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, i resultés possible d'esvair-lo, tots hi sortiriern guanyant
el marc de /es restriccions presents. Els censors s'estalviaea la feina de Ilegir i de ratllar nombrosos articles; i els pedotes ens estalviariern la feMa d'escriure articles que no s'han
publicar.

Voldríem, dones, demanar un aclariment. Vel-el aquí: Quan

eiu que eón permesos els articles doctrinals, es vol dir tiee

licita l'exposició de totes lee doctrines? No hi ha alguna (bella exceptuada? Precisarem mes, i preguntarem: entre les
trines que suposem exceptuades, no hi ha pas. per easuaea, les relatives al govern propi i al lliure ús de la Ilengua
n país? Si per endavant sapiguéssim que, en el règim vi-t, l'exposició i la defensa d'aquestea doctrines estan probizs, renunciariem a escriure articles que s'hi referissin de
leop o de Iluny.
Nosaltres, que fern cada día Un repàs de la premsa, po-km
emprovar que, en efecte, hi ha en la part doctrinal una Ilibtral considerable. Els periòdics socialistes sindicahstes, comunisei anarquistes, per exemple, exposen i defensen llur respectius
kearis. Això vol dir que, si hi ha excepcions en la llibertat doc1=1. aquestes no afecten a les teories d'z.xtrema esquerra.
Sein, en tot cas, unes altres idees les afectades, especialment
kanes idees que en aquests últims anys s'havien estés quilo per Catalunya. No anem ara a discutir la justicia de l'exNomés voldríem saber del cert que existeix. D'aquesta
rizara aniríem més guiats quan escrivim aquest davantal del
&sien comphment del nostre deure professional. Amb el petit
2r:rnent que &manen-e el censor s'estalviaria feina i nosaltarrebé, que prou enfeirats vivim. Si amb tota franquesa
as diu: "No toquen aquesta teclal", atendrem, com a peno l'ordre taxativa, i sempre amb aquell respecte.

u!! de dietari La Política
MIOP I A

El trasbals. tanmateix, existia.
Exlstia aleshores i existí després.
Existia idhuc en l'instant que Mulare. Tallien va entrar a l'Opera amb
M elegantissima camisa transparent
nue un murmuri, mg admirat. mig
adalltzat, va saludar la seca husa
La vida és complexa. arras mella
lt tornpréTri. Les bogues de de,:sale tarnpoc es poden representar
tdt quatre hojees sintitiques. Nore
eervAls de mosquit poden imateieiers com im Seguit :n.nterr,nine
e xecucions capitais i tortures xiees.
E n una ciutat castigada per la tirat& efectivament castigarla per la tino s impossible de trobar un
n ciutadans que amh posat par's
df: e marxen cap a Ilers afers o cap a
hit esplaiar La v. olbcia existeix
que ne resulti sempre un especbdr. Cal tenir-ho present.

Carles Soldevila

SERVEI DELS MOSSOS

DES QUADRA
La parella de mossos de Sant Just
Desvern ha retirar una gran bandera
que baria apareara dalt la vtutaanya
de Sant Pere

"L'AUCA"
Fa uns dies que es re ama:da ga tapariria d'un "romano settnanal i
dc L..4 M'a...
and, el
Segens seas diu. cutre e!: honres
eminents que ¡aran resnzenial "romaneo" hi honra el sen-sor Baila-ni, tan
eoreput con: a tertulio de la nora Diputació.
LA CONFERENCIA D'EN

DOMINGO
Tal cota estara anuneint. abans d'ahir al vespre don g En Maree* Domingo, a! 'catre Alegria, de .Tcreassa.
conferencia cUssertcnt sobre "L'hora
de les esquerres".
JIi as.tisti nombrosa eoneurrénela i
el ecoferenciant fou mole aplaudir.

L'AJUNTAMENT DEL VEN.
DRELL
L'autoritat !ton—nativa ha dcstituit
l'Aj;Intantent del Vended!.

LES SUBSISTENCIES
La Correspondencia de Esparta. de
Madrid, dedica el seis editorial al (ntititlle produje en 055 n y rcat per la pala
constant de les subsisteneies.
I dlu:
"No comentarnos el hecho, pero si.
recogemos el ,intenna. En cada hogar
mad:ileño, y acaso en cada hogar español. se produca diar;amente igual
movimiento de inrlignrición contra el
progresivo encarecimiento de las subsistencias, aunque sin voces y sin tumulto. Aun siendo silencioso, no debe
desconocerse ese estado latenta de protesta, in'ciado desde hace muelo tiempo. Se ha llegado a una situación angustiosa para los consumidores. Todcs los artículos de primera necesidad han encarecido considerablemente.
El aceite. el azúcar, el pan, las patatas, las frutas, las verduras, el café,
la carne. tienen precios ya inasequibles
a lo, modestos presupuestos domésticos. Y cada día que pasa, esa carestía
se acentúa."

DECLARA QUE ALEMANYA NO ES RESPONSABLE DE LA GUERRA, PERO QUE CAL ARRANJAR LES COSES SENSE ESCARAFALLS :: AL
REICHSTAG DIU QUE CAL PAGAR PER RESCATAR EL RIN I LA RHUR
Berlín, 8. — En el discurs pronunciat a Brunswick davant el Congrés,
del partit populista pel senyor Stresemann. aquest recordà l'època d'Alemanya en temps de Bismark, conscient
de la seca força i modestia respecte
deis estrangers.
Insistí en que Alcmanya es irresponsable de la guerra. perquè en aquella
época era el mes pacífic deis pobles,
i va fer observar que si Alemanya parles avui energicarnent només provocaria somriures de comrniseraciä.
Hacen, de trobar—afegi—un modus
vivendi que ens perrneti retrobar, unintles, les noves forces necessàries.
Alluclint després als ferrocarrils, declub que is preferible la coRaboració
económica dels bornes de negocis a tut
el control de carácter financier o notita. tela observar que tot emprèstit
garantitzat pchs ferrocarrils que tendeixi a separar d'Alcmanya el Rin i la
Ruhr cal considerar-lo impossible.
Acata recomanant les mesures adoptades pel Govern per tal d'aconseguir
requilibri del Pressupost i restabilització del marc, i 'demanant al poble
alemany que segueixi de cor el Govern
en el cansí Hue ha empres per al sets
benestar i la reconstitució del país.—
Hacas.

Ruhr i Rhenänia durant els meros de
malee i
Per duanes, el gener 33.750,000 francs
i el febrer. 56.o3o,00n. Per tases i derogacions, el geno. 27.2.50, 55) 0 franca
i el feluer 59350,000.
Per Ificencies, el gen« 8.t8o,ono kanes
i el febrer 52.370, 000 .
Solament en el mes de febrer l'ingris total per (titanes, derogacions i
'licencies ha assolit. per tant. 'je mi.
unes de frailes. o sigui un promerli
diari de 4 600,00n franca, amb la qual
cosa han quedas rehassades les previsions en un ss per cent.—Havas.

Alemanya, diu Stresemann,
va perdre la batalla de la
Ruhr
Berlín, 8. — En el discurs prontosdat dacant el Congrés del partit pel
senyor Stresemann, el ministre d'Afers estragigers ha declarat qua Alemanya "va perdre la batalla de la
Ruhr". Els frneesos--di gue — tenen
en Ilur poder, com a garanties. la regió més rica d'Alemanya i les seves
railiors mines.
Afegí que en aquests moments els
economistes internacionals intenten salvar a Alemanya. però—digué--cal témer l'imperialisme francés que darrerá
d'ells s'oculta.
Repudiar l'obligació de pagar les reparacions és impossible. No pedem
utilitzar la política de torea. perque
son, una nació sense armes, ocre, poden, oposar una resistincia politica per
substituir ics armes —Hayas.
AL REICIISTAG

IIEJ.LEERICH S'OPOSA Att PAGAMENT DE LES DESPESES
DOCU PAGIO. — STRESENIANN
GENSUR A LES DECLARACIONS
DE LUDENDORFF REFERENTS
AL PAPA

Berlín. 8. — Al Reichstag el
senyor Heliferich demana la
une`, de tols els bons eintadene
rebuljä el pagament de les
elesre g es rl'ocupariA. reclaman'
exterior
despide una tølll irrt
ri-lfg activa i creient impossible
qur- la Soci p tat dc Nacions adrninistri al zona de la Ruhr.
El senyor Stresemann repro-

vis al senynr Hellterich per nenigrar el Govern i declarb que
les reparacions estan subordinarles a raelitud que adopto
Franea, considerant impossible
la conclusió d'un pacte separat.
Afeef que le sospensi6 del
parram e nt de les despeses
cupaci6 seria deenstrnsa per a
les poblare000. per la qual cosa cal esperar el resultat del
treball drls fecnies.
Afrat ntl e el Cinvern nn penes
internarionalif7 a r lee financies
alentar/yes. i vol procurar-3 5' el
resent de la Rohr i del Rin. l' a
de les rinitis sola--liberamnt
ment es poS9ihle si Aleinniivit
suri s'oposn a nnn solneir% det
problema de lea pisonear:1pm'.
Ae a hlt el sen ¡Mistura represe
van' l ea deelarneinna pm
~oral

Ludendorff. relativos al

Pana.

En arahnr de parlar el rienynr
Stre ermann. s'aix p elt la soma.
Hayae.

Els amics d'Hitler són alliberats
Munich. 8.--Han estas posats en llibertat els ansíes d'Hitler, detinguts

amb motiu del darrer cop d'Estat.—
DE BOXA
PIRPO VENC PER K. O.

L'ITALIA SPAPA
il uenoe Aires, 8.—El boxador
e eentí Firpo ha vencut per
o ck-out l'italiä Spapa al earound.—Havas.

ROMA I MOSCOU

DE

FRANÇA

DOMES Imporials de:lancha de Iresemin El Tatid, per pro- Norme de M. De licleirie sobre
lepe la c erecia
en el Congris del . partit popillise rusa estudiar' la campal@ de eojameill del Iranc •

El general Primo de Rivera ha afirmat repetidament que la
aura periodística deixa passar els articles doctrinals, i que
intervé en el cas d'anides o noticies amb fets concreta
nes propis. Aixa ens demostra que nosaltres no tenim traça
fer articles do doctrina. Ens proposem d'escriure una serie de
sideracions doctrinals, i la censura, sovile, ratlla de vermell
proves. Evidentinent, no entertern prou el «le és la doctrina.
el que són els articles doctrinals.
D'aquests fracassos nostres només podem tenir-ne la culpa
Itres mateixos. Sospitem que tenim un concepte erroni de la
rinalitat". D'aquí deu venir que certs articles que, segons
nosrre entendre, són de pura doctrina, caiguin inèdits sota
t op de Ilapis. De vegades . volern tractar temes generals i unials; i amb aquest fi elaborern articles que tant podrien pu
-se a Barcelona com a Londres, o a Bf./grad. o a Atenes o a-car
in. Posem tota la bona voiuntat a Ilevar-ne les allusions
puguin donar-los una doterminació de temps i de 'loc. Havem
'eat a escriure, per a aquest davantal del nostre diari, tres filosòfics, metafísics i fins matapsiquics. No n'hem sortit.
er.3 ha cal g ut refugiar-nos sovint en els elogis
No son-, nosaltres so's els periodistes que es troten en el
teja cas o en un cas semblant. I tot reconeixent la culpa que
senalment ens correspongui a nosaltres ens arrisquem a creuque hi ha, en aquesta qüestió, algun malentès. Si realment hi

Com concebeu un període dels que
anomenats revolucionaris?
m esbojarrada pellicula d'indis i
tüss . l>. -ys? Cern un segut d'escenes
takten. ircompatib:es a:n :a cl son. el
lesjar, lamer i la manilla? Com una
eitotina en movirrent continu?
aplicat a un perkde revolutk.,,ri d'una clics o Unes setmanes,
lt resaltar cert. aproximadament
art: aplicat a un periode revolee Sei d ' un; quants meses o duos quants
ter. és gruixudament inexacte.
Hi ha gent ingenua que quan sent
igrlar de la Revolució francesa no
g P imaginar altra cosa que un earw ge interminable i que diiiciment
kaetria que s'In haguessin descabdenzmbrosos idilio, que els pintors
haguessin pintat manta obra mesh. que les modistes haguessin inventa; roce, subtilitats...
Pern cal reaccionar contra la simg limeiä de les estampes i de les resiles entones. el Paris de
172 degué tenir un aspecte assossegat
capaç de fer perdre a un
tbsercador superficial la noció de retorne trazbals que agitava les cores -
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Degut a la molta extensid dr l'extrac te de la nova !Pi municipal que
sehliquern a la pagina 5 tus hem les(
obl;nats a deixar per una ultra edició
l'original que habitualment t.» en
aquella página.

Hayas.

COMISSIO INTER
ALIADA HA RECAUDAT EN
DOS MESOS
Coblenea, &—L'Alta Comissió In •

EL QUE LA

teraliada acaba de facilitar les se
aboga tílig, pobre Cl recauda • la

manera de reconèixer

DISCURS DE M. POINCARE A LA CAMBA SOBRE POLITICA INTERIOR :: M. POINCARE
ENV/A ELS PADRINS A M. DELAUNAY :: "LE
MATIN" ATRIBUEIX LA CAMPANYA CONTRA
EL FRANC A UN SINDICAT ALEMANY

is Sßviets

Roma, 8.—Segons "La Tribuna"
el Vaticà, dcsitjant protegir mes
eficacment la clerecía católica de
Rússia, estudiarä roportunitat de reconeixer el Govern dels Soviet"
Afegeix el dit peribdic que montentäniament no es possible d'entrevenre quina forma donare el Vatice a

Paris, 8. — En informar da-

vant la Comissid senatorial de
Finances, el senyor De Lasteyrie insistí sobre la urgencia
dels projectes presentats pel

aquest acte.—Havas.
RATIFICACIO DELS TRACTATS ENTRE ITALIA 1

Govern, tota segada que van
encaminats a assegurar el restabliment del valor del frene i

RUSSIA

Roma, 8.—Entre els Governa italiä i rus s'han canviat les ratificacions dein tractats de comerç i navegació i del eminent duaner.—Ha-

ALUMANY PUBLICA LA NOTA DE LA Ce IYANIBAIXADORS RELATIVA Al.

EL GOVERN

Berlin, 8. — Idi Clavera pu.

blieb anit passada la nota que
li va ässer tramesa per la Conferencia d'Atnhaixaelors relativa

al control sobre els armaments.
— liaras.
EL GOVERN Prt USSIA EXPRESSA EL SEU SENTIMENT AL

NITNCI DE S. S. PELS ATArs
DE LUDENDORFF CONTRA EL
PAPA BENET XV
Berlín, 8. — El Govern prueie ha expressat al Nunci de Sa
Santedat el seu sentiment pele
atacs dirigits contra el Papa
Benet XV. pel general Ludendorf f. —Hayas.

El discurs de M. Poincaré a
la Cambra, sobre política
exterior
Paris. 8.—En el discius pronunciat
per Poincare davant la Cambra en la
sess i ó d'ahir, el cap del Govern record à que per la seguretat de Eranea va ésser votada la Ilei de 18 mesos a liles per tal com no pot considerar-se suficient que Franea no tingui cap pensament agressiu, ¡id> que
altrament ha de tenis la seguretat de
no esser agredida.
Franca, republicana i orgullosa del
seu procedir. no vol inmiscuir-se en
els assumptes interiors de les altres
nacions: i referint-se a Rússia, digné
que França. en no reconeiner el Govern deis Soviets no ho Ira fet per
antipatia envers un regir, comunista,
sinó perque el Govern dels soCicts
no ha velaut reconeixer el denle rus
L'orador fa :tetar que no condemna
les monarquies estrangeres, ja que cada país és libare d'elegir la seva forma de Govern.
Contestant la interruzsió que li dirigeix un diputas de l'extrema esguerra. Poincare diu: Però si la nosIra pätria prefereix sin regim densocrätic, aixi, no és cap obstacle cerque
respectem i admirein els Sobirans
amics i aliat 3 que durant la guerra
guiaren Ilurs paises pel cm' de Hm-

a facilitar al Tresor els

vas.

INCENDI AL PALAU DE LA
GRAN DUQUESSA XENIA

ALEXANDROVA
Londres, 8.--Diucn de Riga a l'Ag è ncia Reuter que segons un telegrama de Petrograd, es produf el
dia 4 del corrent un gran incendi al
palau de la gran duquessa Xènia Ale-

xandrova.
Dotar brigades dc bombers acudiem/ tot seguit, amb l'objecte de
combatre el loe. però no van poder
dominar-lo Lbs al dia següent a la

nit.
Hi ha quaranta bombees ferits i
una dona resulta cremada viva.
La biblioteca del ministeri de Marina i altres documents de gran interés han quedat destruits.—Havas.

DE GRECIA
ontra
_a_
c
dictóries
Noticies
Hi ha crisi o no hi ha crisi?
Veje -Ele diaria parlen de la
pcusibilitat que presentí la dimissió et
Gabinet. a conseqüència de la lotean -.
Atener;

disemia dels republicants i de la presió dels militara—Hayas.

CAFANDARIS DESMENT ELS
RUMORS DE DIMISSIO DEL RE-

GENT 1 DEL GOVERN
Menea 8 — En sortir de la residencia del regent amb el qual havia
conferenciat, el cap del Gavera senyor
Ca fandaris ha desinentit categüricament els rumors que havien circulat
relatius a la dirnissió del regent i del

Govern.—Ilavak
SEGONS SEMBLA III HA
CRISI

CAP A LA REPUBLICA SIGUI
Ceel SIGUI
Atunes. 8—La dimissió del senyor

Cafandaris demcstra el predominí

actual deis elements r.silitars republicans i que la sola solució sembla
ésser un Gabinet Papanastasiu.
S'assegura que el nou Govern pro-.
elarnarà la República amb Constituents o sense.
L'Assemblea actual serà dissolta.
Tots els periòdics afirmen que d'aquí pocs dies el senyor Venizelos
ebandonara definitivament Grecia.—
Hayas.

Parlant de la qüestió religiosa, fa

guerra religiosa ni que França
posar obstacles al noble exercici del
culte. Nombroses catieics són fervorosos republican e. i les A.350e 2cienx
religioses. a l'ensems que a les canòniques. han erajustar-se a les lleis
franceses. F.; mateix Pontifex adoptà
recentment aquest critcri en dictar
disposiclons als catKcs.
M. Poincaré afirma després que és
de tot punt inadmissible que les agrupacions de funcionaris pAldics pileta
amenaçar amb doclarar-se en vaga al
Gorreo i a les Cambres, tractant d'exercir una accie directa que no incumbeix als funcionaria. Afegeix que
ents cls funcionaris que abandonin Ilurs
llocs senil destituits.
Creu necessari encara que subsisteixi la unió sagrada i afegeix que no
pertany al Govern rnantenir una majoria ministerial, sitió que correspon
a aquesta sostenir el programa del Govern i atendre d'aquesta manera els

i

interessos del Dais.
Poincaré raposa a grans trets l'obra que halla' de dur a terme la próxima legislatura i din: Necessitem introduir certes modificacions en els metodes i procediments parlamentaria
També preconitra que no sifeixugui
el Govern encaleant-lo amb interpels
lacions retardatäries ni acaparant-lo
amb reeomanacions de carie:ter personal. Quan una Cambra vol enderrocar un Govern. ho pot fer d'atea ma-

nera; no essenj aixf, cal deixar-lo
treballar en profit de la ruede gente

posar Meterle* al sen ami.
Parlas* de kg gintationi socia% va

FISCALS
Paris. 8 — La Comissió senatorial
de Financeu va discutir el text deis
projectes fiscals adoptats per la Caza-

recur-

. sos necessaris.
Va fer ressaltar que el nom-

r.or.

ressaltar que la separaci6 de l'Esglisia i de rEstat no vol presuposar una

LA COMISSIO SENATORIAL DE
FINANCES I ELS PROJECTES

El senyor Argimon
airee
Tothom recordara aquel] gest exempiar del senyor Alvarez de la Campa
admetcnt (dignem-ho alai) la dirnisski
prcsentada per aquell senyor Argitnon
que km tinent d'alcalde de l'Ajuntameet que formaven els antics vocals
associats.

Les miaus de la dimissió eren poderos.ssimes. Tot un grup de veins del
districte IX, districte confiat al scnyor
Argimon. anä a exposar-les a laicaldia El norn, pie d'un regust heroic,
de les Navas de 'rotosa era pronuncia!
anda astorament per aquella velas del
districte IX municipal.
Ahir passarem per aquella via que
recorda la gesta contra els serrains.
Al mig del carrer s'alça un edifici,
perlIongació d'una fabrica, amb una
aleada ja de tercer pis. Creureu que
aquests edifici, bastit contra els vi-

ceptes de les ordenances municipals,
s'est à tirant a terca? Innocents 1 S'hi
treballa amb tota activitat.
Que espera el senyor Argimon a ((emanar que sigui retirada la seca di-

missió?

bre de beelets del Banc de
França que actualment estan
en circulaci6, s'aproximava al
de l'anterior crisi del canvi registrada l'any 1920.
'Subratile que el darrer Balene publicat pel Bario de Frenen, es un balane de ft de mas,
o sigui un periode en el qual
és necessari per atendre les necessitats del comerç. d'augmen
tan el nombre de bitliets en circulad& augment quip el Banc
sof reabsorbir en el transeure
de tes primeres setmanes -se-

güents.

Acaba dient que les mesures
proposades pel Govern acabaran per desfer l'ofensiva empresa contra el franc.—Havas.
A LA CAMBRA FRANCESA
DISCURS DE M. POINCARE
CONTESTANT LA INTE RPEL.LACIO SOBRE POLITICA
INTERIOR
Paris, 7.—Cambra dels diputats.—
EI president del Consell, senyor

Poineare, contestant algunes interpellacions que se li han dirigit
aquests dies sobre política interior,
pronuncia un extens discura, que iniciä feos l'afirmació que les naves
idees en ço que es refereix a aquesla política no han variat i que, per
segueix tenint el mateix criteri
de sempre respecte la necessität de

institucions republicanes i mantenir en tota la seva vigencia les Beis referents a les Congre-

defensa" les

gacions religioses.

El president del Consell, resumint

en una (rase !pifiea com entén actuar en politica interior, exclama:
—El Govern no vol esser presoner
de ningú, ni sie la dreta ni de l'extrema esquerra".

Elogia destaja l'actitud observada per la Cambra amb els Governs
que han estas al Poder des de les

darreres eleccions.
Gracies a aquesta actitud i malgrat
no complir Alemanya amb els compromisos contrets, ha estat possible
de restaurar les regions devastades,
construir sis emites mil cases, vint
mil fàbriques, guatee mil cinc cents

quilòmetres de vies tenles i realitzar altres obres importants.—Havas.
PER CREURE'S INJURIAT,

M. POINCARE ENVIA ELS

SEUS PADRINS A M. DELAUNAY
París, 6.—Amb motiu d'unes paraules pronunciades o a la Cambra
dels Diputats durant la sessió d'ahir
pel diputat bonapartista M. Prevest
Delaunay, paraules que el senyor
Poincare va j'alear ofensives, aquest
va enviar els seus padrins al diputat en qflestió.
Reunits els esmentats padrins arnb
els que per la seva par designa el senyor Prevest Delaunay, varen ésser
examinades per tots ella les quartilles
taquigrafiques preses durant la sessib. convenint-se unànimement en
que les paraules de referencia no
significaren cap injúria per al senyor Poincare, i donant per terminas alai l'assumpte.—Havas.

SEGONS "LE MATIN" UN SINDICAT D'INDUSTRIALS ALEMANYS PORTA ELS MANEIGS
CONTRA EL FRANC
Paris, 8. — "Le Matin" fa
ressaltar que tots els deepate
xos de l'estranger semblen confin-mar l'opinin expressada pels
senyors Poincare i Lasteyrie, es
a dir que el retard imposat a
l'aprovació dele projectes amb
els quals el Gavera comptava

per salvar la crisi financiera
redobla la Huila dels espetenladees estrangers.
L'esmentat diari afegeix que,
segons totes les probabilitats,

els actuals maneigs contra el
franc estan dirigits per un poderes grup o sindical. d'indua/hala alemanys, el qual persea
gueix un objectiu especialment
potaje i está resolt a portar /a
lluita fins a la fi. encara que

Peperache resulti desastrosa
a ells mateixes, des del punt
de vista financier.
La situació — acaba dient —
fa particularment frägi/ una ad'e
ea que ro correspon a cap reahiel económica, com este en la
consciencia de tothom. — Hayas.
"LE JOURNAL" I LA LLUITA K
FAVOR DEL FRANC
Paris, 8. — "Le Journal" diu
que 'el mercat de canvis sofreix
la impressió principal de certs

per

comentaris que han acompanya t le.s deciaracions de! poa

nen de la Comissie del Senat,
comentaris que podrien ter
creure que discussió dels pro
jectes financiera del Govern

seria retardada.
Les declaracions de M. Poin4
rar6 respecte a aquest particua
lar han tranquillitzat els esperis posan! les coses en el sets
punt.
Després d'aprovar la insistencia del Govern en

dernanar

la diseussió immediata dele
projectes fiscals aprovats ja
per la Cambra, el "Journal" diu
que dlur aprovació per part del
Senat da segura i que es dificil
deidmetre que ei canvi del
franc no experimenti una favorable reaccie en ässer aprovades les reformes fiscals, i soe

bretot tenint en compte que ela
lreballs dels Comitès de perita

sessions fins dijous que ve.
M. Poincaré, que desitja que la
discussió dels projectes fiscal, del
Govern comenci tot seguit, ha con-

mina situada a Castle Gate.
La mina ha sepultas les mi:alai-

ferenciat amb alguno ministres respecte de la situad& 1 ha insistit
avui davant la Comissió senatorial
sobre la necessitat d'una räpida ratificaeid de la reforma aprovada per

Senat per unanimitat i la Cambra per

la Cambra.
Circula el rumor que el Govern
està disposat a usar de les Reis que
Ii confereix el reglament, per tal

una gran majoria, aprovaren l'ocuoacl6
de la Ruhr—Hans.

l'Estat per a 5924.
Per quinze vots „cianea tres ha
tercalat en cl text de la Cambra, autoritzant al Govern a procedir per De-,
creta reglamentaris un tex anuilant
finitivament mil milions sobre els m'edito oberts en el Pressupost general i
els Pressupostos anexes.
Aquesta anullació serfs repartida antre els ministeris per decrets del president de la República, dintre del quadro de les lleis existents.
La Comissió ha adoptat i'article se-'
gen reierent a què no es pot crear
cap nou arree; l'article tercer mete o
neta la doble dicitna a tots els ;raposees; l'article quart i eis sise a nove
sobre els drets de Timbre i abres.
Finalment ha separat rarticle cin-4
que, ajornala la seva discussió fina a

EL SENAT AJORNA LES SESSIONS FINS DIJOUS QUE VE
id POINCARE FARA US DE
TOTS ELS MITJANS PERQUE RATIFIQU/ RAPIDAMENT ELS PROJECTES FISCALS
París, 8.—El Senat ha ajornat les

•

dir que ha de rebutjar-se tot el que es
refereix a !Mita de clames.
Referint - se a la resistencia alemanya, recorda amb satisfaceiä que el

bes, i accepta el principi da mil milions d'economia sobre les despeses de

d'obliga, al Senat a anticipar la reuni6.-4tans.

s'estan acabant.—Havas.

TERRIBLE EXPLOMO
res MINAIRES SEPULTATS
Satalake City (Estat

SIm produit una explosió en una
res.

Amb tot i treballar set equipa eis
salvament, no ‚'ha pogut fins ara
extreure ni un supervivent ni a*

cadever.
Es tem que hagin mort uns pet
l'explosia. altres enterrats i la reate
asfixiats per les emaacions del in
grisú.

Un aol equip de salvament saa
alsonseguit entrar a la aina.—lie

eso.
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FERROCARRILII SECUNDA»)
MIL SUD D'ESPANTA, E. A.
conformitat amb el que
eilposen els Estatuts sooials,
comaca els senyors socio1114$8 a la Junta General Or••

353'00

11011655

dinäria del dia 31 del corrent,
a 19s 11 del wat, •als baixos
de la casa número 231 del carver de Provenca.
Els que tinguin 50 o mes accione i desitgin assistir a la
Junta, hauran d'haver-les dipositades deu dies abans a la
Caixa social, tal corn s'indica en
l'article 28 dels dils Estatuts.
Barcelona, 8 de maro de
1924. - El President, G. CORNET.
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L'única que substitueix avaa
taljosament la llot fresca e;
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dels infants. Fascicles de frani
a qui en dernani a /a SOCIE1'.17
NESTLE A. E. P. A.. Granvit
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-esposen els Estatuts socials,
es convoca els senyors aceio/listes a la Junta General Ordinària del dia 30 del corrent,
a-iles 10 del mil, als baixos
deda casa número 231 del carrät de Provenca.
que tinguin 50 o Inés
aeä/uris i desitgin assistir a la
>lata. hauran d'haver-les dipoättades deu dies abans, a la
fläha social, tom s'indica en
01.'1k/e 35 deis dits Estatuts.
-.Ubáreelona, 7 de mace de
1924. - El Director Gerent,
St. YEERN.
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'Els seus afligits fills Teresa Maria, Cecilia, Carme, Teresa, Pere i Alerce, fiiis polítics Josep Sarasa, Jaume
-Fortuny, Lluis S. Abadal, Fausti Salvà i Pere Carreras, nets, germans politics Maria Cosp Vda. d'Arró, loan Cosp
•i Rita Arró, nebots, cosins i familia tota i les cases comercials Pere Cosp (Fill), Fortuny Germans i Faustf Sale en assebentar-vos a vós i familia de tan irreparable perdua, us preguen que el tingueu present en les vostres oracions
i us serviu d'assistir a la casa mortuòria, Claris, 39, demá dilluns, a dos quarts d'onze, per tal d'acompanyar el cadáver a l'Esgiesia p arro quial de la Purissima Concepció i des d'allí a la darrera estada Cementiri del Sud-oest
No es convida

particularment

5

ASETA BARCELONINA
hisbe de BarVaren estar a la Capitania una Co' a; Gregori Ciril, bisbes; Santa missió de venedors, per tal d'interetde Bolonya, verge, i Fein- sar-se per raliiberament dele MitaRomana, vidua.
guu.
ets d'avui: Paca,

NOTA NECROLOGICA
rggRAMENTS PER AVUI
MATI
Ferrari Coy, de 71 anys, Al-

tur Vila Hernindez, Francesc Bosigas
Andrés, Josep Maria Senchez Expdsit i Manuel Vallverdti Estivell.

sil, 49, al cementiri Nou.
enze.
Frotase Zaragoza Pérez, de 78
Cuesta, 59, al cementiri Vell.
onze.
Frederic Arbó Alemany. de 4 meVerdi. 279, al cementiri de Sant
oa.si. A les once.
ijada Abadia Jacas, de 20 menos,
,andi na , 25, tercer, al cementin

Han estat posan a disposició del

jutjat.

-arare de3t3aume 44.•

Azi el

MARES
tIndrou
MOLTA LLET

Zulaica Guiurucagoitia, de
placa de Sant Josep Orrol.
te- rter, al cementiri de Les
ts. A les once.
srmand Ravaschio, d'once MC503,
19, 11., al cementiri Nou. A
equel Prieto Senchez, de 6o anys,
Timlborets, 4. primer, al cemenN,u. A les vuit.
garcelf Gabakia Borras. d e 40
Aray, 6, principal, al cementiSou. A les once.
alear Molina Molina, de 69 an s,
na. 170. quart. al cententirt de
Ccets. A les vuil

sume Martori Marco, de 18 anys,
233, primer, al cementiri
A les nou.
Elisa Valls Olost, de 43 anys,
31. A les nou.

llana Paguiarh Soriano, de cinc

s. Enna, 176. al cenientiri
.dos quarts de deu.
Pere Pluvinet Bragulat, de 52 anys
gävers, 235, primer, al Cenar:MiNou. A les deu.
knoni Ciudad Capdevila. de 79
Esquirol, 3, al cementiri Nou
dcu.

Rob-Vi rent
dni Miret

Per a comerç i Idiomes, Ta-meen, etc., estudieu, senyor
senyorcta a l'ACADE/elIA
;OTS, carece deis Arts, 10. Te.
a. 15031 A. La més important

fEsiianya.

NO VAL A RADAR
:crrer de Sant Pere meA Baix,
mo s so repartidor va pujar en un
pte complie oir encarrec, deixant

a la porta de la casa. En
hilar al carrer es troha arnb la &sir:1491e sorpresa cate li huelen ter
trrete

CAMISER1A
RAUS
Boueria; 32
(tan

issortil ea cidattt

lumemn••n••••nn••n•n•••n••n1111•11.1Y1Mbinn

Perfeetamenl assabentats poassegurar que manquen en
abao'ni fonament els rumors circulais supesant subjectes a procediment judidal
els gerents ste la Societat Anónima "FORN DE SANT Jai'.
31E". per haver manrat a la
consideraet4 deguda al Goverti
conetituit de la nació.
ales: bit arriba: a propalar-se que els estnontals ge-

rents havien
detinguts.
la qual cosa es absolulament
falsa. El que ha oeurregul
que els tres establiments que
a Barcelona la Easereditarla fabrica de dolços han est a t y isi
lats per quaIr.s inspeclors aelegats de l'ainorital, que per
ere' no han Mo201 comprovar
POS de lol al!il que en perjudici
' ' "FORN DE SANT JAUME"
s'ha vingut fent circular.
OPTICA E'

ZN QUE ES CANSA DE VIERE
jG i Ferrand. Seguí. de 24 anys,
alter que viu al carece Salva, 58, va

aorta una torta cloäi d'àrid clurindrie.
=Isla intenció de suicidar-se, horn no

eP per qué. En estat mol' greu tou
euiladat a l'Hospital

Lo selectes xocolates elaborades pele

MonjA de Montserrat
es venen a l'antiga fàbrica
de paste-, por a sopa de Josep Blgorre, rarrer de la
Ilqueria, 40. i a la sucureat, plaça de la Llibertat, 4
:Grada).
-BARALLES
logainer del creuer "Río de la
a". Francesc Cayuelas Pinar, de
ar m. i el mariner Salvador Deosis
poli van barallar-se a conseqüende tenir excitats els nirvis, per ha-se empassat una mica massa

E Cayuelas fou assistit al dispen-

ti per presentir diverses contusions
i al bree.
•-PARAR:10E 8 CARDU3
Portar arriase, 10
rsis, si

r ,
CanieriS

PEIXETERSeDETINGUTS
nza estat empresonats. a la dispodel j2tge permanent de la CapiFia general, els senyors Hospital (J.
Gori i Burrall, membres de la
rokració de venedors de pelardetenció és derada, segons es
a hacer aquests senyors imposat
Ill Penyora de 5,000 pessetes a dos
taniats per vendre mercaderia a
flts baixes que el mircirt per

Nitrad&

111811E111A 111141Ali
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Pler p s lmtanes 1
I

Con'ri-- CAl'ALANES. 613
91013LES. JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoracld, pro-

jectcs per eminente enlates

ocasió de parlar amb el nostre boa amic
Jaume Comas. arribat fa poe
de l'estranger. on s'ha proveït
d'un be de Díeu de ganeres de
faidasia per a la profiera temporada de primavera.
La casa Comas t Companya.
Societat en Comandita. pudra
ara, com cada temporada, salisfor les ron/sedes exigències
del nostre finan elegant.
llavero tiragiit

FADAIrUe.:3 Forran ,
BIOMBOS '.

U. Casa

CLAPES

Avui, diumenge, a dos quarts de set

ele la tarda, al Centre Excursionista
de Catalun y a tindrä lloc una sessió
ale projeccions original .' del senyor
Juli Degollada, de Grecia. Turquia i

Egipte.

I At

Eenc té)!

LLAUNERS I LAMPIS-

TES: La mdlor LAMPARA
PER SOLDAR, garantida.

Dipositari CAVAALO, carrer
Roger de Llúria, núm. 9.

Notes d'Esports

Lamba de Cilalunya, 125 - tel, 650-tk

NOYET LT INTERESSANT
"Las luchas

fratricidas de Es-

pada"

a 5 Mes volum
I. — "El testamento de Carlos II"
_ - --

II.--"La Saboyana". (Memòries

ALLIBERAMENTS

viscudes per una dama francesa, sobre les campanyes de
Felip V a Catalunya en 1701
i t7o2.)

Han estat alliberats els sindicalistes

Piñón i Grau, del rana de transporto
i Mascarell, del ram de la metaHurgia.
VERITABLE OGAJ.J

obiectsa y ute de toba. ola,¡ea. Preu tia, Tallero, num ti

RIGAU' I 8111,BERR

La Carto!xa Seuilana

Vldrieree Mari f amemos al ese sobre s'Idee I metan : Stures I cris
talis puma u cerasta g Baldoses. Del.
acate,. gr,eals, boselats 1 ruiralls
Gawera. 32, entro corta I sepialmnte

PER AMENACES DE MORT

ZELtru3 6545 •

Cristalleries. Vaixelies, auca
de cate t te Rambla de Catalunya, número 13. Tel. 3312 A.

Miguel Galvano va fer detente a
Ernest 'Limaranu per haver-lo an1C11.1'Al de mort atnb una piatola.
Despee, de prestar declaració va
quedar en llibertat.

deixeu de comprar els Calçats
Novelty. Són els traen els me,
economics. Plaga de Santa Anna, 1.
NO

!Melar Dense rival:

ea* LA GARZA

Resulta molt interessant la
rn an i pu latió del pure, per le
sera netedat i eserupolositat,
tlegut ale moderits aparells amb
que contpla aquesta sevein a

.5••4171101311111MBIOn

Eilk.!htf-rnms
••
Pi

Sellan) anta i

o TEXT LLATI
•

I

CATALA a

AMB MUSICA

• De venda a l'EDITORIAL g
z l'OLIGLOTA, Petritxol, 8, i
•
a les altres llibreries
g

I • Etionuntat de Barcelona, Rambla de Catalunya, 80,

•••s:tf„»,:t:

•
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Als establiments EL LOUVRE. Ronda de Sant Pero. S'ade tot Nur valor en prometen jr
CONFERENCIA AJORNADA
El Cercle Artistie de Sant Lluc po-

Aparells parladors des de 60
Dessetes. Exteris assurtit de
discos. J. Soler, Ay lnyó, 1 ((mire

Snlament en pArrifon el s que
un han ir °rural de pf e/idee el

Ha de jugar-se avui Tanundel partit entre els equipa que
representaran la Federada Italiana i la d'Espanya. Des de
[t 'olimpiada d'Anvers quo no
havien jugat aquestes dues represen tac i ons.
Coneixem aqui ben poo el
futbol Ola; a part les exhibicions del Pro-Vereelli i de l'Alessandria, exhibirions que en
qué es varen portar a terme,
que es varen portar a terme,
no permetten pas de formar un
juche/ rimase exacte sobre el
futbol a Italia, res mea d'aquest 'mis ha desfilat pele ilustres camps.
Partieuiarinent, tenim el record d'un maleta a (»ho y a, entre l'equip titufar d aquest ma(eix non' i el Lombardia. El
tel que gran part de Vequip
Italia hagi retal constituit a
base deis jugadora del (Jalone
ens permet fijar, si be mott
Ileugerament, algunes de le ä
Italia,
La característica del inc dels
e.quips 1aliaii es la d una duresta que rarament aqui veieni.
La tecniea (a inenys d'haver
Ist sensibles progressos en
aquesta darrers temps), mas

rompan seretal n'Inserta'
rio n ,••• 111 • 51,n theravellosos
de lee
teles les
sir. respeatnries
FARMACIA El. SIGLO

Sant Pau, 83

-VIATGE COL.LECTIU

dient que llur atac es migrar

i e n canvi formen una defensa

Promet esser un veritable éxit el
v;atge collectiu que organitza la Unli's
Professional de Dependems de Comt rq
per Setmana Santa, a Lourdes, Tolosa i Carcassona.
-EL CONSELL DE GUERRA

Ahir al mati va railebrar-se
ciat Consell de guerra de placa que
havia de veure i fallar la causa se-

guirla contra els paisans Salvador Balada Castaño i Francesc Beseter Juan
als quals s'acusava ¿'hacer realitzat
coaccions prop dels obrers d'una fibria, per tal que no reprenguessin el
treball ea (temió (l'una vaga que alavia plantejat.
La prova testifical va ésser favorable per als proces s ats. els quals se suposa que seran absolts.
La sentencia, perd, no es t'ara pública fins a l'aprovació del capità ge-

catarros. refrensts, Eroninles

TOS r . .111110,, P, g.lareIXPII
(g amma a g r g h l'Elixir Genuino cunera..

En la impossibilitat d'avisar
a tolo cl 5 dieras que no bavien
P eaut. estuprar vasos forma
barril refina:ate, per liaren -se
esgotat, a les cristalleries de
Mida INglada, Rambla de les
Flore, 8, i Itonda de Sant Antoni, 3, es ennitiniezi fuer mitjä
del prearril anunri, indicant que
els prens astil a hessetes 10 In
dotzena deis d'aigna. a 8 pessetes Os de Ni. a e'ral pessetes
els rio Xere a 0 pessetes els
de licor.
lio tossits mes.

vh

MPrenupastil

TRES RIMA CAPSA

1'EMU

MAL FARINGOL
LI
DE COLL usEt

de molla duresa.

Aquestes , naturalment, san
idees generals i que avui les
eireurnstancies podrien desbaratar. Si hem de creure les darceros noticiea are:ha:les, el seleecionador Si g . Pozzo, durament. escarmentat pel match
amb Austria (que aquesta nada va guanyar per 4 a ha
volgut, imitant l'exemple dels
francesos en °nimia del darrer
match amb BMgica, formar un
equip de vators mixtos, preferint sacrifiear certs jugadors
"consagrats" pel públic i reemplaear-los per cimienta encara por p m/regate, pera que per
Iliir entusiasme poden portar
el seis eqaip a la victòria.
La davaidera n'es un ejemple 1 en ella el seleccionador
ha buscat tot l'aint de la gent
nava. reforeant-la, en canal, per
una ifnitl intelligent i homogè-

nia

RESTAURAN f ROTAS.
Sale do Te
ada dia te dansant do 1 a dos

guarte de 8, 1 dmar a l'amen
cana. de 9 • ti,

ATRACAMENT FRUSTRA?
Abans d'ahir a la nit, al carrer del

Cid. cinc individus emprengueren a
Marc Continenti Segura, ansh fiaterit
de robar - lo.
Mentre dos el Iligaven de mana, els
ratees tres 7cscorcr:'.avn pera no pe
asieren realitur la malifeta, puja Os

intal I nue

desliar, pula tot i portan t quasi seinpre el joc pele extrema,
la qual cosa obliga els seus
davanters a desplegar-se ramdament, es ressettt de l'abús que
fan de les passades Ilargues i
elles. Llur inc de cap, es gairebe nul. Defecte principal deis
seus davunters, es Pubseeeia
que tenen en el Jet Ilarg i que
prodiguen amh exce.a.
En ennvi, emprant-ae a la
defensiva, on generalment
centren tnt llar esforç, si1n reir-

durs. E/3 recursos iels setta
backs. que serien sorollosanie.nt
protestats pel nostre
Sdn ben admesos per part dels
•ntusmstes italiana.
Podria, dones, resumir-se el
ion dels equipe (Vaquen palo,

XAROP VIAN

Forran i

neral.

tit Itälia-Espanya

usada per ells, deixa
,•

sa a conmxement dels seas socis n sue
la conferencia que havia de donar
avui cl senyor Junceda, queda ajumada fins nota ario

A ia vigüa ael par-

.
a qualdats que limita l'equip
suara designat per representar
Vutattatlefasqua

meta de 4a compra.

HIJA iMPERM

Tat t 573 A.

detall.

—

itsaparkixer el carrete).

tu¡rá

tiquets.
Novissim sistema de venda al

SCHOLA ORPHEONICA
La "Schola Orpheon:ca" celebrara
avui. diumenge, a dos quarts de cinc
de la tarda, la primera de les fes es
musica:s de l'actual Quaresma. Prendran pal a la sess;9 chismes de l'esmentada cuila:.

dem

Lt SANTA PERSISTENCIA

al servei a domicili. Els repartiments s'efectuaran d'U a 1
del mall i de 5 a 7 de la tarda.
Empreu el nostre Carnet de

Durant l'opebaraaf Rob•Vida film. 1
rembat 1311innunuria, dolurs I molestes
propho de l'estar, demonrolila I Molifica
Cl nou enero Im p lica la rolare 1 preells303a per a un part (clic 1 del abundant.
En la factine.af RoU•Vida imiu 2 asementa la qualuIllat de I lot, l'enricluela en
canse lila 1 inantegra, vera la mere de la
desnuirl n le can5ada per l'alletanient.
Es lartuärles. Autor, doctor MIrel,
pina Comercial, 9 , Barcelona.

!ROM, 19
A i25 barraques de la font de 15
-.Ala. de Montjuich. un gos
el nen Baltasar Reyes Escoland,
ferides a la mà dreta.

a la secció de panificas:ha per

d'anclar.

CA MIS ERS

ailitges I mitjons
trrompibles

próximament Inaugurara
aquesta casa una sots-seccua
de Pa de luxe—Parls—tipus
"Richolieu". Es reben encarreca

No Ce me « que una encala del sur de
plantea Ile g eres que pastaren insuntiva•
touno els rnamiter. guapo (enea neceaallat

31(11 1 ILITEll

Telefon 5027 A.

agent de policia va veure el que pucava, i tocant xiuje d'alarme Idu desa pateixer els rnsifsctors, debutas Vatracat a terra.
Aleshores l'agent, ajudat d'uns guirdies de seguretat Perseguiren ell mal factor. fine al port, aerinseguint detenir-ne quatre, els guau es diuen Ar-

LAVABOS-BANYEREb.
ESCALFADORS
" BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET
Flt,LAYO.

7

formada

integrament pels

tres miljos del Genova.
La parella de backs es creença que aguantara amb fermesa
l'ateo contrari, i quant al portee, novel) erial a internacional,

gaudeix avui de la confiasteis
dels federatius.
Com hem dit, Pelo partit
jugat entre 109 selecciona es.
panyola 1 Italiana, 110 fou a
Anvers, resultant batuta els italiana per 2 a O en un match,
In narantartatien del qua! va
basar un btu dolasills doto ven-

cedors, contrarrestat, pera, per
la gran defensa del tercet italiä.
La selecció que ha fet el comitä madrileny pot considerares: acceptable, per6 no pas mes;
de la porta i de la rallia de
mil»; res hi ha que dir-ne.
Però la davantera es dificil que
s'ent...:gui, cae esta formada
per emments molt heterogenis.
Eis tenen posades multes esperances amb En Zabala al centre, pera cris sembla que molt
s'ha exaggrat amb aquest jugador. La seva indiviaualitat
el-malta ben poc en el centre,
majorment havent de servir de
nexe a dos estds joe tan diferents com seran lee ales integrades per Piera-Sanutier i
Lara -Agu irreza bala.
La parolla Acedo-Rousse
constitue.x la principal enigma
i pot dir-se que damuni d'ella
recau la responsabaitat de la
juruada.
Per be que l'equip italià
gut mes räpid t guardi ntes cohesió, 8i aquesta parella earti
x , ene deeantern per creure-ple:
en una victórla de Pequip iberic, tot i tenint ett cumple el
pes que representa en aquestes
ocasiona la presencia d'una
gran multitud que, naturalment. s'inclinara ¡Jets seus'.
D'aqui a origine s hores haurem sortit del dubte.
La telegrama rehut ahir del
noatre cavial espeeml a Mita.
Pils diu que ad pas deis vialgers per Genova. !ore» moll obsequiats pela den-idas esportius d'aquella eitital i de la Peder:1M Italiana. Les mostees
de simpalia es feren encara,
Si cap, nués ostensibles a Ilur
arribada a Milä.
El terreny de joc estä molt

bou a causa de :a pluja que havia caigut arel) persiste:tela, si
be ahir el cha es presentava

do i Leate (Genoa)-Conti i Ce.

venini (Internacionale), Cailo
(Genova), Baloncieri i Borato.
(Alessandria).
En aquest equip figuren cont
a internacionals per primera
Negada: De Pra, Lea/e, Conti,
Callo, Baloncieri i Borello.
Actuara d'arbitre M. Cristok -s
he, de la Federada Belga.
A l'edició especial de dem,
dililtins, a la tarda, els nostres
lectora trobaran una ämpla
rese.enya del partit, del nostre
enviat especial, zenyor Domenee

Els excursionistes han visi-

l'esplèndid velLdrom de Monza.
que ha causat excellent impress ió.
Esportivament — afrgetx el
telegrama — els italians must ren m 6 s optimismo q u e
dios pasaals, considera:11 un
eneert la selecció formada pel
Nuera
EN equipe que ahir, a migdia, a MirIS, es consideravea derwitius, san eta segtients:
Espanya: Zamora

(calalat-

Acedo i Rousse (de Discuta).
Gamborena • (guipuscoa), alcana (asturief i Peña (basc)-

Pi,ra i Sarnitier (ealalans),
Zalialn, Laca i Agairrezahala
(laneros),

Italia: De Pm a (Genna) -Roseta (Alessandria) i De Ver chi (Genort) -Barben, Burlan-

FUTBOL

Per avui a la tarda estan anua..
cials els següents partas, ets
quals es jugaran al camp del
cercle posat a primer terme:

Badalona-Terrassa.
Espanyol- Gràcia.
Sans-Júpiter.
Martinene-Sabadell.
Al lila t 1 tindrà lloc et partit
de campionat entre els segons
equips del Sans i et alartinerió,
al canip del primer,
ra

el e

FS Corts

9
117.

DE

ISIARQ

C. Terraasa

Carril:lió do Catalunya Orup B
contra

F. C. Ela rcelone

Camela de Catalunya GrupA

A DOS QUARTS DE QUATRE

Les localitats abonades seran reservades fina a la nit
de. divendres, dia 7.

LLEGIU!
dentà a la tarda

1_71 PUBLICITTIT
Meló SetTanal d'Esports
amb extensa informació del

que es jur,arl a Mile:

magnífie.

ta( eh: estahliments

Pallarola,

partit

1:113 -Esr z n y a
pol nostre enviar especial En Donanec Pallarela, i de tots els Wats«.

pectina d'avui.

PREU: ro CENTIEU
n14,
Issmisemesmsasemb

F, V EHI L S
I

2, Portal do ('Angel, 2

nIgls sal 2 Ftas.
Canu es
9 Ptas.
Aliticos N'al 1 Pta.
COLLS
Fll - Fir,uO - PoptlIa.;a 1 Pta.

1111•11•11•1111919•ROM•B•Ninals•RINBIBIIIIIII•BNIIIIL,

BANC DE CATALUNYA 1
BARCELONA
radia dils Etledit,

N'as

1 91 1 52

du Crin 56

Direcció telegráfica i telefónica: CATALOMASANK

Negocien' eta oupons Deute Interior, Exterior 1 Amorper 100, venciment 1 d'abril prexlm.

titzable 4

CAMBRA CUIRASSADA
Compartimento de lloguer

ASENOIA núm. 1; Cerrar CHO Cauta. 8 - Faltos N. 661
sant Andreu, 146 - „ B. 671.7
ALENCIA núm. 2:
fi. 1847
1,6ENGIA m'a. 3; „ Salame, 111 •
SucanalsaGimmiLleyda

iimamiumaarmunasausamaansurniuma

•Cent411 Ni TAT

•getald . 414 TIMA
nentserrat, ne rEicola de notes
sea
' di

de Caatelltollit dol Bou, i de

poe rategria a ta casa de:9
trakk.

I

la Casa dels pobres ja fa

rae Es el mercas a serme, tan

abans.
--yttelm deixar els aireas la setmana
paillakamt una esperançadora
Illbs'dirnarts l'empresa de 741 analle•
‘Saeribava de Nords a 64.4s i d'A=

:aúnes a 6373.
Despeje to:es les ¡Ilusione per terca
e- bell noca
Cam sia que Es Tibie rotlle obert a
k räpida cotització de aoves i impres.
elote i per mort que aparegui conserva
vna antigua i consubstancial sensibilitat, la mala impressió incor.ereta del
Marroc un dia i un altre dia, la ressedan de la sessió del Conse/1 Superior
ferroviari en la qual is venauda per
votacia una esmena defensada prls representants de les Companyies, porten
les accions al tipa; de tanta d'ay:rúa
tarda, a les cinc, al Mercat
Norde a 6z Alacants a 62.5 5 . quelcorn refets. però dels tipus de la sesaló de Bolsa.
Oualserol remete es procurarà tornar a millorar canvis.
Aquest fer i desfer as incansable,
peras paradoxalment, en arad, naateix
na el cansament.
Les accione del Riu de la Plata, que
Irien arribat durant la seuriana a
9.30 , pugen a 52.73.
Tot és relatiu.
Les Filipines pugen a 237 i les Felt urres passen de 35 a 6o.
En el comprat, respecte a Esta!,
&km la setraana paseada: Res de
pon en Interior i monifesta fiaixedat
ion Amortitsables. Per contra, Presa:le en obligaricou del Tresor i
arene en les s..,ries grosses d'Exterior.
Dones aquesta setmana. a la inversa:
miliora l'Interior i l'Amortitzable, i
perden una 30 cèntims els Tresors i
les series grosses d'Exterior.
Un dia per a cada G.
Les Mancomunitats pugen mig ente!,
• 72.5o, pena resten en escassissitr. negadDe Municipis hi ha tumba una lieugera millora en algunes series. i
aquí 5i que el negoci hi és més
En general alguna fluixedat en carrils, tant eis del 3 per roo coso els
d'altres signes d'interés. Uns air.b alores, pese, no perden mis d'un quart
per roo.
Impertorbables a 71.25 i molt
chata els Alacants 4 per loe de la
sirle D.
Hi ha excepció de millora, per la
puja eonstant de les lliures esterlinas.
que fins avui no s'ha calmat, coincidint
amb la R. O. de la limitació de contractació de moneda, que ha emplenat
de comentaris aquell reeó de Llotja;
bi ha excepció de minora, repetim,
Ala=rits 3 per roo, de la segona hipoteca. Limen avui a 76, vora un
enter més que la setmana paseada.
De les obligacions industrials
ten les bones d'Electricitat.
Les altres en general sostenen tipus.
De moneda estrangera aval — que
po passa mai — han deixat de cotitsar-se frases belgues SUiSSOS i tires
italianes. Els francs francesos han
caigut a 30.20 .
Cal ro deixar-se irnpressionar massa
per la cotització de la moneda. car es
Cola que en les seves inclinacinns te
explicacions lògiques, pera en els extretas obeeix a apassionaments i a deseoneguts repenjaments.
R. Surinyach Senties
Dissabte, 8 de mare de 1924-

CRON1GA DE CULTURA
hiversliat de Barceloni
Del Rectorat.-11a visual al
flector el cònsol general d'Itätia a Barcelona.
— La senyora vidua d'Iraneó
ha fet present a l'Escota d'Arquitectura d'aquesta Universitat d'una esplendida collecció de
rlixes, composta de cinc a sis
mil vistes de notable interés
arquitectònic. En agureta col_
leeció es poden admirar nombrostssims paisatges de tot el
alón i sobre tot de Catalunea.
— S'ha confirmat la noticia
tj us donàvem respecte la di/ensiló presentada amb caräcter
Irrevocable, pel degä de la Faeultat de Farinàcia doctor Jesús Goizueta.
— Els alumnes del darrer
gura d'aquesta Escota d'Arquitectura han empres un viatge
le pràctiques d'estudi, rnarzant
abEn s d'ahir ca) a Andalusia i

eatremadura. hcompanyen els

Itscelars els catedrälics Eranpese de P. Nebot 1 Amadeu L'opart. Per tal que puguin fer
aquest vial ge mes gran nombre
d'alumnes, algunes cases indosrials d'aquesta capital han
iontribuit amb donatius de
1,500 pessetes.
Otepeololons. — Per II. G.
radmet la dimisaió que del citrina* de director de i'Escola YesMst de Mestres, de Girona, ha
ereeintat En Casta Esta', hose* estat nomenat per substi-

htil-le el catedràtic d'aquell
inetut General i Técnio senyor
lididePai Roca.
l wzr
.1í.. ta 66
~ administrativa
gee mera ensenyança comu11 . al Reetor la cessació en
' ONDA carne d'En Pranceae
mitre de Sabadell, i do
la Gibert, mi gramos de
1 talnibi be comunica( la

eg;

_

N'Adelina Guimera, de l'escota
mixta del Brull.
—La Junta Municipal de Primera Ensenysaca comunica al
Rector :a presa de possesei.)
d'En Joan Vidal s Guimerts
mestre interi de l'Escota graduada de nois número 4 d'aquesta eapaal.
MagIstert . Ila mort a C-am.
brds ;a meelreasa jubilada
Magdalena Ballvi i Freixa.
—En vista del favorable informe emes pel delegas en la
visita d'inspecció efectueJa a
l'escota de Guitteoles, per haver
pogut comprovar un ensenyament exemplar, la Junta provincial felicita la mestressa Na Co-

vadonaa Fernändez i Argüeües
—Han estat concedits trenta
dies de Ilieeneta a Na Merla
mestressa de l'escota
de Sant Sadurnf.
—Vacant el arree d'habitatat dels mestres del parta judicial de Reus per cessacid
d'En Ramon Grau i Liadó, es
convoca tols els mestres i mes
tresses d'aquest partit per ni
dia 23 del que sons, n les onz.)
del mati, per lat de procedir a
l'eletteió de nou habilitat substito!.
Subvenció a cam p e aoricoles.
—Es concedeixen 500 pessetes
carresponents al tercer 1 quart
trimestre del corren! any. ale

directors dels següents camps
agrIcotes:
En Jan Bonet i Polit, mestre
de Caslellserh; En Ramon
rei i Aran, de Bonisalem; Eti
Salvador Sunyer i Sirven!, de
Santa Margarida; En Jaume
Fornaris i Follara!, de Son
Sorvera: N' E nric Tomàs 1 Gabriel. disona.
La del cama de Pereleda os
lliurarà quan la Inspecció shpiga el nom de l'actual director.
CONFERENCIA PEL POBLE

L'Orfea Gracienc. conlinuant
la tasa que de moll lampe eneh
lia imposat per difondre la

cultura entre el p ostre noble,
ha organitzat una conferencia
per al dissabte dia 15 del corrent, que donarä l'eminent artista i literal N'Adriza Gual. director de l'E a cola Catalana d'Art
Dramàtic. El tema que aquest
ha escollit es força suggestiu:
"El procee esrenogräfic des dels
greca fins als nostres dies."
i.S-STITUT DE CULTURA DE LA
DONA
Secció Permanent de Biblioteca Circulant i Pública . — Lli_
bree recentment adquirits:
".klimenlacien racional i te los
animales domésticos", Raoul
Gouin; "Die Illülenpflatizen",
E. Morbo; "Atlas de Historia
Universal", Artero; "Prilnlogin". Pedro i Posos; "Mittelalterliche Plastik in Spanien". A.
L. atayer: "Cómo se enseflan las
ciencias ffsieo-qulmirae",
&sha llar:2;11W "Cama se enea Sa el idioma", Martí Alpara:
"alele. Cerré de Malberg". I,evente; "Contes en vera et en
nrose", Parrault; "Trinan! Catasas". "Ele Postes d'Ara".

La Mu si ca
CONCERT COSTA-TARRES

Dilluns al vespre es donara, al Palas de la Musica Catalani, el sepan
últim concert pela eminents artistes
Francesc Costa, violin sea i E. Mol,torio' Tasrés, pianista Es en squest
concer en ti qua! l•rt Mottoriol interpretará diserte; obres pianist.cp,es,
detallales a continua ció, amb la.. la
resta de les obres -ex serar execi.tades ¡se t s teas nstalittis• . rns attistes:
i
1.
Gran Sonata núm.

II (op. 125),
Schumann.
11---l'izno sol: .
"Dir-; mes", Ea:asiotl; "Tres eiChope; "Dos estudis"
tudis "
i "Rakisclat", Liste.
111..-Violí so!:
Maleo • Fuga re la sonata en sol
menor. 3. S. Bach ; "Ave María" i "La
Fen-". E. Tolde,; LI p ie i•
samunilt`. Schubert-', sier ; "Cretense', Fatné; \'ar aeictis l'artint
• ••
Dentà passat, cilinarts, tit ylrà lloc al
tealre Barcelona la tercera representació de la ccmpanyia d'Opera de Cambra. En el programa figura la primera representad() de la fatnosa
còmica francesa "Les Noces de iba na", en la qual fan primors d'intcr-

pretació rAngela Ottein i N'Arniand
Crabbe. Vist el gran exit de la inspirada obra elssica italiana, "La seres Padrona" disposat la repetida en aauest programa, el qual eaara completat per una part de comen
a carne de l'esplèndida orquesta de
cambra, sota la direcció del mestre
l'ere Blanch.
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RAONS DE LA D1MISSIO L'ACORD DEL CONSELL PARLANT AMB EN
ROVIRA 1 VIRGILI

Dissolució de l'Escola de Funcionaris
PROPOSICIO NOBILISSIMA DEL BARO DE VIVER :: ES PREVEU L'EXIT
DE LA GESTIO PER A Lt XPEDICIO DE TITOLS..
•• EL BARO DE VIVER
SENT REPUGNANCIA I... NOSALTRES TAMBE

Declaracions escrites del senyor Sala
UN VIATGE SATISFACTORI :: EL REI, LA REINA, EN PRIMO DE RIVERA
t EN MARTENTEZ ANIDO:: EL NOU PRESSUPOST: LLEIALTAT I AUSTERITAT FELICITAT DE TOTS ELS CATALAN3
LA

MISMO ¡YEN ROVIRA I VIRGILI

Divendres paseas, el nostre

car Arnic NAntoni Rovira i

gilt, que, con% es sabut, ocupava a /a Mancomunases de Calaluriya el càrrec d'oficial del Serres de Premsa, presenth, a la resolució del Consell de la Mancomunitat governativa la Instància següent:
"El sotaserit, Antoni 'boira I
Virgili, oficial encarregat aei
servei de Premsa de la Mancomunitat de Catalunya, !loe que
ocupa des del mes de juliol de
l'any 1914, poques setmanes
després de la constitució del
novell organitune, 1 que des de
l'anp 1920 le per oposició. acut
8 V. E. i Ileniffuent exposa:
Que en reintegrar-me al meu
lloc d'aquestes oficines, el cha
19 del mes passat. en virtut
Eanullació de !licencies 1 permisos acordada pel mrtat Conseli,
Interrompent l'as de la Hit encia
de tres MeFOS sestee sou que tenia concedida, vaig fer-ho amh
el propasa de demanar l'excedencia tan bon punt aleta tos
possible per neord del Consell,
ja que e/ Reglanient d'Oficines
no en parla; i alai vaig manifestar-ho als companve d'oficina i
al senyor secretan:i de la corporació. Però sto enbent encara
si l'eventual establiment de lee
exeedencies es cosa prbxima, i
havent-me encarregat dies enrema el senyor liara de Viver ,
com a presiden! accidentel de la
Mancomunitat, determinats treballs relacionals amb el servei
de premsa, treballs que probablement posarien de vegades en
contradicen) la nieva feina de
funcionari i la me y a arthesió infrangible a l'ideal de Calalunya,
tal com jo l'entene;-em veig en
el cas de presentar la dimiseia
del meta arree d'oficial. que no
doblo serà ndmesa pel Congela
Deu vos guard molls anys la
vida.
Palau de la Generalitat, set
de ciare de mil mi renta vintt.-anafre. — A• Rovira i Vergiti.
—Fea). Sr. President del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya."

L'acord del Consell, segons
la nota oficiosa
A propbsit de l'anterior instància del nostre estintat amic
Rovira i Virgili presentant la dimissió del seu arree. el Consell Permanent de la alancomunitat governativa ha pres la residual', que es reflecteix en la
segiient ilota oficiosa lliurada a
la premsa:
'Es via admire la ditnissió
presentada per l'oficial del Ne_
gorint de precisa, NA. Rovira i
Virgili, lent-se constar en acta
respecte la mateixa. que havent
de fer tisis ele funeionaris absllamen) completa de llore iiltials
polaies en ti'exereici de llore
funrions, no existeix la possibilital nue les ordres del Consell
dirigides als funeionaris p er a
liur rompliment ptignin posarlos PU contradicen) amb Iturs
ideals.

El arnyer liara de Vivar. per
la cava part, manifestä a.:e lamenta In derkiá del Favor Ro_
vira 5 Virgili, pule que- en ele
tres dies durant els minas va
romplimentar loe ordres que Va
lente a be ritrigirli, ho ha fet

satisfaelbriament."
El que diu de la
missió En Rovira

seva dii Virgili

Item demanat al nostre amic
Rovira i Virgili que ens dones

alguns detalls relacionats

amb

els incidente; que han motivat
la seva dimissió a la Mancomunitat de Catalunya. Heu's
aquí el elle ens ha dit;
dilluns d'aquesta setmana, primer dia d'oficines en què
el basó de 'iver exer(.l la Presidencia accidental de !a Mancomunitat de Catalunya, vaig
rebre del dit senyor l'enchrrec,
trames pel secretari senyor
Sana i Buigues, de redactar diäriament un resum er g io deis
lela mes Importante de carac-

he internselonal, espanyol I ca_
talk. Des de bon principi vaig
eoMprendre la Intenefd de l'enaneo. Vaig redactar la nota,

que, sense voler-ho jo matetz,
resultava una mica irùnica, i
lendenalt el senyor Sana i Buigues va indicar-me, compre t rametent els enarrees del sreti)Fr
baró de Viver, que alió no era
precisament el que aqueel demanava. El senyor haró volia
crítica, sobretot crítica, 1 volia,
especialment, que es fessin repliques a tot elle que la premdignes censurant. l'actuació
de la Mancomunitat governa-

tiva.
"Naturalment, jo encara vaig
comprendre millar la idea del
president occidental. La Bacanal
"nota del dia" era mes "crítica"
que la primera, 1 entre nitres
fets hi feia notar la contradicen) entre l'actitud de les Diputacions governatives de Lleyda
Girona i el solemne discurs bistalene del senvor Sala a la primera Assemblen de la nova
Mancomunitat. Tamhe sense que
jo ho volguds, la nota resultava
irónica.
"El senyor Fans 1 Buigues
(suposo que limitent-se a trametre fidelment l'enearree del
senyor harb de Viver), em feu
remarcar la conveniencia de
redactar una nota replican( un
artiele del senyor Jaume
Alba, aparegut fi "La Veu de
Catalunya" a proptisit de la supressió de la altifttalitat de fun-

cionarte. Aleshores vaig fer-li
observar que com a funcionar;
no em considereva °binza( a re.
decaer pal meu compte una nota
en la gua l hattria de sostenir
una °pintó oposada a la nieva
premia. La nota indicada-quellä
sanee redactar. La tesi de la
PoosidAniein accidental. interpretada poi Sr. Sane 1 Buigues,
era que ele funcionaris de la
Manenmunitat fenen obtienen)
da &l'enser nquesta i els acorde
que premies.
"Corn quo el mes: critert era
diferent, l'endemä vaig ter
per tercera i altima venda el
resum de politice exterinr i inf e riar que tant interessava
sonyer batel de Vivar. No cal dir
este por la torea fatal dele tete.
el leeeer resum prenia un nieta
encara mes irònic que bls dos
anterior.
"I va venir el quart din de les
ordres del president accidental.
Era divendres paesaa I en lloc
de redactar la quarta neta (que

seguint pat pendont hauria esdevingut naturalment encara mes iròtiiea, i potser massa
tot), vaig renunciar a escriure-la t en el seu ¡loo vaig redactar la mey a dimissió.
"Veig que en una nota oficiosa de la Mancornunitat es fa
constar que el stinvar bate) de
Viver ha declara! al Consell que
durant els tres dies que jo vaig
redactar el restini m'india/ vaia
compile satisfaelbriament la
me y a taima. No cal dir que ra'afalaga molt agttest elogi sincer
d'una persona de les qualitats
del senyor harb de Viver, per
tothom eoriogurlos.
"Dos ehrrers SIC durada he
exercit fins ara duran! la meva
vida: el de rednefor del desertaregut diari "El roble Caleta",
i el de funcionan de la Manenmunitat de Crttalunva. Prop de
deu anys clurh l'exereiei de l'un
i fle l'altre. I sentí.) nviii en el
meo cor una alegria intensa en
erimprovar que he deixat tots
dos arrees mogut per un mateix sentiment. Saben els meus
imites que la rrleVei t. iluacid es
modesta; per?' mai ean ronaidta:
roció d'ordre personal o eronbmie cm taut reatiVar un acta,
per Ileu q ue eigut. (pie estigto
en contradicen) amb les idees),
que estimo mes que la própia
vida)"

LA DISSOLUCIO DE VESCOLA DE FUNCIONARIS
Ens ha estat facilitada en
forma de nota oficiosa aquesta
proposició del barb de Viven,

esdevinguda acord del Consell
de la Mancomunitat nova. La
donen' tal com ens l'han donada:
*Atendido que habiéndose tenido que
estudiar algunos organismos creado,
por la Mancoentandad, intimantente relacionados con la • Bnmls de Funcionario d'Adadaistrae16 Local ", lo cual

ditIO de itOmpeteme iseiaafp pa tar:i
d *
que' la 'eozole tuviera . cariefeea,.-- Maticensiiidell -7"'-`41
¿al, mea por otra parte de muy duCreo;que todos km
dosa obtención; pero que no se ene de felicitarme, de amo

ha dado lugar a que tuvieran que examinarse algunos antecedentes relatares
a dicha "Escota", los cuales han producido la impresión de que SU organización nc es la adecuada y que su
existencia quizás no responde a la
realidad.; que ademas se ha notado
con disgusto determinada actuación de
la "Escota". cuya ,actuación no se
concibe que haya podido ser tolerada;
Atendido que las condiciones de
cultura elementales necesarias para ingresar en la "Escala de Funcionaria
crAdntinistració Local", son a todas
luces insuficientes para que los ingresados puedan asimilarse CM éxito
las enseñanzas que en ella se dan. como' puede demostrarlo el programa de
estudios de la misma, que sin que sea
exageración puede decirse que lo inlegran casi todas las asignaturas de la
Facultas de Derecho, y teniendo en
cuenta que tales estudios se realizan
únicamente en dos CIRSOS:
Atendido que no se concibe por lo
expuesto que puedan formarse buenos
ni malos funcionarios, pues lo único
que puede resultar con tal sistema es
que individuos sin ninguna preparación, dada la facilidad que se da para
Ingresar en la "Escota" y el corto
plazo de duración de sus estudios vayan a ella a recoger un mulo que les
daré derecho a engrosar el ya numeroso grupo que aguarda turno para ingresar en la Mancomunidad. Ayuntamiento y Diputación, puesto que la
emenanza que en la "Escota" reciben no les habilita para otra cosa; de
modo que lo que se ha conseguido con
la tal "Estola" es el fomento del
funcionarismo en nuestro pais, como si
tal propensión no estuviera poi desgracia suficientemente desarrollada;
Atendido que la "Escala" no tiene carácter oficial y podría darse el
caso de que se dictasen normas especiales para la provisión de secretarias
municipales y demás cargos, en cuyas
normas no quedasen comprendidos los
titulados Licenciados en Administración Local, ya que el Estado, único a
quien compete la expedición de títulos
y formación de planes de estudio, no
ha intervenido para nada en todo ello
y pudiera decirse que sólo tiene conocimiento de la existencia de la tal
"Estola" por los intentos de perturbación política que la misma. siguiendo
determinadas indicaciones, ha pretendido producir;
Atendido que, caso de pronunciarse
co favor de la existencia de Escuelas especiales para la formación de
funcionarios de Administración Local, éstas deberían ser establecidas por
el Estado o, Por lo menos, de acuerdo con él, y que para el ingreso en
las aludidas Escuelas debería exigirse
una adecuada preparación y el restablecimiento de un plan de estudios que
re:Tondiese a los firmes deseados;
" Atendido que, mientras no se establezca lo indicado, se cree más conveniente que la provisión de cargos de
carácter técnico o profesional en la
Administración municipal, provincial y
mancomunal, Se verifique con personal
procedente de la Universid4s1 y Escuelas especiales, puesto que es indudable
que por la extensióii de sus estudios
ofrece mayor garantía de capacidad
que el procedente de la actual "Escala
de Funcionaris". el cual, como se ha
dicho, ademas de no exigirsele una
adecuada preparación para su ingreso,
los estudios son de escasa duración;
que no se considera justo sale los individuos procedentes de la "Escota"
puedan concurrir con igualdad de derecho a oposiciones y concursos con
aquellos que poseen un titulo académico que para obtenerlo requiere alguns años de sacrificio y estudios; que
asimismo para la provisión de los aludidos cargos. se cree conveniente, a
fin de que sirva de estimulo, proveerlos con funcionarios que durante su
carrera hayan demostrado la debida
competencia y honorabilidad, previas
las condiciones que en cada caso se
exijan, puesto que, como muy bien
decía un ilustre profesor ele la "Estola de Funcionaris" en una conferencia que di(' cl dia 21 de julio último: "Per siete digué en el fundonari que cal procurar la competincia
en el tkenic o professional. Aquesta
competencia no s'imposa. car és filla
de llarg i acurat exercici de la funció";
Atendido que de todo lo expuesto po.
drla solamente sacarse la conclusión de
que la "Escota" en cuestión adolece de
detecte; eta: Peelreaute pedrien subsaltarse procediendo a su reorganiza ego, lo cual desde luego, en su caso,

como se ha Indicada deberla ir arma-

que examinada la actuación de la " Escala" se llega a la desagradable con-

clusión de que más que labor cultural
lo que ha hecho ha sido dedicarse a
una actividad pellica desde luego inspirada e impuesta por quienes por et
contrario tenían obligación de velar
para que ningún centro de enseaanca
dependiente de esta Corporación je
convirtiera en una especie de club en
donde se han organizado actos, que hubieran podido terminar con muy desagradables consecuencias para nuestra
juventud;
Atendido que no se cree del caso entrar a fondo en esta cuestion, pues
podria tomar derivaciones que no son
de desear, y por otra parte sólo se
pretende demostrar lo inútil y nocivo
que resulta la -Escala" que se debates
pero sí que es preciso proclamar la
repugnancia e011 que se ha visto que
un organismo creado en nombre de la
cultura pueda haber servido para los
fines politicoside un partida que Ira
pretendido suplantar la volumat del
pueblo, distribuyendo por todos las municipios de Cataluña personal proce;
dente de la "Escoba el cual, dependiente por todos conceptos de las instituciones que en su iarm habia creadd
esta Corporación, bastaba que se le
remitiera un impreso para que llenando
tus blancos se pudiese dar la sensación
de que Cataluña expresaba tal o cual
aspiración;
En virtud de todo lo expuesto el
auscrito consejero opina que el Consejo Permanente podría servirse adaptar
los siguientes acuerdos:
Primero. A partir de esta fecha
queda suprimida la denominación le
"Escota de Funcionaria daadministra
cid Local"; y
Segundo. Dese cuenta del precedente acuerdo a la Asamblea de la Mancomunidad.
I3arcelona, 6 de marzo de taza —
El barón de Vizier.

cordialidad y de munio afecto
anua/ Ilaammunidad y los•
mas del Estado, ya que ello ha*
dundar en beneficio de los •
tes servicios culturales, llenara%
que presta la Mancomunidad, y me
todo en beneficio del ciantribuyeata..,
aJ fin'y al cabo es quien paga eitiz.
timo término los tristes y ethit,
amae.onismos que aqui se prod¡kaa,
que parecían y3 el estado normal
di
que la Mancomunidad pretenda d4.
envolverse en su actuación públicas
El senyor Sala va I. er remar_
car als repórters que manca%
ames i punts i punta i cela"
pregant-loa que fessin les es.
metros neeeesäries. Tramelea
l'encàrrec al nostre correeke
de provee.
Contestant a un re p arte?, n
ate .aue el Sri t vialgt.
no leal%
ras que voltee amb l'anuncie&
desplaanient general del aca,
seil permanent. Quan s heet es.
india t ha ele serveis la deleite.
ció dels quals calgui (ternera?
al Direetari. lin y era, os teasaa.
(taran a Madrid tote els sensor'

consellers.

--El general Primo do Rivera
— dign.e el senyor Sala — ,„I
que passin a la Mancomunag
tots rds seto: p is que farrean!'
d'una manera enorme l'Estala
que no ferien per a res la una
tat i la inlegrital ml la parra.
vist — afegf un es.
tudi sobre aqueat afea que el
aenvnr Pret de la 'liba va encoManar erl senyor Emití Hin ,
i per a mí es una garantia que
una persona cona el eenyor Prat
de 1;1 flihn l'hamies astrosa!,
re, cal fer-ne un estudi liara I
del

ingut.

El senyor Sala va aren-anda,
ele cepñrtere

aseabentatitaii

ene el Consell Pe t'enea.,
nitres i PI dimarts de la setma-

Supressió d'un Negociat

SENYOR SALA

El Consell Permanent te
Mattranturtitat go y ernali y a ba
:tened:al In ti llpreSSiö (l o/ N egodial dr Pressieeeneia. Gansee
i Assurrintes generals, passant
el funcionar; que l'exercia

Ahir el senyor Sala va donar
reperters Jet Pelan
de la Generalitat del seu viatge
a Madrid.
C0111 que l'actuació de la luancomunitat governativa es tan
vasta i el senyor Sala le tan
bones condicions oratòries per
desenrotllar els temes cale ces

proposa d'expusar als seus auditors, havia imetlevingta una
tasca quelcom feixtiga per al'
pneiudibtes d haver de reeollir
les manifestacions, sempre
teressants que el president de la
Mancomunitat governativa ets
aeostuma a fer un cop a la setTflOna.

Però el senyor Sala es un !tome que es ta' chuce de les situaelons difieils, i sap y aneerirs. I ahir, en Itoe de fer manifestacions parlades, va fia r manifestacions llegides... - amb la
precisió que desitjo en lots «'Is
actes" — tom ell mateix va
dir.
aquí. anda tota precisió, el que va llegir el senyor
Sala:
"No por mí sino por lo que represento como presidente de la :Manco;
munida d catalana vengo sumamente satisfecho chi rápido viaje que hice a
Madrid, en donde lo mismo S. M. el
rey como unla la familia real. el Directorio militar y muy especialmente
los generales Primo de Rivera y Martlriez Anido i lo; subsecretarios de los
ministerios me han colmado de atenciones y deferencias, dándome toda
clase de facilidades para la resolución
de los problemas que más afectan a la
vida y al desarrollo de la ManconniLid id de Cataluña.
Se Ira aclarado por medio de una
R. O. d.- Gobernación, que ha sido comunicada por telégrafo a los señores
gobernadores de las cuatro provincia;
catalanas, el sentido de otra R. O. anterior, que por referirse a expedientes
concretos promovidos per sinos 'ancas
municipios no palia tener el carácter
de generalidad que otros pretendian, y
por consiguiente ha quedado bien sen;
taita que los Ayuntannentos de Cata luna deben pagar a la Mancomunidad
los contingentes provinciales y que
asiste a esta todo el imperio de la Ley
para hacerlos efectivos ; todo esto. claro está, sin perjuicio de lo que sobre
contingentes provinciales se legisle
cuando el poder público reorganice la
administración provincial y regional.
Partiendo de esta base he encontrado
todo genero de facilidades para que la
Mancomunidad pueda sanear rápidamente su actual situación económica.
Ile conseguido que la prórroga del
actual presupuesto que para los Ayuntamientos y Diputaciones se ha lijado
en un ano sea para la Maticcimunidail
tan sólo de tres meses, o sea que para
primero de julio próximo pueda regirt
cl nuevo presupuesto adaptado a la reorganización de todos los servidos.
Claro está que para responder a estas
facilidades y a la confianza que representan hemos de proceder con una máxima austeridad en les gastos, y por
consiguiente es preciso eliminar del
nuevo presupuesto todos los gastos superfluos o innecesarios, quedando bien
dotados los servicios.
En Fomento hemos obtenido el reconocimiento de, la personalidad de la
Mancomunidad como delegada del Poder central para proceder a la revisión
de precios en lo; expetlienlcs d: n'aras
públicas, facilitando aal el Pago a los
contratistas de aquellos expedientes que
'ae hallaban detenidos por esa falta de
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que tenia anteriormenl.
Mitres( funeinnari ee PI se.
Bemol%
Ctinill, que fou
"vor
eretnri part 'rular deis presi;
dents senvors Pral de la Ribai
Puig i Cartafaleb.
claree

LES CONSEOUT,.NCIES D'us

VIATGE
El eenyor Sala ha (tonal romo.
te al Consoll Peno:metal del et
viatge a Madrid. El Consoli na
cscollat amb satisfacen) la narraen) del :mayor Sala. ha expressat l'agraiment que sent
envere el rei. retal familia. presiden!. del Oire.etori, eots-srere.
taris de Governaeió i Fonvnt
i envere tots els que han facilita! el compliment die la ro issit
senyor Sala, aeortlant-se, a
proposta del conseller sonyne
130f:in/H, que constes en anta res
expressiu vol grhcies a favor del senyor Sala.
El , CONSELL PER MANENT
El Consell Permanent ha
acorilat la dist tal-meló da la snbvenció dr Carea pessetes que
l'Escota Superior dels Bel! e
rep i le l'Ajuntarrient de Bar-

tel'l;:t"ril t ornint l'ailmis s ió de l'almilla. En llartomen Oliver a la
1ns-titilen) d'Estudie Superior
per preparar /a memòria r1,1
riontorat. sola la direcció del
doctor En Jordi /total&
infarmat de la nota dels
trebnlls realitzats per les
ces seecior.s del Departan/era
d'Agricultura.
ala aeauli e ntat de l'intorne
del sonyor direetor II Setveis
Tècnics _ d'Agricultura, sobre
roneurs dels Sil:die:Os Agríenles de Catalunya a l'Exposicie
Internaaional de Cooperaliv eS 1
obres orials. da Ganta
lin acordat &Censar PI projacte de l'Ajuntament d'aquesta
cintra, el anal es propasa doMigar a qué s'instatlin a l'eatra-ratli els establiments de vaques Unieres, adreeant el cerresponent ofiei al tinent coronel
senyor Alvarez de la Campa.

:M A J

Es liquiden i fl5 por la nts
stoks de:
Pintes sIe banya.
Candaus.
'n'aten de eristall.
Ampolles de cristall.
Ampolles de vidre.
Salers de cristall.
Ras palls per a roba,

Maquines d'afaitar.
Navajas d'af a itar.
Màquines de tallar el ba-

hell.
Mares per a gusdro.

Tarjetes postals.
aliralls.
Bisuteria.
Bronges d'afaitar.
Polveres.
Harmòniques, etc.
Viallant aquesta esas (»tensaren ele vostres inte
-reso.
00e4a Catalanas, SOL babtae
(Davant de la Univereitat4
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d'administració municipal

m miliadee en el terme 1 inscri- electora o
La nova Llei Municipal
mitjançant referentes en el cena especial que a duna podran
implantar el sis.
.tquest decret-les va prece- l aques0 efecte
s'estableixi,
el- tema dit de Govern per Comisie d'una exposició extensissi- cepte les relrgioses, politiquee.
siú o de Govern per Gerencia.
o, que ens abstenim de pabil- recreativos i
mercantil,. Les es- En el primer assumirà la plena
o, pesqué ens ocuparla un mentades socielats
formaran
opai mes considerable que la fres grupa; PII el primer figu- autorilat municipal una Coalisad presidida per Palcalate i
art d is nos i liva que donen) a raran lea obreres, en un anre formada
per quatre a deu regiWintiaeió.
les de riquesa mercantil i pro- dors,
cap cada un d'un deparla Presidencia han facilitat el se(tueca:a i en el darrer les cansa- tament municipal. En el segon
nt extracte del Decret sobre retale i indefinides. Cada grup assumirà ejs plena poders un
o, d'Administració municipal:
elegirà una tercera part deis re- salcalde-gerent. En cada un i • l•L'Estatut municipal aprovat per
gidors corporatius. Les socie- Ire cas s'ha de reconeixer als
t hl s'ajusta en les seres lisies
tatet de cada grua designaran electors
d'iniciativa o
arais
al Projecte d'En Mattes Hure compromissaris. i aquests. pra l:in s ta el(ladret
atac
t eara , e l aampag/ 9.17 i al d'exaccions locals que
davant la Junta Municipal del nació o protesta contra ella, el
Go v ern nacional presenta a les
Cena. elogiran ele regidors.
do referencia i el de promou7ts de toi8.
CONDICIONS DEL CARTIEC re la rernocid dels consellers.
El critcri autonomista s'afirma
DE REGIDOR. — Per a ésser Aquests i els gerente tindran
nu, s ntensitat que en els esregidor d'eleccid popular s'exi- un sou i dipositaran fauna.
wats projectes.
geix easer elector. saber llegir
COMPETENCIA MUNICIPAL.
EI projecte comença donant el
i escriure i tenis. vint-i- ein o
i amplia, extenenceete de Municipi. cona persona
anys• La (lana cap de farritha la S'eixampla
a lote els fins del municipi.
dt t públic i suprimeix els requipoilrh ésser.ho rennint iguale Dins de la totalitat
del territori,
, cpte• la hei actual i gairebé tots rondicione. Per a (s esee regidor
pr.hicetes de reforma exigien per de representar id corporativa s'autoritza als Ajuntaments a
subrogar-se en lloc de l'Estat
caldrä pertànyer a una socio- en acabar
la ere:tejó d'un Municipi.
els actuals contraetat amb vot des d'un any abana. les de concessió
L'Emana. a mes a mes, reconeix
de línies fer-

per›onalitat de les anomenadcs
;tat, locals menors, cona són les
-nhquics, aldees i anexos. Aquestes
itais locals menors es r e g iran Per
Juana veinal o parroquial. i quan
traen d'anexos de les grans Pofacions formaran veritables A iunancnts de barriada, amb recursos
i facultats privatives.

No tindran vot les societats
Que no existeixin
des de eta
anys abane de la Ilei. A part de

rica i tintes telefòniques. Sets
.
hl cuncedeixert funcions amplíe-

simes en materia d'ensenyanla inrapacitat que actualment ça i politira social i plena autoexisteix, s'estableix per a es- ritat respecte al regim deis
ser regidor la frasivocats i pro- empleals i redacció d'ordenancuradors de litigante contra ces municipals.
l'Ajuntarnent i la de presidente
L'Estatut especifica les tuno :1/1v-trate de gremis professto- cions que eón potestatives de
nals
formal
per
persones
que
!tf\YCOMUNITATS
l'Ajuntament en ple i les que
¡AS—Es regula i fomenta la se- es dediquin a indústria o co- correspon auin a la Comissió
mero
direetnment
° .1 enumera filtrarelacionat
ncon,:titució, no solar/lela per a fins
.,_,•_‘,
permanent.
amb els provoiments plumo.. a_
37
opis dels Municipis, sin6 per ohsoprin,. . ix la ineempatibilitat ment els requisits especials
mir i explotar concessions de l'Es-

as.

aGRUPACTO FORÇOSA D'ALNTAMENTS. — S'autoritza la
era

formació per a la unificaci,i de

ka funcions

delegadcs del Poder

ALTERACIO DE TERMES
WUNICIPALS. — A més a /11d3
trit veins donaiciliats i transetints,
e crea la categoria de cap de farda, entcnent per tal el cap d'una
asa, sigui espanyol o estranger, hoce o dona.
CONSELL OBERT.—Els MuCC:pis de menys de 3 00 habitants
recitan pel sistema de Consell
thert essent regidors tots els seins.
En els que tiguin més de 5 00 hatants i menys de 1.000 hi haurä el
n'asir sistema, establint-se dos
tatas per tal que cada bienni siguin
regidors la tneitat dels veins.
,
ELECCIO DE REGIDORS.—
'eis Ajuntaments de mes de L000
ahitaras hi haurä un nombre de
i'tors d'elecei.5 popular que osIlara. entre 8 i S. i regidors de
maresentació corporativa que osthra entre 3 i

REGIM ELECTORAL
Seran clectors tots els espanyols de
anys i les espanyoles digital edat
tat siguin caps de familia ami, casa
sherta. Steten que una és cap de fariEa a aquests efectes quan vivint co
eberta i estant aveinada en un
Statt municipal, no cstigui subjecte
a la pätria potestat autoritat marital
o tutela. Es crea el carnet cridentitat
gr a tots els espanyols. i especialment
ca als electors. L'elecció s'ajustara al
sätema de representació proporcional
escrutini de Dista. Ele partits o
tgrapacions proposaran aquestes !listes.
ve podran esser iguals o contenir tallt3
tes com llocs calgui cobrir.
El vas ser á seeret. i per això
cada collegi es dispo s ara d'una cabinaa
>tal adcouat. L'elector entrará a
cabina amb candidatures de totes
tes llistes i amb un sobre oficial que
li donará el president i aquest tancarà
patrreta que desitgi votar.
()san l'ajuntament elegeixi menys
tI recidors formara una sola cireumseirsin: si n'elegeix de 16 a 32, dos , i
n'elcgeix més de 32, tres eircutnstriptions.

Ect rescrutini e5 dividirá el nomtotal de vots pel de Has per cohr; cada !lista se ii adjudicaran tants
20r-s com cobreix el coeficient que
isbIllag tei aixi. Si quedes residu i
loes sense cobrir es dividra el total
ia quells pel nombre de llocs encara
tacants mes un, i el =teja es farä
nlth aquest secan coeficient electoral.
S i encara queda algun lloc s'adjuditira al majer rcsidu.
En cada lista s'adjudiearan

els bes per l'ordre de votaciö
Re hagin obtingut els candi 1 en ras d'empat. pel de llur
tollació en muelles listes. E3
dicten algunes disposicions per
evitar frases, estenent-se la fe
no tarial, donant-se als notaris
ere eminérscies i funcione rom
a at iforitat, exigint-se la prea nsia d'un fedatari a la Junta Municipal del Cene a mettnca que hi arribin les artes oribe ata de volaei6. obligant -Se
'flaca r immediatarnent aguas_
despres de tal eecrutini 1
Dinhibint-se a les Juntes Muniaataals escrutar les actes de votaela q uan es trobin en pugna
aaab una acta notarial de pretéscia. Es prohibeix la venda cm
lidees
s a eoh l.)(mes en estaki nlente pública mentre se ce%t i releccid.
IEPRESENTACIO .g0i1P01TVA. — La liaran toles les
lutona t asseetacions do,

dels mcslre, d'ensenyanca i la
deis diputa! . a Corta, i provinm al , i , emido „ . Ami, tot. perr,.
els que tingui„i„estia„ra p ar_

lamentäria no podran easer alraldes o (Mente a'alratde . ex-

d'alguna acords importante
con) aún l'exercici d'acciona judicials. administratives, Faltenació de valora i de béns, l'emiseiú d'emprestits, el gaudi de

beses. l'aprofitament. comunal,
en els quals caldrà atendre's
quan siguin gratuits el nombre
de persones que ostentin tal
riorsari do l'Ainntament d'un pa- benefici i els contractos d'obra
rent dintre del estad grast. e:C- i de serveis. que hauran (retorcerle que elia gi tal per oposi- gar-se en general per subhasta,
ei(' Tot cl que es refereix a va- excepto ele casos especials que
lid e sa d'ele e ci d 1 (ar e ' " do / e s'indiquen en els guate podrä
re g idos,. eerli de l'exclusiva acudir-se al dudare. el concert
compeli'ncia de l ' Ai llniataant • t o l'administrada. Per a acatescontra l'acard d'a q ue s t sola - les excepcione s'eleva el Itmit
ment PS donan resanas de nulli- mksim de l'actual reaim.
tat en única instancia davant
MENICIPALITZACIO D E
la Sala del Civil de l'Audi è ncia SERN' EIS. — Es concerleix exterritorial. 'No ca ldran fer-se
re ' sanwal ala kilantaments la
nomenaments Pfacultnt
eovernativament
•
.
municipalitzar.
regiinferiste ni definitins
lacte
asid) monopoli, els serveis
i „ laman( aia laa ta „ 1 ,,
cariscter genera) i de primepd ratran acordar snspensions o de
destitticions als mateixos. Ei 3 ra neeessitat que afeetin a una
sumarle respertius no podran P art considerable del veinat.
Nomee s'autoritza la municiineuar _ los umi ele .1,w:e s muni_
eipalsi. curar a que eaereeixia palitzaciO amb earäeter da neorom a instructors i cl pronos- nomali en ele serveis de gas.
(TOP a Madrid. Es declara causa de ni, rd n ia de l'arfa de rrgiflor, el nomenament en») a (tun-

eament solament podrit neor- electric.itat. clavegueres. neteja
de locals. escorxadors, mercats,
Torr)sorial.
ALCALDES T TINENTS. — forns, pornpea fünebrea, te/el:ale:11de serä ole gil en ta l ca e fons. ferrocarrils urbans. etc.
dret d'escaro_
Es conceden
, ¡a a pets
per l'Siuntarnent
.
regidors. ja pele electors. Le- placia de les en-Treses partirnlars incompat.ibl •s e amb el mo! p ació es farä per tun trienni peró hi postra haver la reelt'ccjó nopoll. L'exeropiacia anirä
per a un altre trienal. Per a la acompanyarla n lo la correaporeeleceid per a un tercer (rinnt. nent indernnitzaeba, la goal gacaldrä un acord en referendseen resella es deterrninarii amb sub_
per majoria d'electors. A cada Jetheid a normes de la rnajor
Ajuntament hi haserä tants ti- , equilat por tal d'harmonitzar els
nents d'alcalde rom districtes. drets legitims dels partieulars
essent (l o a el minim den el amh els de la comunital: furuhxim. Etts tinents seran ele- gira tant de radicalismes
gits pele regidors, conforme al infecunds com d'intransigencias antajurfdiques.
..giStema majoritari.
La munieipalitzacid dels serREGIDORS JURATS. — Als
ha- veis obligatoris i de maior caTrl I I 1:f i:. iPiS de flM'S de 30.000
bilants hi hauch un nombre de rector industrial es planteJarä
per mitjä d'arrendament amb
qual
rtaPrddeir''.finjleireratsts. Ligauasle‘lalafunince:15- ernpre ees partiaulars ea
cense!! ele. Ajsrntaments tincera ¡l'esposar lee sancione que
calguin per faltes contra les dran intervenció directa. Es fj_
ordenanees. ES regula la coses- xaran tarifes maximee t els
titueie i funcionament de lea Ajuntamenls percebran un eäcorporaciens. estahlint-se g.a- non fix que compenst els interanties che publicitat per als reseos, l'amertitnació del capital i un altea mòbil i progresseno acorde.
L'Ajuntament en ple es re- sin sobre els beneficie de l'arunirá en tres periodos quatri- rendatari.
AINAMPT,E. SANEJAMENT 1
meetrals de deu sessions (aun a URBANITZACTO.—Aquesta
matemäxim cada eir. La Cornissid ria es regulará:
permanent , formada per l'alPrimer.— Fent välits els acords
calde i ele linents, es reuniran municipals secase altre tràmit que Fape: cap baix un cop per setma- provació dels projectes des del punt
na.
de vista tecnic i sanitari per la CoEs prehibeix la deliberació missió sanitària presta-local o central.
sobr o afers politice de l'Estat.
Segon.—D onan t als acords muniEls Ajuntamen t s podran cipals
l'eficàcia que calgui per estalconstituir comissions veinals viar els dos primers trämit, de l'exde collaborac i a gratuita.
propia c i ó forçosa.
REGIM DE GARTES.—Cada
Tercer. —Extenent els beneficis de
adoptar
una
Ajuntament potiris
la Llei d'Aixampla a les obres de
peculiar
a
les
secrganitzaria
proveïments d'aigües, clavegueres,
ves necoesitats i caracterfsti- dessecació de llacs i terrenys pantalima
que
cona
altre
quee, sense
nosos.
disposa la forma de consignar
Quart.—Suprimint la segona insregidora, les farullate o coas- tancia en la via governativa,
es
petencies municipals, les fun- formulin reclamacions contraquan
els juscione delegades del Poder cen- tipreus.
tral i les relaci one tributäries
Casque. — Facilitant la incautació
amb l'Estala La Carta municidipòsit del sea just
pal. un pic aprovada per les de finques, previ
dues terceres parts de regidora, valor.
Sisè.—Facilitant la compra o perGovern. Aquest
Ce sotmeträ al
o edificis de l'Esnomés /a podrä aefusar guara muta de terrenys
la qual cosa cal actualment
contingui innovacions que al. tat, per especial,
que d'avui endavant
tenis aquells limite. Els muni- una llei
amb el senzill acord
cipis als guate es conservin tra- se substituir
de
Consell
ministres.
dicions locals, podran conser- del
Els acords d'establiments d'imposvar-les, previa designada per
escrit, en fogata oficial, de les tos municipals iteran recurribles daseves habituds. Els municipis vant del delegas d'Hisenda i el mide mes de 60,000 habitante, el nistre.
FUNCIONS DELS ALCALpresupost de despees» deis quals
excedeixi de 50 pessetee anuala DES.—Tindran lotes lea que
per cada habitant, a demanda coreeSpongain al president de
de 18 slibislma vid IMI mms. la la corporació 1 cap dele eqrx
dar - lo l'Audi nN ncia

et s de imrliater
Onan en t'osare'

(oestes darreres p roeeti gil itlibvocablement, podent substituirlea un altre regidor. an oreo
un funcionara L'alelada ': hiliieervara tole la aeva atitoritat
en lea funciona municIpaii. 1
l'exhoneració q uedarte senas
efeete quan es convoquin aleedone, es verifiqui renovació
trienal o la cregui l'Alcaldia.
S'amplia el Limit de l'escala de
multes, que en les grana poblacions pedrea arribar a 400 pessetes. La seva exacció es farä
conforme al que es disposa osa
la vigent Instruceid de recapdecid i apremi.

OBLIGACIONS DELS AJUNTANIENTS.—Si sistematitzaran
obligacions qpe tenen els

Ajuntaments ea l'ordre sanitari, en el social. en el d'onsenyanea, en el de beneficencia i
en el comunal pramiariumt (lit.
En dl sanitari s'escalen les obli¿racione en proporcia al nombre
d'habitacions de cada municipi.
Es fa !oreas el servei de professora en parta per a families
pobres, i de cases de banys graasiles o econamiques, aixf com
la vacuna i alises mesures preventivos i profilàctiques. Cada
municipi Unciría un inspector
municipal de sanitat. S'eleva la
consignada, per a socorsos domiciliaris. S'obliga als Ajuntamente a secundar el compliment (le les Ibis cocíais, especialment les de cases baratee,
retir obrer, assegurança de ma-

lalties i impedirnent i retards
que tinguin aquest caràcter.
Se'ls obliga a dotar de local a
les Escotes Nacional i a vigilar
si tai assisteixen els nene, aixi
cona a crear i auxiliar establiments d'ensenyança professional, tècnica o artfstica, segons
les condicione cspecials de cada
localitat. Finalment, sels impo..
sa la repoblada forestal dale
monta comunals i la cura de la
higiene pequädta i la redacció

d'una mentada anual,
EL REFERE2DU3t. — A demanda de les tres quartes parte
de regidors o d'una vigéssima

part d'electors, hauran d'ésser
sotmesos a la ratificada per
tots el del termo municipal els
acords que aquella judiquin do
transcendencia. El referèndum
serä obligatori per a l'enagenacid de bens de corral aprontament, la de Une patrimoniale
d'una Karantia mejor del 15 per
100 del total d'ingressos, les
concessions que durin mes de
30 anys i els acorde d'emprèsMg o de municipalitzacie de
serveis que suposin una despeaa superior al 3 i al 2 per 100,
respectivament, del pressupost.
correal. El refcrandum es verificarä com les eleccions, votad, st o no cada eleetor.
SECREARIS D'AJUNTA3IE111'
Es crea el cos de secretada
d'Ajuntament. en el qual s'IngressacA per oposicia. Ui haura
diles categoriee, una pels municipis quo siguin capital de
provincia. cap de partit o taa_
guiri mes de 4,000 habitante.
una altea per a la resta. Per a
lanares en In primera eerä precfs tenir Mol d'advocat. Ele
»latamente taran els n o menaments per concurs entre ele
destilucld
indivithis del roo.

només s'acordarh n foria n' - li remira .judicial. Es regulen els
drets i obligactons dels secreta-

ris, procurant dignificar la sean Natalicia. alltinyar-loe de la
politice 1 constituint la garantia tècnica deis venia
INTERVENCIO MUNICIPAL.
— Els actuals comptadors es
denominaran Interventora de
de fons munlcipals. Subsisten
el regia) d'oposició per a lanares en el cos i es dignifica la
missió d'aquests funcionarle
enriad-los ven en les sessions.
El Govern postras establir intervencions ele perfil, per fine:lazas la complabilitat de tole els

Ajuntaments.
EMPLEATS MUNICIPALS EN
GENERAL.—S'es tableix el nomenament per concurs o oposicie, en els
Municipis de 4. 000 habitants. S'obli-

ga als Ajuntarnents a formar reglaseus funciona.
ris, garantitzant l'estabilitat, competència i decòrum d'aquests, concenietos orgànics dels

dint la meitat de les vacants a l'antiguitat, regulant els setas drets i
deures. modifiant en la justa mesura aquesta renglera de pressupostos
i assimilant-los quan sigui possible
als de l'Estat.

RECURSOS CONTRA ELS
ACORDS MUNICIPALS. — Els
acords administratius cenan impugnables nonnés pel Tribunal provincial contenci6s, desapareixent els recursos governatius ädhuc en els casos d'extralimitació. Aquests només
podran ésser corregits per aquella

desapareixen
els diputats provincials, que seran
catedràtics,
funcionasubstituits per
ris o advocats amb certes condiciono
El
recules
es
podrà
interi requisits.
posar per lesió dels drets del recurrent o per sufracció de disposicions
administratives, encara que sigui sotribunals, en els qua!,

bre lesió particular.
(Juan la seva quantia sigui inferior a quatre mil pessetes no hi Saura segona instäncia. Contra lee multes i sancione pendo es dóna recurs
davant del jutge de primera instänciacia, i tant en aquest com en l'anterior caldrä promoure -trämis previ
de reposició. Eh recursos seran com.
pletament gratuita. Podrà (=parea=ese ta JudicI alle 44VOCie Mes

de r peditétei representar a finteressitt q iso sigei prog
curador.
Es Medita el 'reme de responsabilitat civil, suprimid el trätesit pee5 de recordator digerir de la disPonid6
aplicada.
Les qüeätions o desavenencies entre leo entitata municipals seran resoltes també pel Tribunal contentado
civil segons els casos.

S'estableia la doctrina del silenci
administratiu, considerant resolta la
reclamació a petició sobre la qual
no reesigui aeord en el termni legal
sense perjudici de la respolumbilitat
tespeetiva.
IIESPONSATtILITATS. —

regulen detalladament les de
caràcter criminal, civil i administratitt en qué puguin incórrer alcaldes i aegidors. S'estableix l'escala de multes quo els

•ONMINFO di*
Oeirsint ,
-.contra 'Mes*
Mariteitrida: lijOrita durara
any la t'erigid a rEstiit de Id
coniribmnd s territorial trua paguen a ke eorporacions municipais els edificis silueta a rEisemita. Autorliaa els Muelemento per conservar durant 3

anys ele arbilrie que actualman pereebelxen I que no es
(roben compresos en la nova
Rol. Delira en suspens la prov1sid definitiva deis secretaris
d'Ajuntament que es trobin vaunte, ordenant la immediata
convecathria d'opesieinne per
constituir el cos de secrelaris 1
dieta normes precises per a la
immediata aplicació de l'Est a
tut-l10, que començarà n regir
fil primer d'abril excepte en tot
ella que es refereixi a efeeeinne
o exigeixi la intervenció dri ene
electoral, que snlament s'ap11carea quan eatigui format el
non arene. Les actuaste corporacloral podran estudiar la carta
o regim de carta. perb aquesta
solament serä vàlida si PIS primera Ajuntamente d'elecció /a

governadors podran imposar
als alcaldes en cos de desobediencia. i les que els alcaldes
podran imposar als regidora.
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.—Es dislingeixen els ordinaris dels extraoadinaria,
prohibint-se replicada d'a- ratifiquen expressament i 15quests a saldar el Mic it ante- citament.
rior i pagament d'atencions'
normals. Els extraordinaria FloM A R RO C
rales podran aplicar-se a despeses eventuals de sanejament.
comunicat
oficial
Calma
URBANITZACIO I MILLORA
Madrid,
Despatx ofiDE POBLACIONS.—S'autorit-

n

zen les transferències amb especial requisit del "quorum" i
sota estretes responsabilitats.

EXACCIONS MUNICIPALS.—

Es regulen les que estableix
projecte de 1012. Aquestes exacdime especials. drets de tasa
per l'ús de determinals bens
municipals, instailacions o serveis municipals d'utilitat
multes.

impostos municipals i
•

Amb relació al dret de tasa es consolida la facultat dels ajuntaments de
hubstituir le3 que procedeix imposar

per aprofitament dels construits al

sol, subsol i via pública a favor dempreses explotadores de serveis pública.
Els ajuntaments conserven totes les
contribucions i impostos de l'Estat,
donant-los la facultat de desdoblar el
ao per roo que perccbeixi la quota pel
tresor de la contribució territorial urbana en un nou arbitri sobre cl valore
deis solars, estiguin o no edifirats.
També es mantenen els recursos municipals sobre les contribucions directes de l'Estat que actualmcnt percebeixen els ajuntaments, dictant-se algunes regles especials per rebre aquells
en alguns casos concrets. S'autoritza
als ajuntaments per establir un retarrec equivalent al de la contribució industrial sobre la contribució del tres
per ceta del producto brut de l'explo
tació minera i sobre les Quoten que es
liquidin per determinas, conceptes de
la contri'ouci6 d'utilitats relatives a
contribuents no gravats per la industrial i de comete.
Es regula l'arbitri sobre el producte net de les companyies aulmimes i
comanditäries per accione no gravades
per la contribució industrial i de comerç. en la forma establerta en cl
projecte de 10. Es crea un arbitri
sobre terrena inculto o mal cultivats,
que podrä arribar al set per cent.
Es regula l'arbitri de plus-

vàlua que redueix al tipus de
25 a 15 anys per mal suprimint
les deformacions introduides
per alguns interessos particularistes en aquest ragim. En
l'arbitri de la circulada d'automabas. carruatges 1 cavalleria de luxo es dicten normes a
unificar i sistematitzar les regulacions vigente. L'arbitra sobre el censura de les begudes
espirituoses i alcohols 1 vine
s'extenen a la caen menor amb
algunas excepcions a favor dele
caçadors. L'arbitrl sobre inquilitiat el donen faenllate als
Ajuntaments per reduir la quota en un vint per cent o gravar
el matelx llimit segons que els
veins tinguin una familia nombrosa 1 facilita el seo pagarnent
per als amos d'hotels 1 cases
de (Espeses.
En el repartIMent genera) es
mantenen les regles d e l decret hei de Besada de l'11 de novembre de 1918. però s'admet un
precedent mes senzill aplicable
solament en especials casos
als municipis els nuclis d'habitant s deis guate no excedeixin
de guatee milf. Com a recursos
especials per al pressupost extraordinari es concedeix una
decima sobre la contribució urbana i la industrial i un recärreo anäleg sobre els restante
arbitris municipals fine al mäxim del cine per cena Aquests
recursos han d'ésser nutorittate pel ministeri de Finances.
S'estableixen normes estretes per impedir la inversió cts Ens aliens als
propio de tals pressupostos extraordinaris. S'autoritza als Ajuntaments a
lliurar lletres de canvi i pagareis a

aordre per facilitar les operacions de
tresoreria i facilitar garanties per a
remissi6 d'emprestits municipals. Es
regula curosament la sec./plació 1 distribució deis arbitra municipals auto-

riszant-se l'obertura de cometes corcenas pels Ajuntaments. S'independenAra les corporacions de totes les tundees delegades en materia contributiva que correspon guin als alcalde..
Eh cometes muuicipals meran aproande provisionalmett cada an y peh
Ajuntam ent s . Llur aprovació definitiva incumbir* als mateixos Ajuntamente cada tres saya detraes de la
corresposeat renovad&
Les disposielons tramabries

cial de Guerra:
"La na ha transcorregut en
perfecta calma, en el camp d'operacions d'ahir, sense qua tete
tropes que quedaren guardad
el pas del Collado hagin estat

hostilitzades."

LA TASCA DEL GOVERN
Madrid, 8.—E1 general Primo de
Rivera ha dit que dilluns se signan el decret sobre tractats comercials i dijous el del servei obligatori, i en això quedará !testa la ts.sca
que s'ha iniciat aquest mes.

DEL MARROC
9. — S'assegura que en l'operació d'abans d'ahir els rifen» tingueren zoo morts.
— Els moros han hostilitzat algunes
posicions, que han tingut poca importäncia.
— L'espessa boira i la torta pluja
han aconsellat la suspensi6 del segon
comboi a Tizzi Azza.

EL QUE DIU EL SENYOR CALVO SOTELO DE LA LLEI D'ADMINISTRACIO LOCAL
Madrid. 2.—L'autor de la llei
del nou regim municipal', senyor Calvo Sotelo, ha dit que
el reglen es el mes democràtic
del men . Les novetats que emule eón arrels en les cartee nobles dels gremis de PEclit Mitja. reformats pel progres, subjeclant-se acruest ragim al de
l'any II, al d'Anglaterra i al do
Frenen, com els temes de Gover n en camiseta o per gerència de consell obert. Ha afegit
que el Govern pensa fer una
activa propaganda an.b la difusió d'aquesta hei fins als recons d'Espanya mes amagats,
havent tingut. oferiments de
pensonalitats de dreta i d'esquerra per ajudar-lo. Creu l'au_
tor de la Itlei que la seva implarlacia requereix un any, perque s'ha de' ometre el cena comú una nova rectificació i la
divisió territorial i la liquidacid general de tots els dèbits de
l'Ajuntament a l'Estat.
IM••••••1n11•1•M•ZZI

'VIATGE REIAL

L'estada del príncep

consort d'Hol?n da
Anit paseada, en l'expres do
Madrid, va marxar cap a aquella capita/ el prfncep Enric de
Itlecalemburg, que durant- tres
dies ha estat hoste de la nosIra ciutat. Durant la seva estada ,e1 princep ha visita l de-

tingudament els principals llocs
de Barcelona i dele seus encontorne, havent quedat admirat de
la magnífica situad ó en que
es traba, del clima i dels seas
prineipals edificis i monumente.
En ocasió del seu viatge a
Sitges, va visitar "Cau Ferrat"
i "Maricel", i lambe Paufedram
1 el paro de Terramar. Tambe
va restar agradosament Corprès
del magnifica panorama que s'ovil% des del cana del Ttbittaa.
Al banquet del Ritz, ante acte
amb enriteter oficial que s'ha
celebrat durant la seva estada
a Barcelona, foren invitades t o .
tes les autoritats.
Ahir al matt el prfncep ene
en automäbil a Montserrat, d'on
va tornar capallard.
A l'estacid aeudiren a neomladar-lo lee autoritats i bon
nombre d'holandeses residente
a Barcelona. Acompanyaven
princesa en el seu viatge, el ministre plenipotenciarl dele NI_
sos BRiX0 g , ele cene ajudants 1
el secretar'.
ELS MARINERS HOLANDESOS
Demä al mata a les vuit. des-

II tibidabit

medie.

El-

Teatree

ESPANYOL
Le dèria aova • la AiliAS
del Sr. Jame, coma& eatres actea d'En Juli Vat-

mitjana.
Ve estrenar-te 'divendres' aquista
nova producció d'En Vallmitjana,
que Savia despertat gran interie,
sobretot en el món dele futbolistes.

L'autor, que sembla haver - lo
cut de prop, no pretén pas ridiculitrae els que practiquen l'espora per?,
fustiga els que fan del futbol una
diría imprópia dels seus anys.
El Sr. Jaume, el personatge central de l'obra, eis l'amo d'un modest
establiment de Sabateria que enlluernat amb les gestes dels "asos"
de la pilota, fa del Club la seva
única obsessió; va abandonant el
negccl, i perdent la parróquia, ataba, naturalment, arruinant-se.
Es cert que els senyors Jaumes
comencen ja a abundar en els Clubs
i en els camps de futbol, pecó amb
tot, ens atreviriem a dir que l'anta.,
lea carregat excessivarnent el color
per tal d'aconseguir l'efecte desit-

jat.
Pròpiament, l'obra manca de base per sostenir-se durant tres actes,

i en alguna moments decau; per6,
no obstant, és innegable que alguna
tiples han estat dibuixatts de ml
tipus han estat dibuixats de mä mestra.
I:excesiva extensió i lentitud dele
dos últims actes va produir certa
impaciencia en el palie, que aplaudí cl primer acte i es =esta una
mica retret en els restants.
La interpretad& tractant-se de la
companyia de l'Espanyol, els ar-

tistes da la qual sempre saben identificar-se ami, aquests personatges
viscuts, no cal dir que va ésser excellent.
En Santpere i la López es des-

tacaren del conjunt.—X.

COIISE

Off

DEVANT I_ A VIDA
El Programa Ajuria Especial
ene ofereix una nova obra
d'art.,Es tracta de "Davant la
vida", que s'estrenarà avui a la
tarda al Coliseum. Aquesta va
garantida amb el nona de WiIliam de Mille cona a director,
i els de Lluisa
Conrat
Nagel i Jack Holt, tres noms
ben coneguts dele aficionats a
les bones pellfcules. Lluisa IV ei-

Son es aquella artista que son-

so grane vestits ni rebuecats
guarniments ens (lana la !censada de la veritable senyora
de sa casa. Conrad Nagel t,Z dos
èxits ben recents . .1 "El que fa
falta d3 voler" i a "Fals i veritable amor", en ambdues tenia el
papar de galan jove, demostrant
excelente aptituds. A "Davanr.
la vida" es revela una vegada
mée com un gran artor. Jade
Holf , el gran artista de raräcter enèrgic que ha fet les delfcies de' nostre mildie en mollee pellfcules. Això pel que res_
recta als interprete; pel que fa
a l'obra, paleta dur que Es la

histeria de molla matrimonie,
representada per un heme i una
dona que desitgen revisare ele
dies teles del seu prornelatge
i sembla que la realitat de la'
vida els prisa d'estimar-se com
abada La trama 43 deeenrotnis
amb la majo r naturalitat, i del
superficial re pasea a la part
serien de la histeria amb tenia

subtilesa, deixant-se veure
aquest punt la mà experta del
bon director. El final deixa satisfet el públic, perque acaba

naturalment, sense crear ale

tuacions ridfcules ni forcades.

"Davant la vida" es una rot+i
',mea nellfcula que colines uni
eop mes el Programa Ajada Es ,
pedal a gran altura.
No cal dir que el Coliseurn ea,
veurh ala de gern a (m'o de
distingida concurrència que hl,
acut habitualment per admia.
rae les mas bellem pellfeules que
es projecten a Barcelona.

VITICULTORS::

••

•

II

A un que disposi do 30 a
40.000 duros efectius lt enteressa relacionar-se amb
una casa produelora de
Xampany en proeperitat,
per a ampliacid del negoct.

Escriure, Tiroleses, núm.
63. Pelayo, I.
Putuaders14

PAPFR

lEi

d iff

FR1NCFS

Castor d'Ardo. Parle. A tea

Illbret. reman, 1110.
- — 111111111E
ha trastradat el seu dogal
a1 rrer dljenjels,
os

BR E MON rz 1 2 Prwitl.
1'11 fin SIR
11111111111 1111 /IR

Dr.

mds notables Metro de tot Catalunya ah recomamm arsel
ilempre.
1111,41111 1118.

IIVA
411111I
Iv4114 O

47,77

-

pectacles
ATRFS",
eran Teatro del Liceo
....«wfwegn•

Osamzerits de «Mareares. D i a tres quarts de den. letMar temed simiente per l'o:~Mes Pau Cauta
Primera part: Simfonla ande
JensJor, Mozart, sota la direcció
id *labre mestre Frana
Asham.

Repasa pan: Feos arietes»,
Mea 01 rosalnyol, L'o pon de
sota la direegoal Olravelnak y ,
06 del mateix autor Igor StrsNriaskT.
Toreara part: Don Joro, posStrauss.
t»
Serenata italiana, R. Wolf.
Ele menees «nutres, <d'errores, Wagner, sota la direcció
del mestre Franz Schalk.
Es despatia a Comptaduria.

Dissable vinent 15 de mes.
Oran Ball do ratito
FESTIVAL MI -CA REME
- auntomiata MI de grane sorpresas. Proclamada de la relea de Soflama.
Enlluernadera cavalcada I des.
filada do bailases.
Localilats: Casa Aurigemma,
Ferran, 53.

de den,.

LA 11.1115:11TAD CAIDA
(Sesiona par: de El aol da le

Telefon 35uu A

Avul, diumenge, a dos quart
le quatre. Ultima de la famosa

rondalla

LA VISTAMOS
?reo popular. A dos quart de

sis, a precs de melles familias
que no pogueren obtenir locaMata, es representarä, per última :regada en aquesta sesea()
el grandiós espeetacle, en tres
sotas i den quadros, d'En Folch

"KIF-KIF
4

Í Torres,
UNA YECIADA ERA UN
PASTOR...
Titols dele quadros: I. Eis tres
consonara (xardoroses ova
oferte a la sortida del sol):
El rabadä ploraner; III. El capador caçat; tv, Junta de metges; V, El rapte de l'àliga; VI,
catästrofe del pont: VII, El
maten eneantat; VIII. La princesa i el pastor; LX, Quan
gat miola; X, La merescuda reten:Tensa; i la nora comedia
TOCA FERRO!!
S'U, dos graos i• xits de Piran-

dallo

SR CASO PER NO CASAR-ME
i TOCA FERR011
latiguea, duce pessetes. - Dihas, tarda, magnific programa Mate. Tres obres. tres:
¿USAR A CASAT, TOCA FERRO!! i UN COP D'ESTAT
).taques atta 065. - Dimarts, nit, estrena de la entra.Ola 5 quatre artes. de Veber
Ilerlstdon, traducció de Mo/ta&
UN FILL D,AogoicA
1011 deepatza a comptaduna.
th••••••n•••••••••••••••44

4440444414,114444444444444110P
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Carear del PI, 11
MELLEIRE: J. Malee

rs

_

U

filomena , . larda, a les (ristre.
1.-UN BARRER, dltertlt salnet pel«
II-El « dIverttt" pallessoe.mualealS
"Trio reglara-0w".
18.-L'obra (a.. gran f 'T' elan > CO
(Mitre queden', pets Melles, BARC11.011A-ATRACC10.
Taquilla, *a da la onza del

a
O

•

mou

,..eppeeeedreeveeeecieeteetreou
4411.140•44444M0••• •••••44

TEATRE NOU
Lean

Conlpanyig

a

Direcció escenica, Leopold Gil.
Primer, actor" i director., Ferran Vallejo i Carlea Beraza
limases directors
concertadora. Julià Vivaz i Laurel

u
u

Rica

Me

•
Ami, diumonge, larda, El
e
campeonato, La ciega do
O
JO
San Telmo i
LOS GAVILANES

tu

os

Nit: El contrabando

Companyta dramätioa espanyola de
ROSER PINO

N
11
a!

Caballé

progra ma
Aparta. Monstre de la gelosta,

•
•
sa
•

Pasta Rosa

as
se
su

¡RENTA SENSE A1GUA!!!

•
Ii

dos quarts de quatre,
CONCHA LA LIMPIA

BENAMOR
- s-

LOS MERITORIOS
A les sis, seceiö especial:

LA LEYENDA
DEL BESO

CRISTALINA
Nit.

O
e

a les deu. gran moda:

DESLUMBRAMIENTO

414644.1144114144414414444+e

.4'4'4'41;

Próxima setmana, debut del
coloseal tenor Antoni Saludas, amb la preciosa obra

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsueles, operetas I revistes

LA LEYENDA DEL BESO

offlos.~4444444~044
Gran Teatro Espanyol
SAINTPIRI - BERGES

Avui, tarda i nit, grandiosas
funcions, figuranf-hi al
programa el grandios
iba

Aval, *mena, tarda, 5 les Catre.
FOrEddable carien:
PER Tan PIDIRTRe
ertnedie ala de ta nora comedla en

LA OIRALDILLA
- i FIDELITO

LA OIRIA ROYA
•
LA FALLE» 041. NI. MUDE

Aviat: L'Ultim exit mundial,
de Franz Lehar,

JAZIBUII
NO, a Ira den, l'obra del dls.
LA 001111 ROYA
•
La FALLIR* OIL se. MUNE
/01105 unes:
LA 11141111RA
WILINLARTAR Las DOM.
/111 ,1 teles les SUC. libra Ial diel
LA DONA ROYA

LA MAZURCA AZUL

valinutuana.

ae****.ebsi

TEATRE TALIA
(Abans L'As, reformat)
Telefon 4628 A.

4

Companyia de comedias de

MELIA - CIBRIAN
Arul, diumenge, tarda, a dos
suerte do quatre, primera eco.
ei'

WO TI OFENDAS, BEATRIZ
es tres setos; a lea sis, secció

~oto 1 su- a leo deu, Gran
Moda
PALOMA LA POSTIMIDUI
SR treta catea
Mito», Urda:
▪
PALOMA LA POST111111111 1i
fit. esteena, torda,
EL 111ADRIOAL O« LA 00111111111
ea tras seto, do Roen J. Lorente

Ji dosaatma maultsng

TELEFON

va

Representad general a Espanya: Barba

•

ftent general per a la venda: A. Dasca Piè

-

I

•

Audilterium. Astúries. 85

Companyia Estudi Cirera
Mol. diumerge, tarda. a tres
euar ts de eine, la diverlullssima
er.mOdia en tres :ostra.
EL MEU BEBE
per la senara Valero i els secrors Cirera i Mir, i (lames
parts de la companyia. Seients,
dues pessetes.
4.>114444+04444.1444.114441+
1-54•54/~4.4444

ELDORADO

Teatre Barcelona
COmpanyta ettinIca del leaIre Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:
PERE ZORRILLA
Primera actriu
MARIA CAÑETE
Avui, diumenge. tarda. 8 les
cinc en punt. Iban conoert
Sanee. Nil. a un quart d'en.

ce, La tragicomedia en tres
actos, de Rteard Gonzälez
dad Toro,

Colisa', do ~mate

EL BURLADOR DE MEDINA

Magriffics filme i les grane
estrelles da varietats.
Avui. diurnenge. Tres pos.
Sinne extraordinaries. Pilar
Alonso. Tarde. a dos quarts
de quatr e i a les sis, Nit, a
les deu. Proiocció d'infes tesSants 1 notables pellientes.
Fan deis catabre! patinadora equilibristes
LEA TUMILLET
Suceda de la parells de Dalle
acrobäties
RAU SOLFF - MERCEDES
ExIt del; notables acróbatas a la bäsruia
THE WILLORAFF
Ibais deis notables artistas
CORN 1 NZIL
L'as dels esa/mirlos,
RANIPER
La papi/la:Uses artista,
Idol del pábilo.
PILAR ALONSO
Nou repertori de la ama
Creaei6 -MagnIf i na presea.
taeld. Demi, «luna, tarda t
111t.
MUR ALONSO 1 WAIIIPER
--IMPORTAN?: Queda obert
el despida de loaantata d'Ilt
• 1 ido 4a 7.

Dama, dilluns, tarda, Un seflor de teso. Nit.
EL VIAJE DEL REY
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptadurla.
d'onz e • una 1 de quatre a
set.

11111 A NE

i evitar deficiències inevitables en
les primeres representacions deis
graos espcciacles. s'ajorna l'estrena
fins a la semana que ve. per donar
Loe a diversos assaigs general, sota
la direcció de tots els elements de
la revista;
Mrs. Mas Weldy i Zand. modistos de París. i Toallita de Barcelona; Alarmo. Bulbena i Ggrbal
exenbirrafs; Mara i Becerra, *castres de ball; (»tia de Zdrate di-

Fabra,

constructora de maquiniria;
chotis; autor del 'libre; mestres
Rosselló. Clara i Guerrero, autors
de la música. i Editorial Cinematográfica Trilla

Diana - Argentina

Saló Catalunya

Avul, Monna Vanna, 1: Un
horno a la moda, Camote Invencible. Charlot tranultador.

eunieemael: Al ide•

Nra. lene de fa mar, nISI feasmental toteratant, del mame

10•11110.-Rentli, d11/110. doe•

p enes eres. una otra Sanee
Liess
eteeldla
&va n, le
lelle Dbe zempearee
une Me Olieral ia
t. me% M
Vr Mimo &MY" -

Danee espanyola, GRANADOS
Segona romanett i FrIsson
feuilles (estudi de corlead),
número 6 .), SAUER
V
Vals oblidat i Alampa, L11111

DE LA MUSICA

deu del vespre. liltim
cert pels eminents artistas
Francesa Costa, violinista
t a 11. p i asnebe
ists.
E.
pr roanmtoar! olsoTnaarr6e,

ment, (el a weravello.-amert.
per les estrelles Contad Nagel. Llitiun Wilson i Jan
Ball. DAVANT LA VIDA,
PROGRAMA .A.TURIA EP(-_
CIAL; BONDAT!" comisdta,
per Edil h ltobet I s i LA LLEI
D'INTERCANVI, cbmica.
AVIS; Es despatxen hutaunes numerarles per a la 7.
seestá ESPECIAL d'avui.
larda. NIT: El inaleiz programa i NOVETATS UNI.
VERSAL número 76.

s4444•1444444444144.444,4*.

mann.

Obres per a piano sol,*

Scarlattl, Chopin, Lista. Obras
per a piano i virdt. de To1,14,
Fauré, Schubert-Krelsler, Taz*
ni

Bach.
Di emä. localitats a taquilla.

MUSIC.HALLS

ALCAZAR ESPAÑOL
Unid. número 7
NOVA EMPRESA
Grandiós halt del nou elenc are
tístic, en el qua! figuren Aura
Alba, Ele Ubal, l'encantadora
bailarina isslu%ssica

•

-C1NFMES-

Merme. room
11.181104•1
lergeltrAtel rtinet«1
›611:
mulle. estrene

Allegro marstoso.
Moloto vivace.
Largo.
Presto non tanto,
IV
op. 204, núm. 3.

(La Morela)
Gran hit del hall "Por alegría',
acompanyada pel cèlebre tocador de guitarra Miguel Burrull

imawasimann MMMMMMMMM

ORAS MEMA Di MODA
Iletablee ental Tormo
tele Reme
*Tul. Obalneele.
INCRIC: neme" aminene, dernsra oree>
* 113N In eUMW
de tiy, Itemea. la 10000 de
afta, *enea ef* de MUR

Sonata, op. 58. CHOP1N

CATALANA

Cinema "MIRIA"

una cantadora flamenca.

•ROVENOA, tito
(entre abra. Catalunya 5 mamo
LES N11/./.011S PEL LICPLES

DIVERSOS

OBERTURA 15 DE 10119

e•tee*euireerr•-•• •-e-,•,.. ,.-e• •••

Venus Sport - Palace Ball

Per tal d'assajar la presentació de

1

SCHU
Scherzo, op. 4, BRAHNIS

re

.9.44.••5•••••44~~.
PRINCIPAL PALACE

rector escenic; Fuste.

Adagio cantabas.
Allegro ma non troppo.
II
Allegro vivac..
Impromptu, op. 142.
3.

MART WIEDEN
CIMICEPOID GARZO%
i la celebre
FRANCISCA ROMERO

Ti
3 181111111111111111111113BiillIglataBBISBEIII•1111111111MBIMBECIBIIIIIIIMBERRIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIr

Teatre de l'Orfeó Gracienc

Sonata, op. 78. BEETHOVEll

Demä. dellons, a tres quarlt

ta

Pasta Rosä

SAUER
concert.-Avui, diu
ge , a les cinc en punt de la
da.-Grandiós programa:
Quart

PALAU

4er4eeldrelregree+4.444+6+11

ES VEN A TOT ARREU

-

TEATRE BARCELON

Piano gran rua de la cela>,
raus Bechsteln, de Berlfn

A

Avut diumenge: En la saoCid ni al mil s primera d r. la
tar j a : EL COPATE D'ESSEX,
primer i segon raplInl
(coll! Pl e ttl). pe r la fi,, alosa
Eva May, i LA LLEI D'INTERCANVI, cómica, per Eddie flarry.
En la se-si6 fin les ele
larda: Esfuma de la pellico_
la d'inl cressa nt is:si in a tgli-

Ihmaneu-la a tols els 63ratges,Perfumerin, Drogueri3, etc.

3E80

a-. se

COL ISEUM
asas

•
•

Avul, diumenge, tarda, a

Avut, diumenge, tarda, a
dos quarts de (matra, funCld especial
2 obra, 2; S ala, S:

sensacional film dramätic. interpreta t admirablement per la
etnintinl artista Dorotty Dalton,
Ajuria; Tao, grandiós film repartit rn g is !libres, projertant.
FA el (s imple (Par-tuesta preciosa
sopor - lirio; Arxiduc Sebastiä,
grandiós film de gran argiitime. interprelat pel gran actor
Robert Warwielt. Ajuria; !g uagua el tirador, assumple dramalle: El ball de Carnaval i El
gran embolia, gran broma. Nit.
estrena, Tao,. 0 1 filtun
- Dilluns. estrenes. entre elles.
Inés enftä de la Del, per Fran
cesca rlertini: Amagat sota ter.
ea, pel cistebie Frattelt Mayo, i
('altres de gran ad- - PrOzimament, estrena de Les dues
òrfenes.
,e4+04.04 4444444444444444A

as
su

cia emprar l'aigua de bon principi

BARCELONA
Exigiu sempre el nom " KIF - KIF

tal de l'Angel.

Quatre Mea
ORA» CONCERTS
de l'eminent pianista

Avui. diumenge.

Chirla, 15 - Telèfon 3071 A.

404444***0•44n4414444445

Programes I abona
magatzem de má g ica de la
Musical Espanyola, 1 i 3,

Telefon I31t A.

a

Pasta Rosa,

LOS GAVILANES

2

tres ates. d'En PM

Pasta Rosa

Fent-ne lis per a la neteja de les mans cal so'ament
untar-les.d'aquesta meraveliosa
i una
vegada netes, esbandir-les amb aigua, o en son lloc
eixugar-les directament amb un drap, car el 46 1(IF -

e

Ayos, diumenge, Final d'una farsa; Tac, 6 1 tíltim episodi; La
por a t'Invisible; Fuglda de promamas; EI NI del fanal«. Aviat,
La tragedia del oorreu de Lid.

dordameriesuLa
ALMA SIMPSOi

Cinema Princesa

Usat en la neteja de Parquets, Lincaums, Mosaics,
amalts, no té substitut

la

TEATRE POLIORAM A

Bit. a les den:
LA LEYENDA DEL

a

Per a nitres usos es recomana per la seva major elide

de sarsuela.

TOURNEE

Ramon Pefia

64

"KIF-KIF"

rete041411114144414**444044414,

f544.444.'

Frederic

Pasta Rosa

alACIBTft

TEATRE TIVOLI

Oran oompanyis de *arene.
Ist opereta, primer actor
direetor.

fi

Divendres vinent. 14, i
ge, 16 mitre, a la nit,
comal por remata

alai, per la cateare Mima Gen.

Teatral Triond i Marina
i Cinema Non

Neteja i poleix tots els metalls àdhuc l'or 1 l'argent
(Embeleix l'utensili de cuina)

ta
Ola 13. Inaitainraeld
TEZIr(lENDe T E r
arab el debla del gran

SALA EMPOROANESA

dlemealre. eeeelddllannat ete
trfe quena d cene a una. l'arda
04 grane_
.ranae. La divertida
ventral. Reeil Delellne; el Medra» Illde 0411 d• la UN. pa NI
«abre Bernal: P rimer a J ornada da
I. colosal pellico'. INIIRIA VARAN
I la divertida Vida de •as, pel
dIvertlt CHARLO?
/

Es el mi lor desinfectant - Cicatritza els talls 1 les ferides

Aval. einnien•e, gramn fdnetens.
COttItT DE LA COMPANTle
nIt • dos
Tarta, e len en
,
quar:s

"KIF KIF

completant -sa el
als smb ¿alias
de Beelheyea,
verses obras a sil"
Itzelueivament per ale

A la sean, de te mi, mutua de 1a
«AMOR paleo!' Las du.. Unen-

Neteja les mans de les taguas da tints, p'ntures, veteso.), t ntes, grasses, ungüents, sèus, sutge, etc, etc.
o

t. El popular drama en un neta
EL ARCEDIANO Di SAR OH.
11. El ?ames arana so.131 en do,
IT tes, de rola ItUrbIde,

•
•

rae,
r-ia

1. 1.11111ININft-_-

Gran Cinema Boleada

PASTA ROSA

-eiseerise4444444~4•44••••
Teatre Cómic
RIBlat-CAPARO
DAREERA SETAIANA

Cm redro celad

id

entro Novetata

amemasta drama'«

intrai
Aliee,'

IMINIMMINNIOLM

maridad))

Teatre Catalä Romea

▪

▪

Exceisior

Monumental - Pedri
Waikyria
mimen" ~0 matinal 541
I. ID Ugeent de le daell. amere
Ornada: Vida de yee eee, per mar.
(Chales Chapitel .--Tarda: LA
Duo ateelt.--1111: II trlern1
le dese i. I lumia Jornada:
emeemotemem e. 111010.-, 11 01 de la denme;
ir. ie de feere; Me «lene d'ea

Ave,

•IPMMOSOMMOOMMOIMOOMIMB

ORQUESTRIN

A

OATZZ-HAARA. Contractos
Reende-TapInerla, 35, primer.

Ronda de Sant Antont, 62 i 61.
Tigre. 27
Gran ball organilzat per la colla

Els Novena de Sant Medí Bar
celonlna, per al drllUnS, (ha 10,
a les deu de la Tul.

CONCERTS :

: :

Venus Sport - Palace Ball
issociació Música Cana
Dimecres, 12 de mare,
vude concert dels curs,
amb la euoperaeu5 deis
eminente artistas
BLANCHE SELVA, pianista.

JOAN MAMA, violinista.

Ronda de Sant Anioni, 62 i
Tigre, 27
Avui, diumenge, ball de so.
cietat, tarda i nil, por la banda
Venus Sport. dirigida pe) Se.
nror Ponsä. Estrenes: Tango
'Dos almas". Fox-trot "Gizolete", "Los gavilanes".

smazemsuzzammumuliummumasmumed
aMIITOCRATIC
reune RE LA i
▪ _ KURSAAI_ CMEMAToGn 11
•
op..i e• -rttte
Sa/ O DE REUNID DE
neenle matinal <VII a I. Periant edllest e s bol'es e s des r aizar, ' •
gg Ana
= maques nunierade" per a la "remó especial de tes ala Oe la tarda. Pronos •
▪
se.n,s18. a dot quimil de a ll al l e, a n n grall. especial, a len els, I nil a en§ eturis
• de deu Eietrena de la comedia Opi I amor, interpretarle per Viola Pana: Le •
•
• Delta pel eamplonat, 11 11 1 boudor a r tstOrrelle. IlIctualitata Claumont; la ro

Media dramatica Suarem
rescluetvai, I la cinta LMsvenmble, ar brone
nema. clitions, estrena de la superproduccle americana presentada per 15
noldw n. El n'u ball tel.-Maizal. obra d'argument altament sentimental t g
▪ d totensa amargor. en el dual ansompte ea ven la !m'Alnada% de l'Uncir maternal.
▪ tOmpletant el M'agria-1a Vtrguti I rozares, mili. nora de Nitre; gran eso de •_
la magnIttea comal. Opi arnoe, Ter la
Ihn,,
El traca roa* II
•
pel boxador arlstneralle

i

y

roz... ,. .1, ... ...azzumnumenazuumsaw leva n •• UI

..esepsefflveee, elpessesseseepeeNese~~veree

HASSAIGE RERES Clarlt, 43
PIANOS AUTOPIANOS.
HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes
a temíais. Planes agramen
.,

DE

Companya d'Assegurances contra INCENDIS
1

le aova

1E1'1 3

Exposició permanent a les nostres* seccions de Roba
blanca, Cristal', Pisa i Porcellana, Bateria de cuba,
Camiseria, Bisuteria, etc.

fIllial

PREUS

Li PREIISION NACIONAL

Cien seccid de sastreria, impermeables i paraiges

Companyia d'Asegurances contra el ROB ATORI

1

han traslladat les oficines de llurs respectives direccions gellerals as° l'edifici del Passeig de Gracia, ilani. 2 d'aquesta ciutat, propietat de la primera.

SENSE COMPETENCIA

Importante

descompte k a la

secci6

OBBEINI•IABIIBBEHIBBIENNBNI111111111BRIEIIBB11~11121111111111BEHEINBIBBIIIIIEBEMBIL

i•• MAQUINARIA FRIGORIFICA
ESCHER WYSS Y C
ZURICH
a
— PER dik FABRIQUES DE
a i CAMBRES FRIGORIFIQUES
a
MAXIIIIIIIII
•o

•
•
•
•

•o
11

De PRODUCC30
PRIGOPIFICA

AU

GEL

BOTEN - 1113TAURARTII MIMO .
• Caballialdelba . TOCHIMBO - LLII.
• 7•1113 • PAWUQUES DI XOCOLA»
ap

414"-Ual DE CONSUM 01 Maga

TO F R I GO R " "

Els TBAcTANENT5

!Nube de rentar "MORISONS
Les mes

Pro

srenömiquet

rebaixat

•
•

EARCELONA: GIRONA, 112
:
F. VIVES PONS_ MADRID: PRIM , 2
a
lasmsaaa rrazaraanumaser r ss p remerzoteweemannanamsims WW

1" O S

actues

8

simplificados

pessetes

ICHINIEB1111
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ZENDEJAS.

DIPOSIT I VENDA

Ronde de Sant Pere, 74 - Barcelona

..41312 ORRAGiA
`6Ac iontEiA7
ea todas SU. menifestat lene,. utrsiriii.r, pro,lal 4A, en
ejaai 4, gola Anatie al, etc., uniere:te:ex y rebe/•
des gua sean, aovaran pronto y radicaluien te coa loe

.

AP.OPLE41..Aetitle)

1

Cachete del Doctor Solvré

que depuran la sangre y los humores, comunican e
la orina seta propiedalea aroiaOptaiauv mirrebiciiabt
aun admirables resultmles se experimentan u ISS
meras toman, la Incierta rebelen,' hasta el rempleto
y perfecto restablerineento de srlo p i aparato gwoilo-nrinario, ter:intime el paciente por bi sohc nils
in, eeciones ni le y :taus en que haya de lutervenir el
medien, y.naetie na entera de su onfernledad. basta
leaJOI nos caja para LUIIVDDJOIOU de MI..
•
Agente excluai•ot HIJO De jene VIDAL Y Risas,
S. as C.. ItIonracia, 21.- Venta, 5 pla y . fraseo:
SIlL•L A, Rambla de las Flores, 14; Faan•c‘ • Gasa:es, Princesa,?, y principal,. farroaciasde Es.
pata, Portugal y Américas.

Angina. de peono. Vejez prensatnra y
demäs eidermed.ides originadas por la Artarloenclerosla e IliportenelOn
ie curan de un inodo perecto y radical y as
evitan por completo tornando

RUOL

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vohidos (desmayos), módorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabaidad de
cardcter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad. etc., desaparea
ten con rapidez usando lanot. Es recomendado
por eminencias medicas de varias paises. suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que Sea Sil
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, conrivando 4 melaría hasta el
total restablecimienuxy logrindose con el mismo
una existencia larca con una salud envidiable.
VENTA, Regale. Rambla Flores. 14, Hareelona,
y principales farmacias de Esp.ina, Portugal y
A mine; ir as.

COMPANYIA D

Plaça Unlyersrat, 2

IIIHMIIDNIOBIBIHEZICHUDZIEBBilIDIUMBIEBBIIB

SOCIETE GENERALE
de Banque pour FEtranger

et

les Colonias

4

a

Sucursal de Barcelonä 1
Plaga) de Catalunra, 20
tala mal Mirados di BOU

CA IXES

DE

ammusuomBon
LOMMS I MAQUINAA

WO R T HIN GT ON
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a

d) el)

LLOGtJER

almilimmagulusaaimaana•Milleleinal

Peligros 9

BARCELONA

maca»

Bolees centlfalles

Bombee de plató

Ter a Ineendls. Alimentario de
calderos. (-dup ., per a contrae.
tones. Per a sorra, cte., etc.

Co

ii

prr. s zfr

Triplex. — Deples. — SlInplez.
Hambre de vapor.
Bombas da ball.

Come g thrs d'aleta

Grup moto-rompressorm

Per e esas dornielles, atina
calces. caree«. etc.

per a reblar, taladrar, ate., ate.

Ilescalfadcn d'alga&
Vetara de ~11

11 I xacadot es
• lonas per a chaval

Lerolnas mes" sie.

La casa mili« assortida d' Espanya
Titile asimarla1911111Din g u raleaste 1811111$1

i
g

a
u

ÄUTOUCLES . eaIa

li

:
a

a

a

!

a
e
a

El
•
11

u

• VILANOYA, 7, i a !oh I S h nz farrüci3s i Cee!ra d'apecriu
azawmanazalizaaaamose a imanan asar. as u anal

Ferreteria Räfols, S. A.

?ASTILLES del Dr. ANDREU. Sen tan N'as 1 segurs els
etecter, taituestes pastilles. que a les primeres presas se
rent ja un alleujament que serprOn 1 anlma 1 galrebé sempre -i
desaparelx la tos per complot en acabar la primera capsa. 1

ASMA

&ni productes essencialment vegetals i inofensius, àdhuc presos
a grans dosis i per llarg temps. Preparats per fannaciutics competents
i en laboratoris moderns, amb els aparas i elements mis
lo
1 perfeccionats. REGISTRATS A LA INSPECCIO GENERAL
•
DE SANITAT 4 AJUSTATS A TOTES LES LLEIS RELATIVES. No són fórmules secretes o misterioses: Ilur composició esta a la vista i Ilur virtut és cientificament demostrable.
•
1.1urs resultets no els ponderen' arnb paraules; els comprovem
•
andi fets a qui vulgui honorar-nos amb llur visite. La nostra ten1 di:ncia no is MERCANTILIGTA sinó HUMANITARIA. A nina
gú aconsellern (le prendre els nostres Tractaments en casos que no
•
els considerern beneficiosos. Els nostres tractznicnts són sis: un
per cada malaltia i els seus e vats i els p ostres fascicles indiquen
II clarament els casos eu que s apliquen. Si hi llagues símptomes dubtosos, visiteu-nos ó escriviu-nos i el nostre metge us dirà honrada•
nieta si el sostre cas es o no guaridor arub els TRACTAMENTS

1

(111112•1111111111111W111111•11111

o sofocad& que nata i
Els que fingido
els FAPERS AZOTATS o eis CIGARRETS ANTIASMÀTICS i
del matchx Doctor, que calmen de seguida els ataos 1 de e
••\ n1t permeten oormIr tranquL.-Demaneu prospectes

1

°"` "

1

Q ``'''''' 1 INIDIJSTRIA
R "k
A I...A 1291CTITA

ELS

yanuaramerasermaariiiiiiiiimadaaildilfdaile131311.1

5

A:

QUE PATEIXIN
1
/
per torta I crbuica que sigui, que prengnin les renomenades
ililillIIIIIM131111111!111111111111(Iligliffill;11111111111.1131EMIllii111111111111111111111111111111111111119111131111333311131111111111111111131111111011E111131111MINCRIMMENIIIIIIIME

de /dobles

SHIMS011 fritur.a
ACIERTE:

e
a

..
11-

1119 tlillitifi EININ :
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13. A.
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a
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BRUC, lee 11
111

N

Zionsmiumnommunsii
No s'llavia pensat, fins ara en
presentar un producte capil-lardo'
nant-li la forma de comprimit, que
evita el cost d'un nasa% avui car,
que Ls de practica preparada.
El comprimit Sonlbe! al "bay:hm", dlsolt en un xic d'aigua calenta,
producbc una loció concentradissima, ca
prepara butantiniament i no est4 capout a que embree. El comprimit Sanlbel al "bay-rhum"
te la propietat de dilatar suaument cls poma 1 de penetrar
en el cuiro cabellut, que l'absorveix ividament. Si '1 bulb
capil-lar esta ja atrofiat 1 producix no mes cabelLs grisos
i pel-lico/es, el nodreix amb excelent saya natural i determina la sortida de cabells vigorosos 1 flexibles. Fa dcsapaTeizer les pel-licoles que son les destructores deis' cabeis, aixi com les picors tan desagradables 1 que obliguen
a gests poc urbans. Demes, higienitza i macla '(s cabells
massa grasosos o oliosos. El Sanee, empleat a tcmps,
evita la sortida de cabells grisos.
te calza leid emprizath IAN113EL. per • prepares 14 ladee& plerre
D'abole
t.
BetablImente DAI.MAU OLIVERES. A. A. — Barcelona

PRODUCTES HOItLINE:
AIGUA d'HM/LIME (tinturo progreasIva per ala cabello brama): 6.DEPILATORI («lbs I Inorensm). 6. POLVOS (mol/ adherente): T50. CREMA (evite les arrugues): 7:41.- AIGUA RENtsPRICA (en completa
etervescentsu 5.- BK11101 MONTRY (seis intnernts prr ets banys de pista):
• Ya). - SAN15EL (PrimprImtts al bay-rhum put a regenero: ei caben): d'a
Dleds11 general • Espete:

g atedallmente DALMAU OLIVERES, 5. A.
PASSEIG

DE L'INDUSTRIA. la • 5ARCELONA

La Mutual Agrícola I
de Propietaris S. A.
per a
L,EXTRACCIO DE LATRINES

'Es roben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177 ,
pra!., primera; telèfon 3648 A.
SUCURSALS
Paeseig de Sant Juan, 95, pa!.
Telefon 2037 G.
Coello, 189. Telèfon 3025 G.
Carretera de Tflospitalet (tlim
pòsits). Te.lefon 529 H.
Francesa Giner, 56, tanda
(Gracia).
Carretera de Sana, 133, prl.
mer, mona.

PAPER DE'
rvAIAR.

,CLASICCi

EL DOLOR
DE, REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO
i altres, ea calma a fatte
una triceid de

ULMAR1OL
pomada per a es extern.

sita: Farmàcia Moras& Passeig

1.1% TOS

Isea perotoser. conseqüe›

Mas lea evitaren Drena.
•mb C-nslancia

de Sant Jeep, 87; Segalä,

TAIIILIT1S

dua Alsina, Sahm Dr. Andreu.

PREPARA? EN ELE
LABORATORIS BORATO
PALAUTORDERA

GASA

edrescants, desinfle
sotnranes contra la TOS
afecciona de le gola.

ORA» ?MAZAS DI FUNISTILIlla I CaLOW181111

PRECILLER, SABATÉ

IN tsel almo
TELEFONS
698 H NatalTen.211113
3
mulaitgammaarme
011 10talla I 'MIMO: esa« lle0104,1111

effliaildelle
Bater4 lgála
Tfasselos

.10101111111111116

y_

•

Els de mée
cabuda
1 més

Els mée
addi'de
t•
práctrcs

económica

e

825 peasetea
faig imitaci6 caoba o noguera • •
En caoba o roure...
... 900 pesseta

o noguera ... 725 pessetes

•

En bis imitació caoba
En caoba o rotas •

B-

De venda a les principals ebenisteries 1 als TALLERS REIG, Enric Granados, 21, =mía Consell de Cent. Telèfon 2086 A.

•

.1512

800 passetes

S'ADMETEN AGENTS PER A TOMATALUNTA
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MAGATZEMS TIVOLI 13 Percata estampada garantida a la bogada a l'90 pessetes metie • MAGATZEMS TIVOLI

.•. .QUINZENA DE RETALLS 1 PECES DE BRODATS

i

10.000 peces en venda a preus de regal

.
.

Oportunitat única per a revenedors, ambulants i maioristes
E EL DILLUNS, DIA 10, INAUGURAtiú D'AQUESTA QUINZENA DE GRACIA
1 peça de 460 metres, brodada, bona qualitat, per .. ......
, 2 Pessetes
OBSEQ 1.1
15(
( 1 " "11
un
" punta Valencien, bona qualitat, per
...„ 1'30

••

a triar-ne

..
.
.•

si
.le

aa
a
aa

y
•
a

•
N
•as
•

EN GROS

Grans Magatzems TIVOLI
iC

AS

P , I 7

1,19

1

DETALL

F A BRICACIó PROPIA

PREUS D'ALGUNS ARTICLES DE LES NOSTRES SECCIONS
Ptea. 13'50 una
» 16
»
" 18'50 "
. 20
,.
" 21'50 "

Flassades, llana Mallorca, 4 ratlIcs, per
.

..

..

5

PP

»

•
..

.
"

..
s
.

6 "

"

.

.,

7 "
8 "

..
n

a

Flassades llana fina de calza, 4 ratiles, per
"

.

P.

t. PP

..

II

PD el

fe

6
8

PP

PI.

.

..

1 para mit g es de seda sense tara, per
1 binova crout monja, per

,,

.29
"
"

Ptes. 3'25
" 3'25
" 25
" 1'25 metre

1 Samarreta punt anglis, senyor, per
1 Camisa angelina, senyora, per
1 Joc de llit brodat a ma, Per
Fraile% telzida. classe superior, a

Ptee. 17'35 una
24, 38 «
9,

•

l'90 "
4'50 "

10

1 Combinaci6 novetat, senyora, per

9

oa
a

DE COST
MAGATZEMS TIVOLI
e MAGATZEMS TIVOLI - EDREDONS A PREUS
orragoomunummemmizammommuzzezmwanumummezumazazi
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