCamnanyA i Tay!or.
mbilleraei4 de productes, i que
ra quan es parlará a cap.
do" va lente llar, de fet, ditimenge
bandera espanyola i Catira de
S'entaula una anea discussió sobre
seria millo r ter cota a Sant Sea la nit al ltdd.c. rota vegada que la
A proposta del senyer ALCALDE,
Cristätor Colomh. Després, a se_
la mea-estiló d'un 'mime. I` , 1 la nasal in.
ele
posen en unes
bestia, que
s'amen, alai com norgenar ele seprintera representació, ha nit abatts,
erelaria ele AXIllnineln nosallres
tercenen els senyar, ARTIGAS i
pissarres.
nyors Madorell i Capará perquè estu- PAR.
1 velem que es !Nieta d'una eodiu
que.
es
pu.
PAZ
senyor
El
diin la metiera de fer un concurs.
ha P
g eér di:ea :11101:Pire aud'uta'.rs.t. nontes ceiéretn
leeeid d • attlOgrafs i ende et ~En Ilegir-se un dictamen de Finan- &frien posar ti l a. malviva botiga.
M. o és tui autögraf de tarquiteeel primer miele; cal coniessar que el
El senyor GARCIA impugna un
ces. neenciat de Pressupostos, prora.
el menyor CERA din que niat
te senyOr Netint, un [enjerte
públic en queda justament defraudat,
dictamen de la Comissió de govern,
sant la liquidad() dele pressupostos ex- es fa a Drusselles: es castiguen arnh mare
cae la revista uo respon g la moka
I tol. El senyor
concedint l'acostumada gratificació als traordinaris elch anys
loro. rmt, ir)I3,
e Is nalguees qtte adulteren ele
a 'ensems que hisnano-ameripropaganda que s'havia fet. A mes a
guàrdies erbans que repartiren les bu- t 955. 19)7 i i9t£1,
importara en con- produetes amb l'exposició
canista, es rollecrionista,
mis, en materia de revistes, aqui hi
lles del padre') de cèdules i pregunta junt 5 LasaedWaft ncosmes anullant
carien,.
les
top han ,eslat Admiradrie leä
hä dret a Alter exigent després del
per qué si Es un servei municipal cal
consignacirms
eilemi(S.
El menyor ALCALDE dlti que reillecelons del soece s nata,. al
mnIt que tilo VlSt i sohretot pels preits
gratificar-los.
senyn r PAR. president de l a Ca- le entes que aixii no es pot ter
Sr.
A
!va
coz
!le
'la Campa a j an- excessivament elevats que es feren
E/ senyor ALCALDE li contesta missiq de Finalices, s'aixeca i anuncia tnAs que en temps de suspenea la sessid . Sdn Ire .z (marta de
pagar. La música, d'En Minan. entreque com sigui que aquest servei no
a la Premsa que va a fer un discurs sid de garantice.
nou
i
sI
darrer
orador
ha attatinguda i res mis. La Iletra, trancaotra en ele deures oficial, dele ar• molt Important 1 que ?hl fixin els
leterve el senyOr, OIRONS I /lid qua' el seta dIgeute.
ran! dolenta.—K.

ppourog urrvolem

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA 'TERRITORIAL

Sutia primern. — eolteepeal.
Ineirlent, Filatures Guiad i
TAdministracid Conleneids Adininistratiu, rontra Etui lt .101 lis.
Sutil Fe litt

Mobregat. Co-.
LApe." Mas contra Jaume

Fi oil:
Bergs. PoSala minuta.
N'alentl Remesa contra
Josepa Mas.
Nord. Menor guaro in, rda_
quim Poni contra Ette1e Duran.

De 5 ubsistències
ElaS

BLATS I LES FARINES

in Junta de Provelments
l'el pública la segiient circular:
"Al "Iltdo l iti Oficial" de 13
itc d . sembee de rally passal, i
anule daia eltil dia anterior, s'inmd . rta tilia circular requerint
els senyors alcaldes de la provincia porque tranietessin a
aqueeit Gltvern. en improrrogable termini 11P vuii dies, retara', d'existencies de • blats i
farines, mini eont 1101M1 del consurn medi Mensual dlels dos a"ti,des; m mii M' y en! rebut I,s
Mides demenailes eorresponents

a tina tere p ra part tf.Apmtatnents, rnalgral flitiVer transcorregut tan sobradament el
termini assenyalat, s'indica a
conlinuaeid el norn de les Irlealiints que 'no han complet
encara amb l'ordenat, donantlos un darrer termini de quarenta alta hörete perque tramttin les relarlons que ts'interet sen, en la intelligencia que,
transeorregut el dit termini,
s'aplicaran ieß corresponenlo
sancions als senyors alcalde;
dala Ajuntaments que no ha'Nonata complert Iss SUIPeti•
-

clon* dletadet. •

•e

dei:02,4
_

marts 15 de garlar

AMSTONRAlle
•

..TFATPEÇ''

FUT1301..
,AMP1ONA

DE CATALUNYA

El,. partits corresponents
les; eaniptonal que es juga, diumenge, donaren els red, que anoteni a continua-

1**6044.••n•••••14~1411
...ran Teatre Esuanyol I
..afg rPeRt -18RITGE•

Gran Teatre del Liceu
nament. a les nou. llomenalge
1. la numiaria de Eillusli e mes,tre T i ott:t s Brelota Prtmera rePUPS,!Iti,10in; d l';tpera en tres

Coup A

equipe:
Ilai*celrolla-Eepanyol, 1 a O.
Europa-Sabad ell. 6 a O.
tinenc - Sans, 1 a 3.
equipe:
• '. 1orla-Espanyol. 2 a O.
I a O.
Ma: • inette-Salts, 1 a O.

111'011.911 - h r
es artistes setivo_
part
senYors
tt"arnp ina . .11cara/.
Damiawi. Itattondo. Terr,s dc. 1,4111:1. seilyor.ta fateri.

L.0 D0107. 03,

;irles

TELEFON 3535 A.

..
X.
cinc:
Entrada i butaca, UNA pta.
4 “
de
, Darreres repre,entacions
Naves i velles temptacions de
i
.1 Santpere u Les boncs testes 11'.
1 Nit. a L. deu: Emir ' espontani 1'7.•
' dc la coniMia elegaur i picares- i

„\N-111, 28 'de prepirlat i abo--

let

COLISEUM

1.

K

L "`""``

A

iiIssSStlSiIjSJ slutfty

nato:E-TRINA :PUSE :-: SALO DE 8 E1J510 DE FAMILIES
Avui, dimarts, selecte programa, el mes sorollós èxit de rally, sensa111 cional
espectacle del gran W. Griffith, Les 'daca tempestes (exclud'aquesta empresa) en la qual obra les passions - humanes i els ›:
desencadenats denteras formen un conjunt d'insuperable
creació inimitable per la gentil estrella Lillian Gish, escenas grandio- 1111
11¡i ses sobre els limpana de gel; d'una grandesa . epopeica, rom- ;11
pletant el programa El noi del Cactus, drama, i Oriens, de gran
broma
Nota.-A pesar del llarg tnetratge de la pellícula Les dues tempes- 111
Ntes, a fi que no per.li interes, es projectaa'sencera. Heres de . projec- 12.1!
HI1 e j e,: tarda, a dos gil:1115 de sis: nit. a dos quarts d'onze. Durant l'exii hibicia regiran el, :egiitrits preus:
GEMERAL: 015
encrEtcteraa: 1 , 50

•-•ffleffleM.M/4144.41664•04,

4

I. A n ui. dimana, tarda, a les-

9ALO

-

REstietmA

El millor saló'
Les millors peLlicules

N

El saló Mis hiela*, da
Barcelona

Conmert nIt

Grandiós exit del
Jazz-band VILA
Calefaeold
erendoffleeorereee.441011ffleid

5t:

Diana-Argentina
Avui, dimarts, Kit
Associac i ó Música Calitla
Excelsior
Dirnarts-, 22 de ge ller. nreimmens de Mar de sorn•enlaen', a Bareelona dele
Banda de gui.1%
in.
2.
Els
misterios do PaSnhater.
Cretri
Grup
enttnenIs adietes
X
ris, El fill de la parrbquia, Más
f ra, programa Ajuria,
tarros i ban.laet ics. Eos .1c ball.
nen.
tantets equipe:
.E.NragA per
erina deis somnis . Eis amors ADOLF BUSCH
parelles
Hart
1
U...meres
per
William
S.
.
a
1.
r-Terrassa.
3
Dimecres.
18,
',
ved11.1-JA
Uftir-a red'una vidua, Matrimoni a 90
-- Ir,
la
Esdeveniment teatral!
, ,.na-Gracia, O a 1.
r
RUDOLF SERKIN
I
dies.
.. Jane Novak; Les sabap7esentacIó de Parsifal.
-Avene. 1 a O.
Estre.1:3, El p.Ire pvd.n. de
;
loarusla
Ill'e51111, Ei cavaller de la
'
•,
.,l'emiten lratte(
RECITAL DE SONATES:
tes de l'altre, divertida
rasa.
Cinema Princesa
• . : . -Terrassa, I a 1.
BAG11
.4.
.:
1 41444+0.4.044444~
• •tna-Hrile 1 a. empac a O.
comedia; Amor fogós,
BEETIMVEN
Teleon 131t. A..
.•_.•%..;(snr. 3 a O.
Icatre Català Komea
4444 564+444444»4~~BRAIIMS
d'alió més cómic, i Norrip Pronforid
-.Atc)
Diumenge,
27
gener,
T
.‘, ;vr . l3lreeln-/1
vetats Universal, molt
Avui. tlitudets, ese..1111 i
01..rs-I.levant Catalupre ' sentacii3 a Barcelona
Nes.
riallia:
La
torre
de
N
tl-Dl'ilk.s
r•
O.
interessant.
Anti. d'Inmute. larda; a les
Comvanyia de comiiilies
le, nrojerlitnr_.... la sisena
•Nou-Racing Club. -1 a 1.
.' Ca eil Irr''. aCtv.
t,
La sényora vol un nen
-,4
1 Ile,11:., diinee. re-, tarda: Mario' rieres. Nit. La senyora vol un

•k

re.0444+044.0444.0+044,4

¡ Can CULLEPETES t.
Quintana.

Tease 230 A

5,

;

-

.

1111

CASAMENTS
BATEIGS

1

DINARS DE CASA

nIIIMIfflmn•n

eu-

em e . IIIi I aqu rs a I ia 0'65 pes-

-.‘ndreuene. 4 a O.

EL. 1111313 TRIST

I a o.
STAT DEL CAMPIONAT DE
CATALUNYA
Grup

A

PJ. C. E. P. Cf. G. P.
66oo

21

O

6 o1 5

..ilinenc,

Rivas,
•.
LO PASADO, CONCLUIDO

8 II
7 5 1 1 15
e 4 0 2 12 8 S
6 3o 3 8 7 6
6 4 o 2 to 7 8
61 14
3 8 3
7 i o - 6 5 15 2
Cal unsignar en el Grup A que
•nyol li, manca jugar el parh Unió Esportiva dc Sane
impletar • la primera volta.

.-.4,40-444444~4.6...44v- -

I TEATRE TIVOLI
Empresa Francesc Delgado
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L'ENCLOPEDIA MODERNA CATALANA

FEU US AVUI MATEIX D'AQUEST BUTLLETI, ENVIANT-LO PER
CORREU, SOBRE OBERT I SEGELL DE CINC CENTIMS, A LA
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Carretera de l'Hospitalet (dlpósito). TeWun 529 II.
1'ranee8c GItter, 56, tenda
(Lireeiti).
Carretera de Sane, 135, primer. begona.

I

alllaILLb Un uUllia
Gravil la

de

lotee MOMIA

en

me-

g,..:.Italia
ren ejf'1147..eni
i. tri:
tt
tre

1 1.16 6 .

el.

fi.

.

bo i barat. Tapluer-

A

Estufes de totes cla.,;ses : Leixivadori
Torradors : Asseeadnrs

TALLERO: Consell de Cent. 135

Em serveixo

REBAIXES CONSTANTS
els nostres Magatzems abans

nica casa per

una» TALLERS DE FURNSTERIA 1 CALDERER1A

eseselbrir

Visiten

ESTEVA I Ola,

POLVOS
d'

HORLINE
Eh POLVOS d'HORLINE fan una cero ferinos*
I avdlutede. 1 Ion devenir le pell fine i agradable,
ami le d'un infant. Els POLVOS d'HORLINE ion el
millor setret de formosor i joventut.
PRODUCTIll 11011‘0111i
NOCA crnoundE (aumfei Procrees ." per ale ceben.
blanca): 6. • DIPtLATORI iactu 1 M'Arded: 6. POLVOS Paca
adaereate). no • CUNA lesna lee momee no. • AIGUA
DINTBREA (en menprIndes e(ervescente) . 1.-BATHOL MONTRY
felds adeude per ele benys de peus) 3 30 • SANIDEL ( amizad.
mittel bay-rhuna per a regeneren el ceben): 350
•neme demeot
IleMithaente DAL RAU OLIVI1112111. 6. A
l'AMO Ut t'amuelo te asacaons
1.11111111111.1111111111111111111111

Mica ligi

hrdft

flel Dr, Ulaitisó tiembla l'le l'aguanta
Pela. e. tan 'tenue ~total i eaill
Yaul. — sellen impot encia, eltIlla.
mpectele treciaMetits per el eusei•
total rapid de ira inanimes secretee.
Autirni yeti ruleta prOote411, coas

suda: tla SI le de a acuna.
malea per a eihpleate t tabreril.

Tos-Broppilis-ism3
t e frodats a rifles, rstarros ort, Muno!, Is.
r
I rebel, 1011` 50min, O> prilll•
ral w almInn /un» l'ELIXIR GUAYA..
COLAR CALAN. Coleta, al prou de 2110
¡ir Cremes a:s Centres d'EspecIlles i
l'anliga

R000

FARMACIA
11111 L le

A. CALAN
(euecebler)
PAbbk.P. DI.
119

CATARROS
antepuse y ~hateo
TOSES, BRONQUITIS

cure.e.Don radioastafflusr por la

NlickiNtuberie
. us
procura PUL111101180 RINIUSTOC,

<

mema* mTVIERCV11811An

deeeittirait

NA.*

