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ELS SONSEE" DE SUMIESE EL LISIO

ElIT DE LLIBRERIA
Ja s'ha publicat el nou Estatut municipal. El seu principal
or, el senyor Calvo Sotelo, n'està content; i mis que con-

IGOR STRAVINSKY
heserenitat de judici necessäria sei diaposar de toro els elements indispensebles per poder judicar-la. El seu abast
i eficàcia :lomea sen ben apreciats pela
qui la veuen a distància i en perspectiva, i, a mis, alliberats deis preindices i deees influencies que fatalenent impuse el medi dins el qua'
aquella obra es desenrotlla.
En tot cas, pesó, Es possible de fer
una afirmad() que, si mes no, situa
per nosaltres d'una manera precisa
l'obra de Stravinsky i Ii Mina una Mgnifieació ben definida com a 0013 sis-

envanit. Troba que el règim municipal per ell ideat és, en
loor almenys, el més avançat de tots eis règims que es fan
de3fan. Té per segur que a Catalunya , on el Decret era
rat, segons ell diu, amb gran impaciincia, agradarà molt
aplaudit com es mereix.
No podem entrar, per manca de temps, d'espai i d'estudis
ialitzats, a fer un examen critic de l'obra del senVor Calvo
'e. Des del punt de mira tecnle, no dubtem que es una cosa

feta. Com a producte de laboratori, es resum i compendi deis
.ers avenços i de les mes celebrades novetats en el ram mural. S'ha tingut en compte les lleis vigents als paises que van
ealelavant de /a eivilització i els antecedents històrics, i fina
Je de prehistòric, relatius a la península ibèrica.
Suposem quo els técnies del municipalisme i les corporas corresponents felicitaran el scnyor Calvo Sotelo i els seus
aboradors, i sobre tot els seus padrins, gràcies als quals s'ha
sur enllestir aquesta admirable obra de rellotgeria munici. No estaría leí que després de la feinada immensa que hi ha
• t i de les hores de nit i de dia esmerçades, el públic acollís
b fredor l'Estatut municipal, que és llarguet, però ple d'ini de filigranes.
Des de bon comeneament l'Estatut, que es publica en un va
esineradament imprès, te un extraordinari èxit de Ilibreria.
apestes hores—això era al dissabte passat—nou governars de provincia ja havien demanat cinc mil exemplars per a
enda a les províncies respectives. Caiculin el total que això
esenta a les quaranta nou províncies. Tan bon punt els va
arribin, la gent se'is prendrà de les mans, com s'acostuma
die i no n'hi haurà per a qui en voldrà.
Que nintzú no es cregui que el to deis anteriors paràgrafs,
irat en l'aire una mica infantil de certes declaracions atri.
de al senyor Calvo, signifiquin cap mena de menyspreu
a la seva obra, la magnitud de la qual justificaria per si sola
sie cognom. La impressió que ens ha causat la lectura de
tatut és que teòricament és molt bonic; i que el seu esperit
les seves disposicions el fan molt superior, no cal dir-ho, a la
gent hei municipal espanyo'a. Potser és, a estones, massa
eplicat per voler ésser perfecte. Pel nostre gust, treurlem alpes coses, i assenyaladament la representació corporativa, de
qual un altre dia parlarem més poc a poc.
En un concurs de projectes de relorma municipal, l'obra del
reyes Ca':vo hauria obtingut un premi. Si arriba a aplicar-se
ala realitat, ja veurem cosa funciona. Ara només diem que, si
rap:.cació ha d'ésser sincera i pura, ja pot convocar el Directse eleccions municipals tan aviat com vulgui. a fi i efecte que
atot arreu, i especialment a Catalunya, el poble pugui parlar.
Ntss iftinä feMporada que els altres parlen per ell. Es
rüeit que, amb reprcsentació proporcional, la Unió MonärFea Nacional, per exemple, ha de -tenir un èxit formidable.

ull de dietari

La Política
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VIATGE APROFITAT

UNA COSA QUE VOLDRIA
VEURE
lie ilegit amb una profunda adeudó
extracut de la nova Ilei
'dmUnstració local que publicaren
d:aris de diumenge. Admiren el
esforç, la mera paciencia, oi ?
sún adrinrables. Cal dir tantiutx qua eis dies de feota al :naif
tráo en una situació excepcionalSet favorable per empassar-me Hantu de tota mona.
Cal afegir lambe' que el senyor CalSoto, autor de la :tova Ilei, ha
una bella obra derudició política.
C.te.,C teto els truco : la cabina, el
tu see7et, el sobre que el guar.la, la
:a representació proporciona:, el
ferneni, el referéndum, el carx. aidentitat... Tots els truco que la
tc . a política ha posta es circulac.a
•
darrers temps.
Qtnna excellent bona fe la del senyor
Calvo Sotelo! Tancat en el seit desu. vol:at de !libres, ha anat combina Ilei que deixés créixer les
.le : palitats robustes i sanitoses. No
ca segur de la seva obra, ha cont:us parers, ha dentanat collabora-. A la fi, ve't aTai la Ilei arda
seus cinc cents articles.
Es promulgada tot segu.t ? No, sem4 4.at no. El Directori anuncia que
en cal esperar un any abans de vea• implantada. Quina llàstima!, verisenyor Calvo Sotelo? Hacer dese un any encara, dotze menos, tres
u seixanta cinc dies. Un dubte
tus assalta : serena vins d'agut
O any ?
asseguro que mai he desitjat com
ma cena longevitat. Vull veure
l ada que fan les ceses, el primer
:tomes, els altres que naturalhan ensser infinits, no; fóra
lar massa. Perú el primer sí,

Entre les moltes evoluciono que m'atr.a de presenciar en aquest mía],
la de l'organització de les eorNativas 'tocata. Ha de resultar tan

trt ualt de veure cona els actual,
paternaiment tutelats pels
Sats governatius i amnrooament rePela reg:dors no menys governa'4: es devenen els Ajuntaments autätV0C1 l'articular de la nora
>.'
Cal vo-Sotelo I
tq• ioe de matas, cap exercici de
l'illidi gitació o de cartomäncia tindrä
iuterés comparable, ni ens suggei2 emir el infantivol dalit de des,' la trampa...
ca! Un malencemic pressentiere fa creure que els meta MI§
a rribaran a rente.

Ha (ornat de Madrid el finen: da!cable, ex-vocal associat, scnyor Puig-

nuirtí.
Sembla que el seu einige ha tingut
usos doble podrir:: i afert
Propia. Han: diu que el scnyar Puigmarti veuria amb mol: de goig que cll
male i.c sc substituís crt el carrec que
aclualmcnt ocupa, qua» hl hagi canvi

d'A juntan:cut.
D'altra bando, el senyor Puigmarti,
repescntant a Barcelona de la casa
alemanya productora de Tapare!! "Mini,nax", ha t:ligut mata fcina per
treure cl prof.,: de la disposicié obligan: a tetu'r extintor I'incendis
a 1013 els edif:cis oficials. amb prefe.
rinda els de produccid autdctana.
EN VEN TALLO, PROCESSAT
A ins:éncia de N'Alfons Sala, ha
esta dietat asta de processamcnt. amb
!liberta: provisional tense fiança, contra el nos!re atine Eta Jou quint Ven.
pel suposat ¿dicte crinjúrics a
Teantentat polític.
Els art i c les considcrats dclictius f oren publicats el set...mi:re de Tany 1920,
en El Dia, de Terrassa, en la can:.
punja que aquest diari feia contra el
joc que en aquella ¿'poca s'havia casenyorit de dijeren(' tercies de la in.
dits!riosa ciutat, tetina una de les se..
ves arrels Ints pregones•a les sales de
recreos del Gran Casino, enfila: addic.
la a l'illustre ;tome palie.
SUSPENSIONS A ARENYS

DE MAR
El capita de carrabinc-s d'Arenys
de Mar, senyor Bosch, suspctigui
abans d'ahir al metí tin partí: de futbol que havia de celebrar-se a la tarda, a profit de dos fulbolistes aret'yenes que han ingressat a files.
El proti senyor caPild ha su.:PAt
tanN les "Conferincies de cultura fe.
arganitzades per la Junta de
senyo res de TUra del Bon Mot, de
Irsmentoda

EL COMTE DE ROMANO.
NES VOL TORNAR
Segons alguno diaria, el toste de
Replico:mies sea: inquietada per torna,
a Espanya.
Disten que es pro P010 d'hect.-4i •
darrers de IIICS.

CONFERENCIES A LA LLIGA
La Lliga Regionalista organitza una
tanda de conferIncies culturas, a arree' de personalitats de reententado
agrupació.
SUBVENCIONS ANULLADES
L'Ajuntament de Badalona acera,
en la seva darrera unió, mollar 10

subvenció que concedía a rOrice Badeloni i a t'Atentar Obrer ter la darse de eatold qwe_aqtadared emitas ve-

llidos Soldo-ella nims ~kg.

(Dibuja. de P. Picasso.)
La vida musical a la n'ostra Loca.;
tan intensa aquesta temporada, ens
ofereix serme interrupció les mis interessants manifestacions.
En els concerts i en el teatre hem
pogut fruir continuament de belles fe s.
tes, que s'han multiplicat amb febrosa
activitat, i aquests dies sen preparen
ja d'Ares ben mereixedores d'esment
i atenció.
Es troba a Barcelona per actuar en
els conceda simfònica del Liceu, el
compositor rus Igor Stravinsky, i en
donar la benvinguda a aquest hoste
lu g re, una de les mis importants figures de la música contemporänia, per
més que no sigui desconeguda del púó,
hile barceloní la seva significaci
creie moportfi dedicar-li un rapid cementan que resumeixi almenys els
trets de més relleu.
Stravinsky nasqué l'any 1813.2, i ion
deixeble de Rimsky-Korsakov al Con.
servatori de Petersburg.
La scva activitat ha estat extraornäria, i les obres que te eserites, la
maja part per al tcatre, són ja nombrome,
Ileu's aquí una relució de la majar
part, per ordre cronològic, aproximadament
Simfonia en mi bemoll; "Le Faune
et la BergOre",.suite per a cant i Dr.
questra "Scherzo fantastique", per a
°muestra; "Feu rti f ice ", poema
situf änic ; "Quatre estudio", per a plano; Melodies per a cant 1 piano;
"L'Oiseau de Feu", ballet ; "Petrouchka" ballet ; "Rossignol" i "Chant du
Rossignol"; "Sacre du Printemps",
ballet; Dues series de peces per a planen quatre mans; "Lyrique japonaisc"
i "Souvenirs de ma jeunesse", metodies; "Pribantki", ccnçotts per a ven
i volt instruments; "Berceu<es
chat", "Renard", "Neceo villageoises",
"Quatre chants russes", "l'uño histoires pour enfants", "Histoire du soldat", "Pulcinella", "Simfonia per a
instruments de vent (a la memòria de
C. Debussy), "Maora", "Octet", " Quatre pinces" i "Concertino", per a errar.
tet de corda; "Rag-time", "Piano
Rag-music", "Quatre pinces pour clarinete", etc.
Es sabut que Stravinsky ha estat
és encara—un del, muses mis
discutits i que ha provocat mis violentes controvirsies.
En les seres primeres composicions
es troben les traces de les influencies
que en aquel' moment es fetos sentir
sobre Fati rus; pesó Es cosa atenuada
i ef mera, i ben aviat sen alliberi, car
els corrents i tendències que llavors
dominaren no s'avenien amb el set,
temperament i amb la seca naturalesa.
I a partir del moment que trobi la
forma d'expressió que li esquela, el
seu art esdevingué absolutament per.
tonal i formula el. principia Me desconcertante 1 les mis audaces afirmacieno.
No Es gens ikil d'enumerar malta
eoncretament les caracterfatiques si'.quest set compite i revoluclo peri, en
el mea antge sentit MI me. Ara tot,
ds evklent que den el, sets elements
mes importaras la vida intensa 1 el
moviment que l'animen, la violencia 1

le torea salvatges amb qua Omega,
1e hiendas rilesice prodigiosa ese ea
.remova i es comete da cada obra s 11

scgüent, el colorit orquestral i la fulgurant instrumentació.
La brillantor i la suggestió plàstica
d'aquesta instrumentació i la vivesa de
les imatges que la música de Stravinsky
evoca, li han creat una falsa reputació
que la fa aparèixer com purament descriptiva i pintoresca, com la are fred i
enginyós, desentenent-se ettque aixtl
el qualifiquen d'analitzar-lo des d'un
punt de vista més purament musical,
i3 el cert que aquesta música vid
per ella mateixa, encara que es (ad
abstracció de la idea que hagi se.rvit
de punt de partida o motiu de cada obra,
és a dir, prescindint dels setas ekraents
que podriem anomenar intellectuals.
Cada una d'aquestes obres es desenrotlla lògicament i està construida segens un pla que fins motes vegades—
en "Petrouchka", per exemple—s'ofe.
reix clar a i mostra que el
compositor, en guate a la forma i a
l'estructurad& fins sha servil de matllos ciässics, adaptant-los, naturalment,
a les seves neeessitara.
En la primera serie d'obres de Stravinsky fins a "Petrouchka", l'eletnent
popular o felklorlstic in fàcilment identificable 1 lins 13 manera de servirse'n, sembla recordar les earecterlstinuca de l'escola nacional russa.
Però també d'aquesta tradició se'n
deslliura ben aviat el composito r , i es
pot dir que erei veritablement un non.
estil nacional, servint-se de tenles populars unto vegades i altres inspirant.
se ca ells per trobar-ne
que tenen, perú, tota la fesomia i carácter d'armens i que dins l'amtient
folkleristic s6tt inconfusibles. Noti's,
en d'ecce. que els treta mes accentuats
dels ternes stravinskyans són semprt
diatoni,me i la vigorosa figuració
•
tret's que. a més a mis, eAlevetren ben caracteristics del sen casi:.
Els nous problemes (luz linariciS (le
Stravinsky ha vingut a plantejar dins
la vasta organització de l'art musical
modern sin de tal importància, que la
influducia d'aquest músic de geni s'ha
Set sentir ja per tota Europa I el stravInskynsme cernpta ja com una disciplina estètica perfectament definida.
No es pot prevente fina aquest
corrent portarà el propi Stravinsky I
els qui el seguiran. Es tracta d'en creador prodigiós que amb cada una de tes
seres obres ha causat una TION'a cornmoció, i que s'ha renovat constantment
i a despit de la perfecció amb qué en
aquelles obres Es realitzada la sevi
idea i que deixa la impressió d'haver
assolit absolutament l'objectiu que es
proposava i no din& liste a sospitar el
qui pot venir després.
leitete que produí l'aparició
de l'"Oiseau de Feu" fesvai amb la
de "Petrouchka", que bou una sorpresa veritablement sensacional. De,mis d'aquesta obra, pece), vingué el
"Sacre du Printemps", un altre mis
formidable, i quan mis Muda pogut
temblar que la trajectòria d'aquest geni havia arribat al sea terme, Stra-

vinsky troba encara les "Necea" 1
"Mayra".
Es perded:, denca madre poguem
("Pesar novIll 10re:ese treure musa
eenseqüencies 1 pretendre establir tes
baso delinitives del sigma que l'obra
realitzada sembla haver fonamentat. A
pm a .ddt 3 3 frataleP taits de tota
n obiliell 11 as pea teak

ein v

1
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tema o orientació. Sembla evident que
aquesta concepció de l'art de la música
representa una vigorosa reacció centra
les tendencies que s'han imposat durant el darter sesee, tan fectmd i lluminós. La fórmula, diguem-ho aixl,
universalment adoptada en tota aquesta
Epoca es pot resumir en el concepte
que fins ara ha dominat de la músted
Colo a mitjä d'expressió subjectiva. Les
'obres de Stravinsky creen un nou art
"dinämic i objectiu", com ha dit lú
cidament un dels setas millors comentaristes. Per això, afegeix, "es vejé
Stravinsky obligat a evadir-se de la
seca epoca, del seu medi i a evocar
un món tot diferent del nostre,
nulo primitiu en relació al nostre. Calm'E retornar a la natura i oblidar l'ho..
me, o reduir-lo a no Esser mis que un
element d'aquesta natura primitiva...
La rudesa d'aquesta música, el sets
menyspreu de tot el que pot plaure i
reduir, la seca aspror, tot abril, és necessari: es tracta de matar el sentiment, l'emoció subjectiva i de fer ac.
tuar directament les coses".
Repetim que és impossible de preveure fins on podrá portar-nos l'impuls que parteix d'una base semblant,
i mis tenint en compte els elements
de que el músic modera disposa, elements que la incessant recerca deis
innovadora ha acumulat sense descani
i els quals Stravinsky, particularment,
sap utilitzar . d'una manera inédita
amb prodigiosa fantasia.
En tot cas, sigui quin sigui el re-,
sultat d'aquesta temptativa, hauria de
despertar la seva brillant realitzci6, si
mes no, un sentiment de noble orgull
en tots e:s música, car ella desment
racusació que fins ara ha tarat la
música d'endarreriment en relació a
les altres arta.

Xavier Gauvany

CANÇO DE COMO
AM', galant Cerro, odia,
Adéu-siau, vinya venda,
flor seca del camina!,
Iladoner de bona ombreta.
Ja no m'anee al pedds
ni me brema la riera.
Adéu, galant terra, adeul
Les 'loses d'aquell bancal
són ombrejades i fresques.
Els Iladoners de la lora
han tret una ful:a tendra,
i els ceps faran bon raim
quan els eregi el setembre.
Adéu, galant terra, adiu
Els ceps faran bon raim
i Ilum viva les estrelles.
Vindran les nits de l'estiu,
la mar quieta i estesa
Ilambrant sota el cap deis rema,
tallada per la. carena.
Adiu, galant terra, adéu I
Vindran les nits de l'estiu,
la tard6 i la primavera,
les boires que baixa el cim,
el crit de les orenetes.
I sempre el respir del mar
i el batee de les estrelles,
Adéu, galant terra, adéul
Arta muntanya, pedrit.
paret blanca de resglésia,
aigua clara de la font,
plata de les oliveres,
olor multada dels horts,
estrella, riera, vela.
Adéu, galant terra, adeut

Tomle °apodo
(Del Ilibre "L'Ombra del Lladoner").

LA SITUACIÓ A EUROPA
Ahle tau publleat pel aovan,
franotte l'anuneist " 1..11 b e •
Oreo" $obre N aegueitat de
Franpa 1 lea divanes gestiona
I oonfarinoloa (»l•brados per
garantir-la.
11111 Ildoo pamela* amo, se
ayea Pa ansodule, ha oisepiat
la m'asid do formar aoven, Vs..
nhados ho aorta de Sohoie. ti
moretea *I Oallfa ha d'obrad
quo 11Wal SdJI no andloh
quo nonio es IImIt a obste loa
orden dIll ¡Pablo d'alleN•
of .1111 al POI Sobeo ole roe iee
1111dialahlh ied fa eit
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las? La gent que pasos de prei-e
sa i enderiada materiatment pg
podrà comprendre mai aquestg
emoció d'en primer 'libre?
I ara direu: per 'qué toteg
aquestes consideracions? Es
que us he volgut fer gruar una
mica, és que he volgut que co n
sideessiu una mica la impor -t
täncia que té un poeta per
un poble i la importäneia qua
té el primer !libre d'en . poeta.
I ara us diré la bona nova. La
bona nava és un llibret que me,
ba de :toser que du per tito!
"Poemes lírica", de Rosend
Llatas. Primer labre d'un poed
ta de debò.
En aquest men que vieira,
són ¡antes les eoses que eng
fan girar ig cara i ens oprla
meixen el cor, tantea les coses.
que inspiren irritaetd 1 menys4
preu, i tan poques les que enst
omplen l'ànima de feecitat, que
quan un es pce Aliurar sinceraa
melit a l'aloe% apeste mena
d'amor pur i desinteressat senobla que acosti una miqueta la
pols a les estrelles i la terral
amarga a la blavor del cel.
I ara em trabo a les mani
aquest 'libre d'un xicot que ena
cara que sigui un gran amio
meu, l'amistat no eat priva de
veure les coses amb un ti ob,
jectiu, ni de comprendre tot el
non element d'immor ta lita t, valor que tenen arrug ia poerneq
d'una cosa que perdura damunt lírico.
Per altra banda, no vull feg
de les lleis, fa politice i els accidente d'aquest poble. Una la critica d'aquest Ilibre, ni
llengua mentre serveix d'in- parlar especialment i detingua
tercanvi entre els homes que la dament del seu contingut; ji
parlen, es un instrumento roe., he dit que és una neeessitali
cessari pern sense transcen- de sincer elogi la que sento, de
dencia. Quan apesta llengua satisfacció prbpia, pel mole
bit reimt el segell de loe dels que m'estimo la noetra terso
llavis d'un poeta, resta arma- re, la nostra llengua i la
da per lluitar en tots ele camps nostra poesia. I avui la nostra
i per viure amb el cap ben alt llengua i la riostra poesia pea
fins a la consumació dels se- den tremolar ratimament
gles. 1 com mes vegades es ve- goig, parque unes guantes gorifica la cohabitaeld d'un gen- tes de sang humana, unes guangrfatge popular amb l'ànima tes inquietuds cerebral:4 unes
d'un poeta, rada gleria, més guantes finfssimes percepeionti
força i mis transcendencia ad- de retina, uns secreta i delicaa
dissims movirnents
quireix el lienguatge.
Aquestes eón coses que tots tals han estat dits en paraula
les sentim, i tots n'estem con- nova, en paraula viva, per un
vençuts al moment que hi ve- poeta pur, extraordinàriament
lem pensar una mica, perb sen agut, extraordirthriament coral
coses tambe que tes solem obli- plex que te vint-i-quatre any*
dar i que monee vegades no els i es diu Rosend Llatas.
donem la importäneia que es
Els mulos companys mis ave"
sets a l'anàlisi i a la critica de
moreteen.
La mena de vida que duem i poesia, espero que parlaran
les falsificacions poètiques que d'aquest eibre tal com es mepatino, fan que un agro escep- c e
Per una coincidencia invoa
ticisme o un agredoie panzacontentisme ene desplacin ele 'tonteara agueet !libre de pclee
mes apareix al mes de mare
valors de tes coses.
Però cal, de tant en tant, es- jo na sé perqua tota la poesie
guardar el nostre alón espiri- del !libre em fa l'efecte de pose
tual amb una certa puresa sin del mes de mare; cosa st
d'ulls i donar a la paraula poe- tots els versos duguessin aqueas
ta empremta imprecisa, malla
tice allb que ti pertoca.
El poeta que neix entre nos- ciosa i ingenua a la regadas
altres és borne, i menja, i beu, verde I tremolosa, !seda 1 tèi va vestit com tothom, les fe- bia del mes de març.
Meses, les imperfeceions i les
Voltaire diu en les famoset
vanitats el fan la seva víctima, estances a la Marquesa du Chas
el illum interior de la seva poe- telele 'tele na pas l'esprit de
sia resta molt amagadet, i ai- son age — de son age a tout
xb fa que no ens adonem mel- le mallieur". això es pot apile
les vegades de la seva presen- car a tants joves i a tants pose
cia. Però el poeta existeix i el tes que nosaltres ceneixern.
fet de la divinització de la nos- Una prematura rnaduresa, una
tra )lengua es va consumant a afectada pedanteria presiden
pee a pon en calma i en si- xen mollee vegades tes obres,
lenci.
que fatalment han de dura;
Ve ein dia que el poeta im- poc.
primeix el seu primer delire,
En el tebeo del nostre anote,
i aquell dia és el dia epifänic; que acaba de sortir, no hi ha
cli dia en que el naixement ea vta punt que falle no hi ha
conegut dels bornes, per rapa- una Melaba que no reetigui anivicie material d'un llibret lau. mada frescament per "l'esprit
mi! d'aspecte, gens cridaner, de son age". Aixb ii ¿ena posat a l'aparador d'una 111- valor d'humanitat 1 de veritat,
breria anab un cert aire yergo- una fina solidesa sentimental.
nyes i no avesat a l'ostentació
SI un tragues el do de veure
de les l'ateas de motllo.
darrera els vidres de les Illa
Els (amillare dels aparador% breries una simbólica represen-,
de ',librarla guaiten el nou vin- tilde forestal 'd'aquells tulle
gut amb un aire de recel. Que impresoe i d'aquells 'entume
és alpe? Un 'libre nou, un au- grassos 1 prims: al un e'imagie
tor nou?... Com que el Ilibre no nes tenle 1 autors, com a are
té veu ni manera de fer-se Par- bree i flors de tota mena. Si un
ticle, resta mut a lea conside- s'e:tones que al eostat dele
raciona tafanera, del familiar; roure magnifie hi ha un po -s
rigid com un more sembla que Ilaneret de poca vida, o una Mi
encara torni mds blanc el pa- rima cerevtda de cap a 'peus,
per de les cobertes, i ei les co- una herbete de mal-aetrugans
bertes són vermelles agafen ea, o una argelava plena d'es4
atlesbores un te pujat de eire- pines, nquest t/ibre de poeme0
ra, un te profundament yergo- Iíries de eemend matas se 11
ny6a. Que hi ti dintre d'aquell apareteiria als soles eom un ten»
tirare nou? El (afanar de Ili- dro ametller flore; una coas
breria dubta, 1 el 63 un borne plena de sabe. d'intenció,
agut 1 oompretniu. si no es dei- malicia de vida cerda, frasea
ettaihornar sera prejudieie, 1 imprecisa, coberta i vestida
sentieh una raen* d'emoold Mal- per la grboia tremolant "14
ea. La da deseobrir el [libro mller de flora blanquee i pe%
nem, ['balaba poetioa que acaba fumades.
da adiase par obra I grätbia da
is ellesele
la haprainla. Pot itmer-bi tan,fflweirearwit
tee (Mes dines d'aquel hl.
M'e I llorb una mullida, abra so AQUEM
gaatiment Melle seas un inA r£14 14.
faat do da» qua nata aralat "
ealt a pea o R lb tenlo» Pe
$Alle OULMIK

011a mis tia poeta no tremolen les constellacions ni
s'acostuma a veure cap sfmbol
extraordinari en ta natura. La
ciutat o el poblet on ha YiSt
la Ilum no en te cap esment.
Totes les coses contrasten 4R
estat normal, ignorante del fet
que s'acaba de consumar. Sen
poquissims els que se n'adonen
de la importància social del :mixement del poeta. Baudelaire
comentes diabòlicament aquest
fet braltigic amb una agudesa
i una lluentor diamantina. El
poeta que neix és un monstre
i un änged. Portarts a l'esquena
Ibis els vicie i tots els horrors,
totes les febteses i les passions
que ell per un do sobrenatural
convertirä en materia divina en
traduir-los a la seva paraula,
1 el poeta es això. L'abeurde
concepera baudeleriana en el
fons amaga una veritat enlluernadora. Una poesia pot posar-se
al servei d'una moral, d'un dret
o d'una politice, pe pe ta veritable substäncia poética ¿'acuesta poesia. serà sempre una cosa que estarä al mergo de la
moral, del dret, de la politice,
i d5 per això que la veritable
substäncia poetice da immortal.
Per a un poble el naixement
d'un poeta es radquisioió d'un

»
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Sants d'avui: Eulogi i Etztimi, Lisbes i màrtirs.
MOVIMENT DEMOGRAFIC DE
LA SETMANA
, (Nota facilitada per fInstitut Municipal de Demograiia):
Deinncions, 37 0.
Naixements,

406.
•

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER !tVUI
MATI
Ignäsia Pla Batista, de 24 arys,
Boaavista. 15. principal. al cementiri de Sant Gervasi. A dcs aarts

d'onza.
Joan Tur Palau. dc 65 anys, Bruch,
95. segon, al cementiri Nou. A dos
ratarts d'onze.
Joan Mard Pera, de 6o anys. Diputad& 12 0 , tercer, al cementiri de
Les Corts. A dos quarts de deu.
Morcis Batallar Garriga, de 7, mesos, Ronda Sant Antoni, 33, segon,
al ce:nentiri Non. A les eti.
Vicenta López Barruel, de 91 anys,
Menéndez Pei1.3• 0, 222, al cementiri

UN GIUTADA MES
La nuiller del nostre ande

En
Oahriel Campo. membre del
Sersei Meteonelbgie de Catalunya. ha infantat una xamosa
nona, L'enhorabona a l'amic

Campo i a la .SPN'ti distingida esposa.
--Dr. MONTAAA. Afecciona a ta pan 1 cabal!. Corta Catalanes, 033, acari., pral.

AlrUA !id

ERIAL.

L'Associació Ferretera (Pa_
ça8. pral.) ha organitzat per a astil una conferencia
801a el tema - L'art de la naturolen". a eärrec del geòleg
N'Albert Carei.

PINACOTECA
.FJIPOSICIO PERMANENT

LA

Entrada aturde

Non. A les

Joan Gallisä Giii. de 79 anys, Salva, 17. primer. ai CernenItri Nou. A
les vuit.
FeliciU Garda García, de 59 anys.
Viera Andala, :, al cementiri Nou.
A les deu.
Salvador Virar Rubió, de 63 anys.
(rodeu.
phmer, al cementiri
Sant Andreu. A les cate.
Alfcris Obiols Ponsä, de 32 anys,
Avinguda /cüria, 202, al ternerairi
Veli. A les deu.
Jaurne Andreu, passatge Mayo!, 7,
al cernentiri Nou. A les deu.
TARDA

Jaume Andreu Carapeny, de 31
an5-s. pas3atge Mayal, 7, al cementiri Nou. A les deu.
Angel Nogués Sänchiz, de 3 anys,
Santa Marguerida, 3, a! cementiri
Val:. A les dues.
Jcaa Pérez Herntindez, de 49
ama, carretera del Pan, 429, al cementit
ru. A les e,uatre.
Joana Martha Rodríguez, de 89
any- s , Corte Catalanes. 439, al cementa:
quatre.
• Micrzel Ramo Pérez, de 39 anys,
Oltn, 20, al ccrcentiri Nou. A les
quatre.
Cristina Volteo Voltes. de 67 anys,
Guitrdia, 1, al cemerdiri Ven. A les
quatre.
Manuel Blanco Marco, de aS anys,
Vertrallans, 7, al cementiri de Les
Ccrts. A les tres.
Agustina l'erkart Feu, de 78 anys,
Muntaner, 173. al cernentiri de Les
t.:tale. A les dues.
Crertrudis Ruiz Jordi, de 92 anys,
Arnalia, 20, al ceraeatiri Nou. A les
dues.

Bernazdí Giol Pujados, de 79 anys,
Latlunya, 15, al cementiri Ven. A les
uatre.
Miguel Minder López, de 25 anys,
Peris Me-Theta. A les tres.
Jeroni Mulet Llabrés, de 25 anys,
Salva, 21, al celnentiri Nou. A les

tres.

FUNERALS
Na Mercó de Nadal i de Vilz.rdaga, vidua d'En Robert Bohny. Mori
el dia 3 del corrent. Avui, de deu a
dotze, a Sant Pera de les Puches,
Sant Francesa de Paula, Dominios,
i a la parrOquia de La Garriga.
Na Enuäcia Po= i Pons de Besoll. Mnrí el dia 17 de labrar. Avui,
a dos quarts d'onze, ala Dotninics.
En Joan Pantaleoni i Passano. Mori el dia 25 ns febrer. Avui, a les
deu, a la Casa de Caritat.
Na Llúcia Claramunt i Panull, vídua en segones maces d'En Raimon
Montserrat. Morí el dia a del corrent.
Avui, a les nou, a Santa Maria de

Sana.
Na Teresa Molas i Pujol. 3,forí el
dia 8 del corred. Dijous, a Santa

Mario de Camprodon.

No Joaquima Barba i Bover. Moti el (Ea a del corrent. Av ni, de vuit
t dotze, mieses a Sant Jaume, Mercó
i Sant Anna, Agonitzants, Sant Joan

de Du i Salesians de Sarrii.
joaep Piques Mondase. Morí
'el dia 4 del. correas. Demi. de bis a
Bonanora.
datsties

n•n••n

anys; segurarnont tenia el dia
gris i In !tina izo Ii resul:it
prou nela- La víctima va adonar-se dolo inca de mans de ia
Dolors i. itesprio st d'unoaeändol
formidable. la por destre profeeeirmal fcm portada a la Delegacid.
Les cosco, per no tot-los ben
tetes, val mes no fer-les.
RESTAMIAie z NOYAL
ttald de Te
cada dia te aansaut de 5 a dos
quarta de 1 dictar a l'americana, de 9 a H.,
EXOUISIDA LLONGAMISSA
LEGITIMA SIBERIA, den de
1150 pto. Lg. MORTADELLA, a
1'20 pta. lata 1/3.
a 995 . pto. irda U3. VICENS
FERRER 1 COMPANYIA: Plaea
Catalunya, 12. Tel. 112 A.
---- EL PRESIDENT DELS PATTIONS VAQUERS. ALLIEERAT
Pel jutze railitrtr lVt estat
(-retarla la Ilibertat provisional
de N'Eduard Cortada, presiden)
de la socielat do patrons vaquern, que havia estat delinguL
fa alguns d i ta, a reeseqüimela
de la f Corran:cid ort:eriarla per
l'autoritat militar per avariguar la crrtroa ¿'uno nuntars
que basten r:reelat anth insistencia.
A les cases dala senyors es beu
Cliam-Scrs, etitiateta yarda, sec.

\e,

k
und..
MOLT A LLET
204 fieb

prenent

Rob-Vida Miret
No Os me que una orasta dei sIte e
planten Ilete ..,b fide pastuteu loStlull s.aels iban-afees nuan Mama neer551tat
a'alletar.
DUPII.It reenbaras: nos-Vida n0m. 1
rembat 1 albsn,tnSrIS. 00101 . 0 1 1110::•Stles
proult de restas. i roetillea
el con osser, tordnce ta ; p are 5 predlsudso par a en part tan; 1 liet abundant.
ratal. 2 alurEn la lactància;
luen"A la nuantilnt de Ilet redr,adels:
eve‘it.a 1. manteca, reta la mire de la
ceatiuirtelA ramada per t alletaineut.
En larrnarl s s. Autor. n i actor Mires,
placa Comercial, 0. bareeieba.

F'AAI UES

malees

Ferian, 14. Casa

CLAPES

UN ATRACAMENT Al.. CARRErt
ROSSELLO
Diumengr. a la nit , al carrer
de RoasellIO. va esaer atraent
per dos individus. Rararm
la Gaatial, que piAola on ma,
Ii prengueren 13 pesselem.,una
agulle. d• rorbata i una pitillera d'argeol.
Al a rrite lic l'atracat va amidir una parrilla de vigilaneia,
podent encara daten)!' un dais
atraradore. st qual Ii foil ocupada Ita pitillera qua moments
alpina havia roba!. Es din Mbart Huesca i va quedar a diepositia de rautoritat
PARAIGIOE8 CARDUS
PortaferrIssa, 10
°emanan al vosee estanquer
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
Estola, lo cMtims per tos arreo

PER NO TREBALLAR NET
Al Mereat de Sant Andreu,
sembla que una honorable chi
tadana, anomenada Dolors
Manzano Fuente, de 45 anys,
casada, habitant al curar de la
Cadena. 11 , es dedicava habitualment i diüriament a la di.
Heil tasca fl'esettrar lee bulmques alienes. Dtumenge. al
18, per ne pierdes el
indenlä ter Un bou trelai41 a la
bobea d'una piastras:u sume nada GetitrUdis Calvel, de 35

JO1E3 VERITABLE OGAS1t3
I objectes tirata da totes Mitotee Pi ren fix, Tallara, ntem te
Durant cl passat tres de fe..
hror la Caix-a ele Penaione por a
la 1.- el 1 e.:s n u d'Eetada-in h • n rabut.

par in:roe:Mena, la quantitat
dr 16.3; 4,013 pessotes, 5 ha papal per reiMa g ran d'rsta:vi,
termes, man g uala de pannid i capitals diferite reservatn, pesates 14.150.S81, rosuilant. per
tant. un a. difecOncia a favor do
les impeeiri-me de 2.223.132
pesselan. havent-ee obart 3,510
Itibrelts novel.

La Corma ac
Earrit4la do Catalunya, 13. To.
loto/t :1812 A. Gran assortit ea
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LA ISLA VE CUBA

JOIERIA, ARGENTERIA, RELLOTGERIA. Pla.;a heial, 12;
Vidre, 3; l'el. A. 403. Immens
assortit en joies, rellotges i
objectes d'argent propis per a
presents.
PREU FIN
Ea esta: obsequiat anda un
hanone: al "Majostie hostal

d'Anglat a rra". el doetor
Joan Pons Mas de Nexan, per
ce!rbrar el oca namenament da
melle forense del clistriete del
Nort tfaquesta riu ,.nt, acenseguit drepres dc brillantiasimes
eponir:rine.
AasieHren II l'a'ete diversos
arios . mrI gro In mejor port.
eln quals feritaran a l'hemem'Ojal rpi 5A11 nomenament.
alterar en -1 cinsl suhstitueix el
darter Satoreada•
E/ 5teryne Pria. dorter si l'en:Rama en medicina i en dret. va
m'enden passeesid ta pocos, dies
de lit seva ferensia. aüanraila

A 1. ,r,

T/7.1. MEROPOLITA. - 519PT 1 IN FERI-r
Diumrna a a la tarda. va enfon , ar-se o; sestee fiel pa vo' dal
MeIrnpoll a, si rarrar dr Bajar.
queetant. •nterrals l'obrar Fallaron ri m aren Izan:ardo i tIll altro
el non, del qua) n'ignora. El

per a Sant J'Aro. Casa Pere113,
Pi. 7. bis. Sucursal. Petrit-

i.rimer va produir-se diverses
foridos e la vitela del pou
i al rennll dret, i el segon morí

De
a
coream enntinua i adiaran.
Antoni Albö, Suc. de .1. Juvd.
Vla Layetana, 87. Tel. 2553 A.

Eidta el ragutt'ame
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ATROPELL AUTOMOBIL
reESTROGAT
A les non tfanit pasada fou
rural. a la casa d e Snenra do la

Tienda ele Sart Pera. Farund
Sagarra. el o 07 amas. 'ardilla/a
a la ItatiaMa de Catalunya, 70.
Presentava la fractura d'una

rótula i un peroné i masegament general de pronbetie gran.
Les tenidos li foren 'ansiadas
al davant del número 62 de /a
dita Rambla per un automòbil,
Ii conseqüència d'havor tal
ruines! una falta maniobra. El
vehiete quadä destroçat damunt
la vntavia.
El parient, (Jaspeas (panadizo,
pasa al nau domicili. El xofer
ha quedat detingut.

Dec
del

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADO RS

Po
1..

EIDETS-DUTXES, ett

o

JAUME SAURET

UN PAS DE PELLICULA
L'oficial de la guardia urbana senyor Josep M. Merina,
En Ventura
dituneng,e, a les 10 del watt, negul eseriptor
Gassol.
anava aeriosament per la flanda de Sant Antoni; raminava
tranquillament. nansa que el
ami ror ni la cesa ment caves
cap idea ranruniosa contra els
que grtudeixen la folie-dat de
poder anar amb utornbbil. Cal
ter ronstar aquast veriel:c preceden).
Vt pilmear, ri e re, el rotxr naMoro 50 5 53. preves, a nna vegaean- Pies.
Miljans
IneItat esglaiadora. i eh senvar
65
07
ltda. a
Merino. que bmsin tnileimietri
51i ntgy.oantS:ealla per a seexemplar, va adirear-In o . semiramant. una mirada fulminan!.
Ela quo. l'oeuraven - prof
Mitjons de neo en tove i alegre. alenheraa petsac
les les tallos. ... 015
un xir mana' alegros rabaSaMarrr1 1 P S entorne. a 1'25
Samarreles da ampat'e n la mirada rentadora de) sr' osar Morinrs amb (rile farinera, angelina. a . . . 2'33
reses i rialles sorrillosea. Ei
:Ilit,..:j iadoritr-sdzexttaaritdite 111d0i_
tuationari. naturalment,
s entí ores: prangue un altrr
8'95
11111NOS. a
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La Novel-la d'Ara. en el 116_
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l'Emparda i engreixer-les a
l'astil dr les poulardes. pm-1nm
oterir-les a proas avam al in_
sí,, elms als ansuriala de l'Economa) de Barcelona. Rambla da
Calclunya. SO.
Esplendid, elegant i tic és
l'assortit de gorros tattlats per
a flors i a proas barato eom
tot el que venen les eriatallaries
Llti's 1Nglada. Rambla da les
Flers. 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.
S'empaperen /Atiene:lona a 15
m'otea. Pont de Sant
4. Darme* de la Casa la Olutat.
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COMPARTIR ANONIAIA
FERROCARRILS E004011101
DE VILLENA A ALCOY I YECU '41
De conformitat amb ol qa
dispasen els Estatuts socials,
es cOuvotta ala eensors ardoMotas a la Junta ärneral Otdinäria de! dia 30 del correal,
a leo 11 del matt. als baila
ole In casa número 231 dol correr de Prosenea.
Eis que linguin 50 o mtt
arriano i drsitgin assistir
Junta, hauran trhaver-les dipo...Pades do:, dice allano. a I
r.tt:aa nortal. rom s'indlea e
l'avtiele 35 dele elite Estatuts
Barrelona, 7 de rnat192 1. - El Director - Gereal
M. APERN,

FECROCARRICS SECUNDAD/
DEL SUD D'ESPANYA, 8. IL
tue vonformItat amb el (lo
disposen els Estatuto socials
Co /mimara el g erlyOrS aré*
cisloe fi la Junta Cieneral Of'
d i e ei a del dia 13 1 de/ correal
a lo- l I del nialf. als bailot
de la 05 0 14 número 231 del ea'
rol 5 Provenea.
Ele que lingitin 50 o nP•sae
Mon a i desitgin assistir a 11
Junta. tutoran d'haver-les
aitacle.s deu dice abans

3 la
Calan aorial tal com s'indica'
l'art - le 28 del. dita Establt9
Barcelona, 8 do p iare dt
1924. - El President, ti. CORNET.
00/11PANY I A -BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
Ea posa a conotardnent
senyors tenedora do lee obliP%oione al 6 por erdlt. l'Ill OSP6 per
aquesta Cornpanyin, sognris;
eriplura dr data 29 de mare äl
fr
los e . autoritzeda pel notari

nyor Miguel Marti Besa- (Poli
dia 21 dells corrents..a /Pg
dol mati. al domicili secta'.
n'e ," de Cataltinsa. adinera
princi pal davani el propi
tar. ap celebrara el primer sor
toi g par a l'amortittacid del9
1080 titols que conformen/e
anda l'establert en l'eseriplei
d'emissió han d'enser amortil•
zata.
afee!
El dit sorteig tindrä
mitjanrant tubes que cante
drä cada un la numerarla Cl'
e. sponent a una desara
pilla.
Barcelona. 10 de mire

1924. - El Director
F. Frasee Lawtoa,

a
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Medí
ene u presentava amennadee

.d'orkanitotir-es les eones traediiereWents- a la Romeria de
adi, no pos esporuguir-les, cae

bre Grog"

sida any torea nuenbrasos ele"
yants dels abanderats, es ces1,,wmübe.
tard el dia es redree,e. i raigua
iras conjurada per un sol Iluent.
ut-se a farabient frescors de
aro
Colles, despees de recórrer gran
deis careces de Grecia. donant-los
lee de testa major, en mig d'un
líe devassall de caramels, que
res gran revolucid entre la masdespeés d'obsequiar els
a llar' acompanyants es dirigio l'ermita de Sant ate« on
la bandera de la novena Colla
Recreats".
les COI:e3 que formaven part eren

Aterres, to.—Als cerdeo republicana
es considera la caiguda del Gabinet
Cafandaris can una prova del complet
!reas de la edifica desenrotllada pel
scnyor Veniselos.

Es creu que aviat quedar& constituir el nou Gabinet.
Segons toses les probabilitata, el senyor Veniselos Liudare el nou
Sinnt amb el fi d'evitar la diseoluco,
de t Assemblea i restabliment d'una
nova dictadura—Hayas.
Atenes. ro —El líder republiee tensar Papanastasiu hau acceptat la
missió de formar Govern, declarant
que demanari immediatament se convocació de Corts constituents, per proclamar renderrocament de la dinastia
i procedir al referéndum immediatament. Aquest referéndum, com Es sabut, Es ,e1 que ha de determinar la
futura forma de Govern que ha de
regir a Grecia.—Havas.
Alertes. to.—El líder republicà senyor Papanastasi ha acceptat formar Govern i presentare demi la
llista dels seus collaboradors.
El senyor Veniselos ha sortit
de Grecia.
El senyor Cafandaris té la intenció de formar un nota partit. que es
denominan "Iliberal-progressista".—

picata:

sr..lga de Romera de Sant Medi,
rae!, Unió Gracienca, Colla Haanca de Sant Medí, Els Ben Plan.
i Els Recreats.
LOrieó de Sant Medi doné un canmigdia se celebré el "ball del
• i es dansaren sardanes.
s siria tarda han comentat a torreict-se animad ssima la barcia¿e Grecia.
püblic ovacione lee Colles i les
asee s amb emblemes tradicionals.
b nit se celebraren els següents
, ene es veieren tots ben pinas;
A la Societat Antiga de Romera de
t Medi, a l'Ateneu de Sant Gerel de la L'ii.ertat, al l•scl
ee la Unió Gracienca. a l'Iris Parck;
se la Colla Humorística da Sant
t. Principal de Gracia; el d'"Eli
rantats", al Club Dcportiu En; el de la "Violeta Gracienca" i
1" Eis Recreats", al Cinema Ro-

Hayas.
MORT DEL GENERAL
DANGLIS
Menea, se—El general Danglie,
membre que va ésser del triumvirat
minar, ha mort.—Havas.

lis resultas, dona una festa ben
teca i animada_

••••n•••nn•n•n01M•Malliffl

zhar protestant contra la denominació de Califa feta en la persona
del rei Hussein. del qual diu que
Es un servidor devot d'Anglaterra.
Una cinquantena de Clieiks, Ulemas i altres dignataris musulmana
d'As5iut han trames una carta al rei
Hussein declarant que tots els candidats al Califat han d'atendre la decisiä del mon musulmà enter per al
nomenament d'un Califa únic.--Havas.
EL GOVERN EGIPC1 NO AUTORITZARIA L'ESTADA AL
SEU TERRITORI DEL CALIFA
París, to.—Telegrafien de Londres
al "Matin" que segons noticies d'Angora el Govern egipci no autoritzaria l'estada a Egipte del Califa.—Havas.
DESMENTIMENT
Angora, 9.—Una nota oficiosa desment la noticia de procedéncia anglena segons la qual haurien estat
executats a Constantinoble vint súbdits grecs.—Havas.

L'ISLAM
del secretari
Califa :: Abdul Medjid,
diu, no abdicà :: El rei
Ilussein, afegeix, és un
traidor
claracions

21

Paria, to.—Telegrafien de Ginebra
;l'Echo de Paris" que el secretar;
k Califa ha declaras que aquest
tu tilrí;Cà. sinó que es va limitar a
slá les ordres del poble d'Angora.
E/poble musulrnä—aiegi —es rúirbitre. j ja s'observa agitació a
pie i a rindia.
EI norr.enament del rei Hussein
a Califa—digné després—no s e
acceptat pels musulmans. els quals
:deren a aquest com un traidor
flAam..—Havas:
El Cafre, ro.—La Premsa indigepublica una carta d'Ulma Dalf-

La seguretat de Freno : Les gesttens 1 contrinctes Per a
obair-la i els rosa tats obtngus : Confinen les 'asquea
del Cornil,: Diwes : La situada p olítica a Alemanya
Pede, a.—Hea's equi un extracte

del Llibre Groc, publicat avui pel
ministeri d'Afers estraugers:
Primerament el llibre fa ressaltat
que tots ele Govern, fraudes», des

de la signatura de l'embaid, es preocuparen invariablement de garantir
de fallió del ittitiva la seguretat de la
Franca; pea) en cap momert trae-

taren de l'anexió de la mis insignificant parceRa del territori eternas».
Cita despees les declarados» terminants dels senyors Tardicu, Briand
i Poinearé, en Iras guate feien constar ciaran:lees que tota idea anexionista havia estas i era sempre estranya a la politice franeed.
La memòria del mariscal Foch, del
dia 8 de gener de :oto, repudiava,
igualment, tota anexió, reclamar»
a frontera militar de les patencies
tan sols l'organització de' Rin coto
occidentals. fins que el descnrotIlament progressiu de la Societat de
Nadan, permetés que aquesta reemplar# les dices potencie&
Conte_ després el llibre els articles 428 i 431 del Tractat de Versalles, relatius especialment a les garanties territorials.
, Els sis documente següents es refereixen a les negoe'acions francoangleses del mes de desernbre de
19.21. copiant un desnata de l'ambaixador de França a Londres, senyor
comte de Saint-Aulaire, en et qual
insisteix sobre tot respecte de la neceseitat de prevenir qu'asevol atac
indirecte per part d'Alemanva, Per
exemple, contra Polònia.
A cnistinuació el Ilibre fa història
de les negociados» de Cannes, en el
curs de les quals el senyor Criarla
va reclamar especialmenti
Primer.—L'establiment de compromisos bilaterals.
Segon.—Que Anglaterra es comprometes a considerar un atac contra Rhenänia tom equiva lent a una
agressió contra França
Tercer—Que la violació per part
d'Alemanya de les clausules militara,
navals i aeries del tractat justifiques
l'adopció de represilies.
quart.—Una intelligèneia contra
els Estats Majors trances i britenic
per a una eventual colloboració militar de tots dos paisos i canvis de
punts de vista encamina» a salvaguardar la pau ameaacada.
Com es sabias, les negociacions de
Cannes restaren interrompudes en
el moment que el senyor Lloyd
George acabava de lliurar al senyor

Briand un projecte de buba aranco-britänic.
Els 'cadente documenta publicara
en el 'libre «posen eh punta de vista del aenyor Poineeni, pei que toca
al pacte de garantia. El «ayo,
Poincare, mitjaneabt l'ambaixador
dc Franca a Londres, trame de reprendre les converses amb el Gorreen ingles respecte d'un matra-pea
jecte franela de pacte, pele aquesta
idea no fou acollida favorablement,
1. llavors, tosa dirigit un mernorendem"
al Govern britànic, ¿a a dir, al ministre de Negocie estrangers, lord
o trenta anys en Iloc de deu en el
Curzon, proposant un pacte de vint
qual s'eatengues la intelligancia a tata classe de questions.
A això constestä lord Curron

que no era convenient tractar
de millorar el pacte, parqué es
corria el risc de fer-lo imperadbleS'ocupa desprole el Llibre dro
la Conferencia de Génova, durant la que el represen!
Previne va rebre novament inetruccione, en el sentit de reprendre les converses, per tal
de facilitar auf la conduelo& del
Pacte, separant-ne, en cas necessari, la propasado& relativa
a la intelligancia entre els Balate Mejore franca i brilänie.
examinant l'eventual entrada
en l'arnrd de Bélgica Milla.
El din 31 dc maig del metete
an y 1912, despees d'haver
hai signat el Tendal de Remalla,
tingne lloc uno nova intervencid de Franca. En efecte, ramhnixador de la Repablica n Londres fAu nresonl al ‚enyor
enser que pl oil?, Franra &sitiaste atlante Otte tot era un Pac_
te de con-lotee pral/patas
stntePsfn erpositiö no obtingué
resonsta.

Afee.eix et Llamar Gane que
In. Tromba en la no t a hrilantee
dal (Pa 20 de inflo' (le 1923
relativa a la ryOestlii de lee re-

Parnrinns. menifevols el nevera

%,pithnip qop nstava 41”41SOl 3
examinar amb simparia, en tal
Mornerl neortd. la Miss/lid da
la seguretat territorial de Fran.

ka.
A alca anntesta al fInvern
trencas. en (lefa 29 del metete
renca (ir bl' i nt. que al seit
ei ora preferible nn harrefer

confort-1re arahrinee naeslions:
reneradnne i securetat.
rnalm n it. en una nova nota
fracesa. del dia 20 d'agnst. es

WE-

Sacas.

etpeglie•

-erf

Melaran que Fraga eslava dleposada a reprendes Inmediatament »lamen de totes les
(gestiona relatives a la aeva aeguretat, •pro 1 quan les lisranties que muda obtenir contra una posible agresefd no
servissin pe le despoaseir-la dale
anua legitime drets m'atina a
lee reparaelons.
El eanvi de documenta dIplomäties red*, dones, suaphe ea
el dit mes d'agost de 1923.
Finalment, muta el Llibre
Gane una extensa nota en la
qual es resumeixen ala treballa
portales a cap pes la Societat de
Naainne i es recorda que aguanta va reconèixer:
Primer. — Que des de reolual estat del nuln hi tunden
nombro:orlo* governs que no podrien reeduir seriosament Ilurs
armaments genio l'abre, abano;
garantiera formals referente a la
seva seguretat.
Begon. — Que aquesta serpiente podria aconseguir-se
janeant un tractat d'assistència mdtia, i
Tercer. — Que. una que seria insufinient l'existència d'un
sol !rectat daessistancia militas mátua. podrla completarse mitjançant anords portats a
cap entre ele Relata que tinguessin Interessos comuna. —
Frenas.
EL COMITE DAWES EXAMINA
LES QUFSTTONS RELATIVES
AL PRESSUPOST ALEMANY
Par e s, ro.—EI Comise Damen sisa
reunit aquesta tarda Per estudiar leo
diverees eilestiona relatives al presumo alernany.
Ha comencat l'examen de 1 8 manera
que sera coordinar el rapport definitiu.
°arad la sots-Comissió lunaria declarare dand el doctor Salado: ri
acuesta declarada queda terminada, la
sots-Comissió en donara comete al Comita reunir en sessi6 plenària —Havas.
L'ENTRE VISTA DEL PRESIDENT EBERT 1 EL CANCELLER _s_ LES ELECCIONS DEL
PROXIMA
REICHSTAG
CRIS!?
Par fe. 11.—El corresponsal
del "Journal" a Berlin diu que
a conseqiióncia de l'entrevista
celebrada amb el president senyor Ebert pel Canceller, les
elercione per al Reichstag no tse
celebraran ßegurament abano;
del mes de juny.
A Berlin es parle de la pose/Finita' de la dimissid del GOvern Marx 1 da la revieja del
leal de lo Constituci6 de %Vdmar.—Havas.

CE BELGICA
-

M. Theunis anuncia Pacceptació del Poder :: La probable Illsta ministerial
BrusseHm. so.—E1 senyear Theunis
ha anat a ks oh de la tarde al Palau
per anunciar al rei que acceptava la
trassi6 de constituir el nou Mutis-

ha mort a 24 anys d'edat

ter.

havzn rebut es Auxil.s Espirbals
(A. C. s.)
Els seus desz conhortats pares Enric Pla Alegre .1 Angela Batista Guardiola, ondea (presenta 1 absenta),
cosins (presenta i absenta) i familia tota, el jove doctor Josep Caaany 1 la Casa "Sport", de Manuel Casany,
successor dc Ca.s. any Germana i Companyia, participen als seus amics i comillas tan irreparable pkrdua i ela
supliquen que se servoixin assistir a la casa mortuòria, Bonavista, 15, avui, dimarts, dia 11, a dos quarta
d'onze, per tal d'acompanyar el cadàver a reszlésia parroquia!! d'allí a la seva darrera estada, Cementiri de Sant
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blies hi teseplat la t/rades»
del director de Macote 111.111114:.
de »airea d'alpiste eitatal.
'enyete Cassiä ebetal Sartapallo, el qua) lumia detiempeayal el càrrec durara des en"
des de Its creacid de la »Mal,

Parla, 0.—Altir ea atisbe äa
tea una conferencia a la goal &asistimos ele amor. IIiPened, Peinase& Lauteyrie, el director del Base

fent-la destacar catre tetes les
d'Espanya.
—El propvinent d'Hurte. 8111
1 7, et genial pianista Emill
Bauer deanes, al 5a16 Granele.
la
eitt ;leer tan
. snatutz
ruana e e s
o on be reer gt u oé ;da

de Franca i diverges momearais/
del mita financier.
En la dita reunió s'estudiaren les
me 00000 necessàries per normalitzar
la sanada financiera i mondar el
frene.
El Goleo) insistirä prop del Senas
per tal que aprovi cosa mis aviat
millar el. projectes presenta«, que
tendeixen a sitiales la necessitat de
recluir les desama i posar fi • la política d'empréstito.
• El Banc de Frene seguiré aseoChist -se com fins ara als esforços
del Govern.—Havao
Paria, 10. — A la conferencia celebrada ahir a l'Eliseu s'acorda donar
per &cabete ele emprèstits destinats
a la restauració de lea regions devastades i contraposar racció enérgica
del Govern a l'especulació sobre divises estrangeres, adoptant-se a refecte mesures de caràcter secret.
El ministre de Finances presentaré
a la Cambra nous projectes d'indole
fiscal.
La majoria del Senat es favorable a l'aprovació dels projectes fiscal§ presentats pel Govern.—Havas.
M. POINCARE PLANTEJARA Al..
SENAT LA QUESTIO DE CONFIANÇA A L'APROVACIO DELS
PROJECTES FISCALS
Paris. m.—Segons 1" Echo de Paria". el senyor Poincaré plantejare al
Senat la (Plena') de confiança, en eo
que es refereix a l'aprovació dels projectes fiscals u deorets - Ileis.
Segons totes les probabilitats. el dia
de l'actual es votaré a la dita
Cambra el conjunt dels esmentats projectes.—Havaa.
SI TOTHOM HO FES AIXI, EL
FRANC S'ENFILARIA A L'ALÇADA D'UN CAMPANAR
Parte, 10.—Acaba d'ésser
a Franca un generds (Innato/
per un habitant d'El Cap Mr. J.
H. Astrop.
L'estnentat senyor ha tremés
al president del Consell, senyor
Poincere, una 'carta explicativa
amb una suma de quaranta set
mil franca en Bons del Tresor.
En la carta demana que sigum anullals els esmentats
Bons del Tresor en senyal de
protesta contra les especulacions realitzades en perjudica
de Freno.
El senyor Astrop As una de
les personalitats 1nAs rellevents
de l'alta societat d'El Cap.—Ha_
vas.
DESCARRILAMENT DF. L'EXPRES CALAIS- LID :: 4 MORTS
1 25 FERITS
Lid, 10.—El tren p eroras procedent de Calais ha descarrila'
aquesta matinada a dos quarls
de cinc i a uns deu quilbrnetres
d'aquesta població.
Hi ha qualre morís: tres erigieses i un trances.
El nombre de ferits s'eleva a
25: d'aquests vint-i-quatre són
anglesos i un oficial trances,
El maquinista i el fogainer
han resultat ferits.
La circulació ha quedat establerta.—Havas.

- Son retord va deixar amb el
sea concert de l'any passat, (irgan ir g a t per la merÌtl pptut
Associació de Música, acensea
guiri sens debla un BOU
triomf.

Diputado& Ist
convocada per a demä. divendres, a les cinc de la tarda, a fi
de tractar dels assumptes que
varen quedar pendents en la
darrera reunió.
—El dia 22 d'aguda més tina
deis lloc, a la Diputada. la segona subhasta per a l'adjudicació del servei de bagatges a la
provincia durant l'any econbMic de 1924-25.
—S'ha anunciat la vacant alesecrelari de a'Ajuntament de
Lloret de Mar, eoneedint-se una
termini fins al 26 d'aquest mea.'
pnr a la presentada d'instaneles dneumenladeS.
assenyalat el die 21
d'acole s t rnes per al cnneert
confiat per l'Associacid de
Música d'aquesta ciutat al nohable plantista lela Alexandre
Boreersky.
—113 estat nomenat directa?
de la Normal de Mestres
questa ciutat, ei senyor Ansióni Roca, catedretIc de l'Instatut.
— Ha ineremeat al presidi de Fi.
gueres En Pere Mathen, condenanat a cadena perpEtua en la cansa
per aeea»inat ele l'ex - president del
Consell de mieletree. senyor Dato.
IGUALADA
Conferincies quaresmals
El Centre Catblic d'Obrera d'Ignalada ha organitzat per Os guatee
primers diumen ges de Cuaresma una .
tanda de conidencies. Heu's
el programar
Av et conferència d'En Joa
-quimCveraSomnf;tea:"Actuació de la ;m'enea! católica". Dinmenge, dis 16, eonferkneia d'En
Lluis Millet. tractant "De la caneó
popular catalana". Diumenge, dia 23,
conferencia d'En Francesc Manich,
sobre el tema "Punts de coincirlincia que poden servir de base per una
futura unió de catòlics". Diumenge,
dia 3 0. conferencia d'En Joeep M.
Gich sobre "Les forces socials davant el moment actual".
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estro se'n torna a la

Comissió

BOS CARRERS NOTABLES :: LLENYA PER A
LIIOSPITAL CLINIC :: LA CASA DEL SENYOR
ARGIMON ENCALLADA :: 2,000 RATES QUE TAMBE SE'N TORNEN CAP A LA COMISSIO ELS
FARINAIRES :: YES, WE RAU NO BANANAS!
En el canat emprés per la
eorporaci6 municipal per toralar a lea bones tradicions dels
principis, la sessió d'ame tor111 a eelebrar-se amb un. xic
ende de la tradicional puntual!.
tat retardatäria que no pas les
sessions passades. Les converses hermètiques l'oren causa,
en part, de la citada tornada
• fa tradició, i també que els
regidora, havent d'atendre quasi ineludibles deures, no poden,
a les cinc, diem-ne en punt,
com , nosaltres mateixos. trobar-se a /em Cases coneistozis amb tota la unanimitat deeitjable. Hi ha qui deia que
s'havia parlat del decret sobre
el regim municipal; però una
manifestació del tinent coronel
senvor Alvarez de la Campa
durant la sessió ens demostra
palesament que el deeret havia estat sentit caure tal
ment com qui sent ploure. I As
que Déu, diu. fa sords aL qui,
és un dir, vol salvar.
A les cinc quaranta, dones.
I campaneta presidencial donà mostees ben claree d'una
certa agració. Procuràrem asse
sabentar-nos del que eueeeía
era simplement que eorneneava
racte Ja era hora que es decidía.
Fet e simulacre de lectura
'de l'acta de la sessie ;interior,
es pasea sense Incidente ,fatale al
DESPATX OFICIAL
Un ofici del Govern civil participa que. vist el recurs presentat contra record de FAjuntament anterior per la Cooperativa militar de Cases barates, es permet a aquesta el
que desitjava; és a dir , que
cense pagar drere seis dancedeixi perrnie per a le
de les peeses de filnd eleett
Sen llegits lambe doe oficie

deis senyors Taylor i E.Sel3Ssane, demanant pròrrogues per
a la instrucció d'uns cepo
diente. i finalment (en tr e atices, naturalmente un de la
Comissaria Regia del port aeri
de Barcelona interessant el nemenament del repressentat
aseesaor.
I comencen de llegir-se ele
dielämens.
ORDRE DEL DIA
El dictamen de la Comissió central
sobre les ostres. que la setmana paseada hacia quedat &anuas la taula a
petició del senyor CERA. es retirat del
despatx ordinari a petició del senyor
PROtiBASTA, perque, segens diu
aquest senyor. ha estas substituit per
un altre de mis perieccionat.
Es aprovat tot seguit i sense la mes
petita intervenció parqué fossin e ,CG1:its carrers mis importants, o be es
procures donar mis importancia als
carrers escoliits, un dictament de la
Comissió de govern proposant que sigui donas el nom del General Arlegui
al tres del correr de Magdalenes, que
resultara de la peslIongació d'aquest
fina al Corras'', a partir de la Via Laietapa, i el nom de Comte de Saivatiersa
al que. sortint del carrer nou de Batmes, acaba en el de Nepta.
Es igualment aprovat cense cap explicarló macabro-sentimental-administrativo-benefica. tm dictamen de la
Comi s sie central proposant eue es porti a l'Hospital Clinic cl rematge procedent d'esporgar els arbeite, que resulti sobrant després ¿'éster utilitzat
a l'Escorxador per socarrar les ele:lenes.
El dictamen no ¿fu si a l'Hospital
tindri la dita Ilenya igual, e mblant o
contraria aplicada. i tothom hauria
egrait al doctor Proubasa uns petits
aclariments sobre el particular.
Com a exit particular del nostre diari, pedem assegurar, perquè he sabem
de bona tinta, que ha cstat tandsé
aprovat un dictamen ordenant al pro.
pietari de la casa que d'una manera
tan arximonesca interrompia el carrer
de les glorioses Navas de Tolosa, que
suspengni les obres.
Que les suspengui hem dit, i sentirle/si que hi llagues algú ene he interpretas d'altra manera.
A petició del senyar PAR, que mira
pels interessos de la Casa, torna a la
Comis5i6 im dictamen, no salteen si
d'Higiene o be de Beneficencia, que
proposava destinar la quantitat de cinc
centes pessetes a l'adquisició de diles
mil rates, que es comprarien (Si els
venedors s'hi avenien, naturalmenft al
preu de vint-i-einc dmims la peca,
amb dret a triar i remenar. Recordant
que co fa pus molt de temns que es
decid( comprarne dues mil, caldria preguntar al doctor enearregat de consumir-1es, què cita fet de tantes rateaD01111 molt de

joc un dictamen de
la mateixa Beneficencia, dictamen
el
de les ostres, que
subsisttueix
que
Mea quedan damunt la (aula la setmina paseada. El present, que si el.
sastres lector. tus permeten treuvele d'anee:des ele avenearem que
1.116114 per tornar ala Comissió, el

e
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driermaked
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De rime a' mame . a
OIL 111ATI (Olourveslaaa II ,la Xaras
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LIW'
mistmeägka emir% eamakadta por talaba):
Cel atad a tos Cataba" ama venta Robos i de

rmikii 1 ÀØI.sIs. raellis par tA1palla awaa
Una important depressid es traba a l'ABande, entre lea Agora 1 lee costes de Portugal, extenent-se
fina al Sud 1 Sutkat de les Mes ~aletee — Les
altea :multas a6a a Alsacia, mal boa lempo general
algunea boira a França i centre d'Europa. — A la
Peninsula Deleita el tempa es naval, amb plum a
degut a la ~asió atienda. — L'expediente
polar d'Amunchen ha transmès per dedo una tenme.
rateara de 34 gran sota :erg.

&recele variable.
En les dame« s4 hiere. iban observat ploviiqua
a la provincia de Barcelona.
La temperatura mininia ha alai de 4 grama Iota
yero a Pan:cerda,

El senyor PROUBASTA afirma
que l'esmentat refugi no ha donat
el resultat que s'esperes a i que és
un deis tres puntals de la trinxera
barcelonina, essent ele altres dos el
carrer de Migdia i la Mina. Diu que
cls trinxeraires han d'aliar a l'Asil
del Pon, pera que no voleo, perquè
els fan trcballar.
Al senyor ALOS Ii han agradat
molt les paraules del senyor Proubasta, pera insisteix en el tsiateix, aixi com també el senyor Proubasta.
Aleshores el senyor Ales pregunta
que faran els trinxeraires quan es
trobin sense en dormir. Efectivament; que faran? Misteri.
Comentant un dictamen de la Comissió Central demanant diners per
comprar segells, el senyor Par expli-

ca tina anécdota del eenyor PuigMartí ¿tirad t el recent i afortunar
viatge a Madrid. Diu cf aenyor Par

que el senyor Puignsarti, que no el
deixarà mentir, perque és present a
l'acte, vele a Madrid un paquet que
costi a l'Ajuntament viht duros de

—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmodera Mere a les 7 del mati):
Altitud, metres:
250, 500, 1000.
Direccid:
WSW. SW. SW.
Velocitat en mentes per segon:
3,
3,
5,
,Plafó de núvols, a 1. 0 75 metres. Nimbus.
n• 1.1

OBSERVATORI METEOROLOGIC DB LA UNIVERSITAT DB BARCELONA
Floree d'obsevaeitS: 7, 13 i 18 llores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 765'5, 7648, 764'2. — Termòmetre sec: m'o, 11'2, 11'3. —
Termòmetre humit: 72, 8'7, 8 . 9. — Humitat (centessimes de saturació): 64, 70, 71. — Direcció del
vent: NE., SE., SSE. — Velocitat del vent en metres per segon: 2, 6, 4. — Estat del cel: sere, quasi
tapat, tapat. — Classe de núvols: strats-cúmuls; camuls-nimbus, alts-strats.
Temperatures extremes a l'ombra
Màxim: 127. — Mínima: 78. — Mínima erran de terra: a't. — Oscillació termométrica: 4'9. —
Temperatura mitja: 10'2. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hoces del dia enteritax a les 7 hores del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 130 quilómetro.
IBMI111111~33M1MiniNMIeweiwum•miienmemei.eniamim.-......-...

segells, i que valdria més enviar-hi
un funcionari, pagant-li bitllet de tercera.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA din que se n'assabentarà.
El senyor ALOS: Queda sobre la
tanta? (Rialles.)
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA: No, heme; s'aprova, pera
.........
Després de no enrome-se cap s clictemen de la Comissió de Cultura,
perquè per ara aquesta Comiesia
s'hi iixa mott, comencen de Regir-se
les
PROPOSICIONS
Se'n lkgcix una deis senyors Banqué. Mohos i Madorell, amb informe
de la Consissió d'Hisenda assenyalant
consignada per la quantitat de 28o
pessetes per pagar la llotja amb qua
obiequiä a l'Ajuntarnent el Sindica
Professional de Periodistes, ands motiu de la ¡unció que a benefici de la
seca Germandat celebre al Teatre Tiveli el dia es del proppassat mes de

El senyor ALOS demana un
aclariment per saber si es per
un acte de beneficencia o de
"recreo", i diu que si no és
per un acte de beneficencia o
d'in:frieren:1 ell sitj oposa.
De•spes de consultar-se secretament els senyors Alvarez,
Vila i Par, el primer diu que
es /TM una invitació junt amb
una llotja per assistir a la festa; que si vol es retirarä, per?) que si la invitarle se li llagues fet a ell en comptes de
TAjuntarnent, ell hauria donat
la subvenció cense necessitat
de portar-ho a! Consistori.
El senyor Albs diu que c'al'
fer constar que s'aeordä no dorar eap "óvulo" i que cal dir
peralte ha de servir l'"i5vulo"
sollicit at.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA. — A benefiel de la
OPr/nPncint d n PeriodÑee.

El senvor PAR diu que es
una llästirea que la ciasen periceilatiee hagi de recórrer a
subvencinns; que anee vol dir
que ‚essent. una de les peoresS i n ns mis ar p e, es de les
merece remunerarles.
El senyor AJOS estä conforme amb aprestes paraules, pere troha que lii ha elassee
obreros mes mal pagades enrara, i que si es etatu convenient
que s'aprovi, pera cpie conste
ras a se n'aprovaran trallres
premie ell les preeentara.
Ven i a diversos, entre altres la

del senyor Artigues: O no s'aprovaran.

Murete, de moment,
preve.
Una anta ¿da sensters
Prouhasta, Vila, Puigmartf, Sanset Bannue. Artigas , Cera. Camp i
Campa'a, percute amht motiu de l'acte
inau gural de l'Exposició Internacional
de l'Autentabil que se celebrara al
Pelan de l'Art Modern de l'Exposició
2 ¿abril vinent hi assisteixi l'Ael
juntament en corporació. •
. A petició del senyor PUIGMARTI i amb una explicació
del senyor MADORELL, passa
a informe de la ComIssite.
Una altra dele senyors Molina,

Camp, Vila, Mundee Garcia, Albs,
Banqui. l'entibaste, Samsot, Simó,
Oliva, Batest, Par • i Campana: perqué s'acordi: t.—Que se signifiqui
als concessionaris de quioscos, que
per la clàusula 17 del Idee de eondi-

dele *MI d'jportaelô 4 troba
que ieluturia d'enteritis!, la
Presidencia pesque procures demanar informes sobre Aguo»!
saatimpts, I quan els tínmies
que els reparta,,
tinent coronel senyon ALVAREZ DE LA CAMPA diu que
si e9 deixen en Ilibertat ell demanaré ele informes; que no
sap a qui els dernanarä, perd
que els demanarts.
El senyor ARTIGUES diu que
vol dir una paraula i fa un discure lluidlesim, en el qual diu
que "por suerte, ademäs de concejales, cada uno tiene su manera de vivir". I quan tothom
creu que parlarà de la clausura que ha donat tant de joc
aquesta sessió, parla de la crisi
fabril i la manera d'obrar els
fabricante, i acaba dient que
s'ha atrevit a fer quatre consi-

reproduirem integre, a no ¿asen el
desti que fatalment l'espera, i aixi,
dient que es tracta de disminuir en el
possible si Inés no el nombre de
clients del microbi d'Eberth, que tan
aficionat s—el microbi, no el senyor
Eberth (i perque no!)—al marisc,
creiem que els nostres assidus lectora ens permetran d'esperar una
setmana abans de saber del mal que
han de morir si tenen la pensada d'obrir o fer - se obrir mitja dotzeneta
d'ostres, que bon profit els facin,
sobre tot si ens conviden.
La discuasió comença perque a
un dels paràgrafs afegissin les
paraules "sin perjuicio del libre caecien".
El senyor CERA (aiscò del "libre examen" no ho ha sentit, afortunadament, el doctor Molino) no
troba prous garanties al dictamen i
Inicia la campanya perqui torni a la
Comissió.
El senyor PROLT BASTA diu que
els anteriors Ajuntaments havien fet
moltes coses irles% i que fins ara
no s'ha començat de fu quelcom de
bo; que de moment el que cal ter
és essec tolerants arab les ostres; que
després ja apretaran més, cosa que
al senyor CERA no li sembla be, ja
que voldria que no es deixessin entrar ostres mentre el departament
de Marina no prengués mesures contra els vivers.
Nosaltres, que posats davant d'una ostra ens trajeen el barret i posats davant els seryors Proubasta i
Cera també, naturalment, hem de
ier constar, pecó, que si be el doctor Prouhasta defensa admirablement ele interessos de la classe medica, el doctor Cera descuida tatuentablement els de la classe farmacèutica, però que en tractar-se d'ostro
com es tracta, 8,0 sabríem pas de
qui posar-nos al eceitat, i obten]. finalment, per deixar la paraula al tinent coronel senyor ALVAREZ DE
LA CAMPA, que din que el debut
és irregular, ja que el senyor Cera
ha de:nanas que torni a la Comísala
i és el que cal demostrar.
El senyor PROUBASTA din que
ja rben estudies prou a la Comissió
i que no es veuen pas capaços d'estudiar-he mes be; que no sap si el
senyor Cera Id vol repunts o trenzilles i que cal discutir-lo i aprovarlo tot seguir.
El senyor CERA amenaza amb
presentar esmenes, cosa que excit
notablement el senyor PROU DASTA, cl qual, encarant-ee-li, comenea de mastegar-se la poblada barba,
perqué ha acJaat cis xiclets, i acaba
dient que si hi ha mitjä d'impedir
que les oatres cntrin a Barcelona, ell
encantas.
Amb això creiem endevinar que
es tracta d'una imminent invasiö, pera) ces tranquil-Etzem tot seguit; el
mal, si mal hi ha, ja esta fet.
El senyor CERA pregunta si en
arribar les ostres detentes es pot
permetre de vendre els moluscos
abans de l'examen ;le juny o bé de
seterebre, amb perill dIetoxicar els
vertebrats. i torna a pregar que terni el dictamen a la Comisaia.
El senyar VILA TEIXIDO, excitas i repetidament alludit, encara que
indirectament i amb tota prudencia,
s'aixeca i diut "Senyors: Devela de
la impertencia de l'assurnpte" i parla de 1 — arrel del mal" i acaba per
creure que es millcr que per una
set:nana s'ajorni cl dictamen. Torna,
finalment, a intervenir el senyor
Prouhasta, que desment l'adagi que
cantos Larbes, perquè no se'l sent, i
per fi, com tan enecrtadament i amb
tanta clarividencia bem anunciat, el
dictamen torna a la Comissió de Beneficencia, amb gran satisfacció de
tots els preeents, que podran viure
tranquils durant vuit dies mes.
Llegit un dictamen suprimint l'alberg nocturn dcl carrer del Cid el
senyor ALOS pregunta per qué C3
vol fer semblant cose, ja que aquest
alberg feu creat arab mires exclusivament benefiquete. Diu que si no
este en condicioes hiel:migues que

leal' MIMO modula pa. 44 • diegiale I pirla-

done els estan prohibides en absolut la, venda o exhibició ¿Impresos,
'libres, lamines i fotografies pernogràfiques o ofensives a la moral o
bons costums, i que segons la cláusula 23 la infracció de qualsevol de
les condicions del contracte pot esser penada, tant per l'Alcaldia com
per l'Ajuntament, amb la pèrdua de
la concessió.
Que en conseqüencia se'ls ordeni
que en compliment de les dites disposicicms s'abstinguin de ja venda i
exhibició a que es refereix l'esmentada clausula 17, prevenint-se'ls que
en cas de reincidencia demostrada
els sera retirada la concessió del
quiosc.
2.—Que als efectes del que preve
l'extrem precedent, la guardia urbana procedeixi immediatament a
una rigorose inspecció i revisió dels
'libres, revistes, opuscles, etc., existenis als quioscos de periódica, donant compte del resultas a l'Alcaldia i formularas les denamcies a que
hi hagi 'loc.

El doctor MOLINS explica
tot l'abast de la proposició i
cita, amb gran elogi, retalls de
premsa de l'esquerra ant feiertdele guate, un almenys,
sol sap de memòria. i afee
que sorti fa quatre anys
dia.
Clama contra als quioscs
eis estrelle que causen en ela
nene, en els joves, en els bornes i en les malalties.
Diu que un personatge afirma que Barcelona eslava al
mateix nivel! mora/ que Marsella, "la Marsella de Franea" ,
que és el més que es poi dir, i
acaba franquillitzant la concurrencia dient que afortunadament en els zontractes es
prclhibeix ale quioequers vendre aquestes produccions.
El senyor VILA TEIXIDOlt
presenta una esmena perquè a!
final s'hi addicienj el següent:
-Ale efeetes de la caducitat
la coneeesie, si hi ha lloc, segons, dret".
Afegeix el senyor Vila que
l'esmena completa la finalitat
de la proposició i s'asseu tot
fent sig.nificatius gestos amb
les mane.
S'aprova la proposiene amb
ll'esmena.
PRECS I PREGUNTES
Aquesta part de la sessió,
reservada gairebe exclusiva111P111 al sencor ALOS es aovoNada ande gran sieht. fen t. diversos prees i dentlacies de caräcler pa st joder.
El senyor ALVAREZ DE L
CAMPA dio que si sliagues
fer cae de les tienen( i oc sobro
inversie cabals i nitres, resultaria que hi hauria mis
expediente que no pas funcionaris.
El senyor PUIGMARTI pre_
gunta a la enmismió de Proveimente perquè ele peone del peix
eón mes baixos a Madrid que
aquí, que és port de mar. i diu
que la Societat ele Peixeters ha
imposat una multa de 5,000
pessetes a uns senyors que venien el pela a mes bon preu
que ells. Ancha incitant a I«
Comissió a aconsegule un tielt
tan eeelatant rom el de la carn,
que tothom en parla.
EI senyor CERA lamenta el
que pasea, afegint que no sap
com fer-ho per fer entendre
al vulgul que només s'ocupen

del pa i de la carn, i fa invocacions perque se'ls donin facilitats per ocupar-se de tot.
L'alcalde, senyor ALVAREZ
DE LA CAMPA, diu que H sembla que la nova hei municipal,
la qual ha llega mor per sobre, si no es confon (ell, natoralment, i ella possiblement),
parla de quelcom que sembla
intentar aproximar-se a l'insinuat pel senyor Cera.
El senyor :ILOS fa un altre
prec relatiu a la mort de "deu
o ¿otee treballadors" en un
desprendiment de terres del
Metropolità al carnee n
i després de contestar-li el senyor alcalde, fa un altre prec
sobre assumptes de personal.
El senyor PAR fa un discurs
literärio-musical a l'ensnms
que Ilengerament profund
iremic, sobre raigua negra i
pudenta que passant per Sabadell es barreja atnb el IleSas
i va a parar a la de Monteada.
Din que a Sabadell no voten
deixar d'embrutar-s'hi, i el seoyen ALVAREZ DE LA CAMPA
Ii promet formalment ocuparse n.

El senyor CAPARA pcaposa
Proereque a la Cemissie
mente se li cancil el nom
de Pa i Carn (es a der, Pan i
toros), i que cc pregui a la
premsa que ho /ad enrielar
merque tothom Si'. n'entere cosa que, com es ven, la Premsa fa constar tot seguit perque 1m llegeixi el senyor Puigmaree
El senyer Cera fe 'in prec
senyor Alias remete mirt les
qiiestions amb altesa dc mires
i no fari perdre el temps.
El senyor ALOS: Ara ho fa v03El senyor CERA din que retira
la paraula arresta el serlyer Alas
s'enfada, i se, li retira.
El senyor ALOS llenca un repte
a qui vulgui demostrar que ell no
ho fa tot ama) altesa de mires i
repent el senyer PAR din rete cls
farinaires paseen teta feria erial ; demanen l'entrada dels blats estrangers
per fer-ne fariaa i retxportar-la, que
obert una informaciei
el Govern
i que de:nana que l'Ajuntarnent
prengui part.
El senyor CAPAR° din que .això
són interessos particulare, que els
faeinaires han pasear melt benes senaporades i que aleah.ores no han donat
facilitats i diu que el que cal és als3tenir-se.
El eenyer PAR insisteix, i el selicor ARTIGUES. que no hi esté
co. nfcrme, explica el cas dels cotoners durant la guerra, que els que
es vengueren ei colé i hi especularen despees. quan vingué la kiwi, el
Comité el fati cedir als que se l'havicn guardat per treballar-lo. Diu que
lixant-se en aquestes coses hi ha el
perill de fer el joc deis especuladers.
Parla ita senyor, que llames se li
entén l'acres valencia i el senyor
PAR, cotoner, diu que el blat és aquí
20 pessetes Inés car que arreu del
món, i que si no se soluciona els
•
farinaires hauran de relegar.
El senyor ARTIGUES dio que
els assessors els podrien assessorar
i quan estiguin ben assessorats decidir el que cal ter.
El senyor BANQUE troba que
s'haurien d'abstenir, perqué setupre
que es permet l'entrada de blats
trangcrs vénen reclamacions del.
blaters de Castella, i com que ell no

deracions.
El senyor ALOS diu que si la
finalitat de la proposició es en
benefici del poble. que es voti.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA, que està en tot, explica al senyor Alós el que fa el
cas i cono l'han posat en Inbertat.
YES, WE 'LAVE NO BANANAS
SI, avui no tenim aficionats,
i com que e we nave no bananas to clay", la campanera del
senyor Alvarez de la Campa
dringa mes alegrement que mai
i precisament a les set (meranta, dues hores després del primer toc.
DESPRES DE LA SESSIO
En sortir, els comentarla eón
molts. Nosaltres, pede no podem pas acabar cense fer constar el que ens ha pregat molt
insistentment i amb el rubor a
les gallee el senyor Muncló; que
contràriament al que s'havia
dit, ell no es ni ha estat mai, i
per ara no m'irisa esser-lio, fabricant de farines. Sernbla que
nosaltres, en el córrer desenfrenar, de la ploma, ho !reviene
dit en alguna orasió. Ara, en
el mateix desenfrenat córrer,
però en sentit contrari. ho desMentim, cornplaent, a l'eneems
i com qui no fa res, cl senyor
Munde.

Dei Mwiicipi
ARDAN DE LA NOVA LLEI
D'ADMINISTRACIO LOCAL
De fa molla dies que la nota
eararteristiea de la vida a qa.
nostra Casa Gran ha estaf un
estrany neguit per possibles
esdeveniments d'una ineportäncia remareable. Circulaven
F444"NeeeellPrerlyieel
..12.2,c7A
e'afirinava (pie eeeelaven diecutint determinades disposidone, que medificarien parcialmera, l'actual conslitució del
Consistori harcelonl.
Res de coneret, per& no haeiern pogut esbrinar.
Avui, aman de la publicacid
de la nieva Llei d'Adrninislració
local, circulen un allre cop els
mateixos memore d'imminents
alteracions l'estructura interna del Municipi; aquests rumore. n e vó, han pres un caire
distint. Horn ha oblidat aquella
s'estilla divergencia de criteris,
i tota l'atenció dele contertulis
i comentaristes deis passadissos
municipals s'ha cencentrat en
el text de la noca elei.
Taurnateix, aquest text , cante
disposieions taxatives sobre els
diferente casos d'incompatibilitat per a l'exerciei del cerrec
de regidor, i es el cas que alguns d'aquests casos afecten
ben directamern a la situació
personal de mes d'un deis aetuals regidors, ractuacie privada dells guate està intimamotel !ligada a determinades
ernpreses que exploten serveis
munieipals.
I fine ja ea diu que s'iniciaran • expediente personals d'nqurets iegitiors per tal de procedir en roneeqüencia.
Val a dir, pede que tot això
rairnés sdu rumore.
LA TOPOGRAFIA DE
ineniejeT,ONA
L'alcalde, arompanyal del director dele serveis teenies munieipals, del facultatiu eme):
noreel i del secretad particular senyor Itogi, van visitar ?oficina d3 treballe que efeelua
la brigada militnr lerogräfica,
referent al traçat da Barcelona, per a oportuname»t usar
de rautoriteacie que per Reial
ordre es (lene, a la seede teeniert municipal, d'utilitzar que
jactes que li siguin conveniente.
UNA SUBHASTA
Aval, dirnarts. a !es dotze, se
celebraré al Sale Nou del Consistori, la subhasta per a Larrenjament de l'afermat dele
carrers rip Catalunya. Capulxins, Weyler, Sant Sacies, de
trex-poble de Sarriä. El tipus
de la dita subhasta es el ite
20109'13 Pessetes.
Per al dijons està esseityalada la relativa a la eonsIrwcieS
d'albanyals i altres obres, al
mercat de Sant Gervasi, per la
quantitat do 10.134'42 peste-
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Ran
de
una represedtaci6 de 1
erel d'Eatudianta Únive
En Dalrnteu Iglesias el
Pérez Agudo.
• .
El doctor. Martinitg;tv
gas tia rebut una ifite‘
M.

Minor, profe.ssor

der de fa Universitat de
fórnia (E. 31.), demani
nom d'aquesta detalle refer
als cursets d'istiu quo per a ea,
tudiants nordamericans t 44;
tablerta la riostra Univeridlat
des de l'istiu de 1922. El n'o;
tor Isa contestat resmeatetja

Iletra indicant ll ' org anitzacie j
amplitud dele cursos d'istig
ce pla fixat pel
profese*
(juliol-agost).
Tambo ha rebut, cone a re.
sultat dad coneixecnerit que ji
es té als Esteta Units de Norte
ameriea dels esmentats eur.
sos, una !letra de la senyorete
Carolina Marcial i Dorado, pee,
fessora de da Columbia Univere
sitar?' i directora del Sebe(
o the Pyrinees", amb la qua(
col-labora la nostra Univerple
tat en ele cursos per a nora,
americans. En aquesta 'letra
senyoreta Marcial notifica qua
les Universitats de Boston, eo.,
tiembla i Filadelfia es propa.
sen d'enviar grupa d'estudi.
perque assisteixin l'istiu que ge
ale esmentats cursefs.
En vista de l'èxit que ajd
representa per a aquesta Uaje
versilat i de la seva probal
conseqüenria d'una ampliat
del que s'ha fet fine ara, e
rectqc ha cregut convenieet
d'instituir un secretariat
cursos per a estrangers eom a
organisme inicial, eucomanant
!a secretaria al doctor Amores. el qua l des del primer eme
d'istiu ha fet watts paseos per
augmentar les relacione de la
Universitat de Barcelona amb
les nordamericanes. El doctor
Martínez Vargas ereu que lee
nombroses relacione que té a
Nordamerica seran un valuó!'
elearne
m
ci önt per a aquesla aprexi-

CURS SOBRE HISTORIA DE
L 'ART
Avui, a les orne del me,
M. Ehe lambed, professen de
l'Institut Frances de Bareelee
na, donarä la primera conferenda d e is cure sobre }Vate:
ria de l'Art, a l'Escota ee
bliotechries (Urgen, 187).
L'assistenela a l'esmere'
curs sera pública.
INSTITUT MUNICIPAL DE
SORDS- MUTS
En seseie ge neral celebrada
el die 8 dele rerrents, el profester de l'Institut Municipal
de Sords-Mute de Bareelona,
acordé per unaeirnitat la fnvlauracid d'una festa-aniversari eommemoralia do les grane
figures mitindials de la serdnmudfstica. fra Per:- Ponce de
Leen u Toan Pan Bonet. L'ene
versad de la publiencie del primer "l i bre de Jet feeniea espeten!. "Reduccie de les Iletres.,
casi dintre el mes de juey.
El professorat de l'eementat
Institut de Sords-Muts estudianie !a manera de solemnitzar
l'aniversari eiern mereixen
aquellos figures geniale. deterrainant oportunament la data
eprr,e‘lelinsha„,erit tinagdes que hem
re222591=1132111M

I2i1 aSI I

I3,tista

PI

A (=t'Une on reeiclia. ahir va
morir, vielima ¿'tinta ràpida neie
senyoreta 1g/theta Pía
i Retiene filia de l'agent exe,
entra de l'Ajuntament, N'Ende.
Pta.
E l set caraeter exirernadament bondadOs i earitatiu Ii ha-

cia conquistat l'estimació de lee
enes amistats i coneguts. i cal
dir que la seva mort salada
en plena joventut ha esta? fondament sentida a la barriada de
Gräeia.
Per aquesta dolorosa perdue
el nostre pesam mes sAntit
la seca familia.
A. C. S
.eireeisilltmagnia

1ECTOR
Homrs VOC9
Sr. Director:
Por si pot intereasar-vos, us cocare
cc, que el senyor luiré de Vives (Da'
rent Roznen) és gerent-director
"La Minera de! Llobregat, S. X
a la qual Companyia, en la tercer:
.5eSSiÓ que va tenir la nova
tacita Ii fosé concedit un permis
inste:dar tm cable-aeri a les seves
neo de La Nou (segons consta Cl ti
diari 1.A. PUBLICITAT del (lis
de felinr dancen) i la qual cocer
ohtenir-se tt*
" nol 'ari pogut
se per quina deficiencia) en et mee
cura de dos anys que fria Itle era de'

manada.

Seu. affm.
15.

e
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TEATRE BARCIZONA
SAUER
dos darren coucerts desata per
artista divendres a la alt 1 dist-

a la tarda, assoliren el metete
otusiasta dels anteriors.
f., ti programa del primer figuraobres tan importaras com ela EsSimiónics, de Schumann, i la
Sor-ata en si menor, de Lista, en
vals es manifestä el gran piaamb vigor extraordinari, dtxtant,
ot a la segona, una interpretació
straL
-savota i variacions, de Rameau;
pecm de Chopin, una de Sgambaara del propi Sauer, completaren
t important programa.
sa el de dittmenge hi llagué tarado; plata forts: una Sonata de
Soven, op. 78, i una de Chopin,
58, que digué admirablement En

malles platili
tosimos
•
Ea els progromes d'alma ~tan
figuran gua sota que ami bes des
agradable i general- merme
Seunna ella, PO/nuestra Sitabbnlea
raspen per temí* indefinit les sesee
bratinés !friques populars, ¡mamentant aquesta deeisi6 ,en el fet de no
haver obtingut de l'Ajuntament la concenit!) d'una subvenci6 que, assegurant

xr.
El públic Ii tributà, com sempre, les
caloroses ovaciona.
OPERA DE CAMBRA
Ets artistes que actual, al Teatre
lona donaren dissabte la segona
entació, en el programa de la
f:guraven "La serva padrona", de
clese"; "Noces d'or", poema
lestsnd Crabbe i música d'August
ge, i l'audició de tres peces per
pe ti:a orquestra.
Les daca òperes obtingueren una inseid ben acurada i els exceRents
es Anuas Ottein, Armand Crab• Caries del Pozo donaren una no prova del seta talent, superant les
ises dificultats que aquest genere
ix.
Trabé l'orquestra dirigida pet mes:
Kanch acompli la seva tasca amb
reert mereixedor d'elogi. En "La
padrona", la deliciosa partitura
Fergolese, veritable jola del teatre
del segle XVIII, els instrumenchtingueren ei retes delicats de
i donaren el caracter just a
els fragments.
També es distingiren aquests notaamistes en les obres que executaa l'entreacte: Barcarola de "Els
us d'Hof filman", d'Of fenbach;
s'ante del Quartet op. ti, de TschaiSy, i Minuet, de Bolzoni. La sediquestes tres composicions auraespecialment a rauditori, que tristi era merescuda ()vació als interL'estrena de " Noces d'or" fou reagradosament i tingué franca
armad& El senyor Crabbé, autor
ti :libre, ha tingut un encert ben
=arable. L'argument està ben coni desenrotllat i l'obreta és de
mirar simpätic i delicat.
La música, del mestre belga A. Mauea ir també interessant i ben ademé., a l'ambient del poema. Ni ha
fasments d'importància i melodies de
nr popular, glossades amb veritable
a i bon gust.
"mis la insistencia de la nota :ten:tal arriba a donar un to un xic
-3Ion a l'obra, però és innegable
els autors palesen en ella qualigens vulgars.
Apesta segona vallada constituí
rait complet i no es regatejaren els
scliments.
TEATRE ELDORADO
OR)LESTRA SIMFONIC,A
DE BARCELONA
DS:menge al matí aquesta agrupa. que dirigeix el mestre Lamote de
qnn celebrà la darrera sessió de
XV sirle de Matinés lidques por, que amb exit tan falaguer ha
pregtama fou dedicat a Wagner,
asse robertura de "L'holandés
C15 dos fragments de "Par": "El jardí de Klingsor" i "Endel Divendres Sant" ; l'obertura
Elt muestres cantaires" ; " Sigír id",
; Marica fúnebre, i l'escena fidel "Capvespre dels délas", amb
milaboració, en aquest darrer fraude la notable cantatriu senyoE: Callao.
Dp rquestra Simfònica ens oled una
äs seves més interessants tasques
aquest comed. Durant tota la sesel director i els professors actuaarab un encert poques vegades
. sobretot les interpretacions
as diles Obertures esmentades i
ce la Manca fúnebre deixaren la
de cosa perfecta i ben ata0 senyoreta Callao eantä la part

a

Esaihilda de reacena foral del
'Presta:e", amb la intelligencia i
a ene sempre avaloren les altersano d'aquesta disting'da cantabr:llant la seva formosa i ben timveu dios la violenta commoció

posat a la Nada
1S

el :libre de puentes de
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tiäak DEL LUDRI

Gira edició en paper de El,
•a da amb dos dibuixos de Josep
15- un dels quals, a cinc colora.
estas acolara e

Preu: 4 pessetes
la-brees d fora de Barcelona han
Ogir Ilurs comandes a la
Llibrarla Italiana
La de Catalunya. ida. 125

la continuitat de les esmentades sudosa, poses a l'ensems l'Orquestra
Simfònica a cobert de possibles adverses contingencies.
No cal dir corn es unànimement comentada amb contrarietat aquesta determinació, que privari el nostre públic d'una snanifestació musical que
seguia amb la mis viva simpatia i a
la qual havia palesat la sera adhesió
entusiàstica.
Es ben evident la importància de
l'obra cultural realitzada per l'Orquestra Simfònica amb aquestes sessions,
que, a rabea del palie modest, han
assegurat la veritable difusió de la
!sena música. Per aix és el nostre desig ben viu, i el de tots els que s'interessen per la nostra activitat musical, que ben aviat es puguin reprendre
aquests concerts tan encertadament iniciats pel mestre Lamote de Grignon
i en els quals tan merescuts èxits ha
obtingut l'Orquestra Simfònica.
La demostració de simpatia que el
públic va fer diumenge a aquesta ensilas i al seta prestigiós director, prova de sobres que li és ben afecte i
que no es resigna fàcilment a perdre
el contacte amb aquesta agrupació, la
qual és sincerament estimada.

.41.4

Expeslcle de motas de 'la ii
COMENTARIS

HI Manid

DE LA PREMSA MADRILENYA

EL DIRECTOR' HA FACILITAT UNA NOTA RELATIVA A LA DEPICECIACIO DE LA PESSETA, EN LA QUAL ES DIU QUE AQUESTA BAIXA ES
DEGUDA A UNA MANIOBRA POLITICO-FINANCIERA DE CENTRES ESTRANGERS, CONTRA LA QUAL CAL PROCEDIR ENERGICAMENT

Si pe
Mor el reunid si reeig ell tres
periodo quatrImeetrele de dett
malo» «un a màxim cede un;
le segona ordenar il la vida municipal en els Interval.
L'araba als eärreoe regidoras
per un costal es dificulta, perun *are es facilita. Preve del
segon es ddna en esputaste les
dones que sestil eaps de familia, ele mestres I eI. diputati
a Corto 1 provinelals I senadora, per exercir-los Testimoni del primer es troba en l'extensi6 del prinoipi d'incompatibilitat als representants de gremis relacionats amb els provelmente pública, els »trata i
procuradora de litigants de l'Ajuntament, als que Siguin parenta d'empleats en cartea con,dicions, etc., etc.
Ha volgut el govern dignificar la condició dels regidora i
creu aconseguit complidament.
El problema del noemnament
d'alcaldes, volea qüestió bacaliada, el resol el govern de manera francament autonomista.
En tot cas serä elegida per l'Ajuntament i no entre els regidora. ain6 entre eis electora, la
primera autoritat municipal.
En aquest punt s'avança mes
que en projectes anteriors, just
es confesar-ho; per() els alcaldes tindran funcions prontes i
funciona delegades. Mollt convenient hauria estat suprimir
les segones; d'aquesta sort quedava totalment allunyat del Poder central el Municipi, però n6
cal ni pensar amb aquesla reforma que exigiria collocar a
cada Ajuntament o grup d'Ajuntaments un funcionar/ aclministratiu amb dany per a la
hisenda nacional i tamb6 per
a l'autonomia, perquè aqudst
emissari degeneraria ben aviat
en molest intrds.
El projecte redueix al misilmum els inconvenients derivats
d'aquesta delegació. En el cas
pitjor, sois podria ocasidnar
una exoneració de les facultate
delegados, pera mai servirà de
pretex fäcil per destituir un alcalde.
Les suspensions i destitucions go-

La valuosissima aportacid zarä la san pròpia estructura,
del projecte Maura b el seu dintre, per auposat, del mea
complement que sobre hisenda absolnt respecte a la sobirania
El text de l'exposicla del local presentà a les Corta el de l'Estat i als drets del ciu1918, han tadà.
detret d'Administració Local, Govern nacional de
Amb especiatitat novissima
que no poguerem publicar diu- presidit la nostra , obra consmenge per manca d'espai, diu: tantment. Aquest a part, mi- del sistema de Cartea, admetem
expressament
la implantació de
rant
de
consum
el
rastra
¡ande.
-Exposició:
lebre de la tradició, el cabal im- la forma de govern per la CoSenyor: L'Estat, per esser
d'assaigs i horitzons que missió o govern per gerent, que
demòcrata ha de basar-se en mens
ofereix l'hisenda municipailia- tan esplèndids fruits ha presMunicipis fliures. Armes'. prin - ta contemporänia, hem procu- tat en altres paisos. Això retipi, consagrat per la ciencia rat afinar matisos, dominar presenta el mitxim avene en la
politice, tú oportuna aplicado apariencies, eixamplar, l'auto- dificil empresa de cohonestar
adequada ni nostre pala, perquè nomia i dibuixar-hi el mol% la democràcia amb l'eficàcia i
per reconstruir-ho sobre fona- d'un municipi lliure, democrà- part de la base de quh qualsevol
menta sòlids, no basta desfer
municipi constitueix un siegue!,
i poderas.
caduques organitzacions secu- ticDe
toles maneres, e! que en si rep bona administració, per
larment acullidores del feudae
nostra obra sobressurt pels la qual cosa la seva gestió no
lisme polftic. Es necessita no la
vigor elucide- ha de diferir de la que mercanres menys, oxigenar la vida sets encerts oposar
ea l'haver tilment tinguin eta negocis primunicipal, donant a les Corpo- sa, • scrä just
racions locals aquella dignitat, d'aquells il-lustres bornes pú- vats.
L'increment dels poders atorgats
aquella mitjans i aquell alt blica que amb singular perse- a la Comissió o al Gerent es comprestigi que els havia arrebam- veräncia veieren fa molts anys pensa amb un parallel augment dels
sat una concepció centralista la gravetat de la dolencia i la drets del veinat i d'aquesta manera
primer, i un pervers sistema urgencia del seu tractament.
El municipi espanyol, bressol vénen a fondre's en una mateixa fórd'intromissi6 governativa mes
d'ingentes Ilibertats públiques, mula el mixim criteri d'autoritat i
tare.
institució histórica deis més el grau suprem de democràcia.
x.
El Govern escomet la mag- és
alta prestigio. La seva implanEs possible que alguns esperits exna empresa ple de fe en la vita- tada assenyala el mes alt acon- cessivament
atcsos a la nostra bioloELS CONCERTS
litat del poble espanyol i en
seguit per la nació; la seva de- gia municipalista creguin perales
ALMA SIMPSON
les seves virtuts cíviques, i no
cadencia coincideix amb la de
minva la seva confiança l'es- jEstat. No es despreciable ¡en_ aquest avene. Pensant 'fatua forma,
Des de demä es posaran a la venda
pectacle vergonyós que ()ferien senyanea per recollir aques pa- creu el Govern que el pas de la Bei
les localitats per al pritner del dos
molla deis nostres Ajunta- rallelisme de singular eloqüän- actual a la nava ha de resultar molt
concerts Alma Simpson, anunciat per
sobtat, pesqué els extrems d'una corments, perqua en la majorta
ba evolutiva que té cinquanta anys
a divendres al vespre.
dels casos la mala administraLa
nostra
reforma
aspira,
L'Administració del Palau de la Múd(' no era deguda als d'abaix, abans que tot, a restaurar el forçosament han d'estar separata per
sica Catalana prega a les persones que
sinó ala de dalt; la metzina sentit nacional d'autonomia que un abisme, i creu, demés, que és contenien fet sencärrecs de localitats per
guanyä aviat mollea viles i po- ha presidit en els seus prin- dició essencial d'un bon Estas la seabonament, que se serveixin recollirna elasticitat, ja que sols tenint-la
blea, i des d'aquest moment ets
les per a tot el dia d'avui, puix dennä
regidor; eren ahans que res se- cipis i en l'opulencia, l'evolu- podrà acollir-se, lluny de constrèció
de
la
vida
municiprtl
espanyer, als municipis que en Ilurs nodisposarà de les no recollides.
quaços d'un partit,
d'una consigna, generalment nyola, la qual cosa aparella har- bles desigs de superació aspiren a
minicamen
anib
eche
postulats
una vida mis alta i progressiva.
s.ectäria. D'aquesta manera aria
esborrant-se poc a pon el mes científica, pesque el principi
La iont originària de tosa sobara"homo rule" municipal hi té ida rau en el poble. El sufragi ha
Ilesa ale do ciutadania en co- del
la
categoria
de
dogma
univermarques senceres subjugades sal indeclinable. Aquest criteri d'ésser, per aja& la uva forma d'exdictatorialrnent per un grup o
d'autonomia imposa un altre, el pressió. Però, en subscriure aquest
principi el Govern oren precia eiun candil( polític inflame'
fenomen havia d'acabar amb un de mäsimull respecte a la rea- xamplar els seus limas i perfecciolitat
social.
El
municipi,
en
desastre; no altea cosa torea
nar el funcionament.
les camarilles turnants i en efecte, no es fin de la legislaPer això fem electora i elegibles,
d();
es
un
fet
social
de
conviocasions immorals i ensenyo- vencia anterior a l'Estat i an- no solo als !lomea, sinó també a la
vida
municipal.
rejades de la
mes, superior dona cap de familia, la qual exclusTot pogue esser el socaire d'u- terior tambe, i a tia
de limitar- ajó d'un cens, que a força d'ésser exEiern rebut la nota següent, autona fiel centralista que posava a la llei. Aquesta
pansiu acuil els analfabets, constiritzada amb el segelt de rentitat:
els Ajuntaments sota -l'etiqueta se, per tant, a reconèixer-lo en tuía un veritable ludibri; i per la
Dissabte, dia 8, van reunir-se els
falag de provident tutella, una unes guantes dotzenes de veins, mateixa rad rebaixem redat electopresidents de les secciona de l'Atetirania ferotge i egoista. perä 1 a emparar-In cosa a fundó ad- ral a 23 anys, que a quasi tota la
jetiva. .1ra be, la convivencia
es ben segur que no podrà reneu Barcelonès amb la Junta DiPenínsula confereix plena capacitat
rectiva de la dita entitat, i, exposa- brotar en un regim netament serä en ttucii de gradació ilimitada, des dels insignificasts, civil, encara que subsistir la de 25
autonomista.
da la diferencia de criteri que motique sola consisteixen fina als anys per a relegibilitat, tenint en
vä la dimissió del president, En PeQuast els nobles siguin remcompte alguna especialitat foral i la
ne Rahola, aquella acordaren ratifipletament lliures per a donar- grandiosos que conmten per
Ilurs babilants; i no conveniencia de no ter capaços per
car, per unanimitat, la conducta obse sis seno administradora, sacomunal
a l'administració activa d'organismes
sols tenen onrheler
servada per la Junta, la qual, en vis- tiran escollir els mi aptes:
-els municipis präpiament dits; polítics als qui no ho són per a la
acceptà,
municipals
de
tala
manifestacions,
ors
ta
rls witninistrad
el /celen insistid les entitats me- de Pur pedirla vida civil.
lamentant-ho n'oh, la dita dimissió.
si gnin personalm ent i imme- nors o fracciona de municipio,
cstablim la representaLa dimissió del senyor Pese Rabo.diatament. responsables de la ata( com les entitats majors cióFinalment,
prcporcional, implantada ja quala dc la presidencia del nostre prisera gestid. hatiren 45 romporsi a tots els paises europeus i delar-se amb zel i prohitat. Per- o agrupador* d'Ajuntaments.
mer centre cultural és, dones, un Set
Por tot aixes el nou estatut tensada respeete els municipis per
ennvieria
consumat.
CM?) entim profunda
admet la personalitat municipal algun tractadista que obstinadament
La nota de la junta Directiva, que demerrätira, donen" el radical
pas aun suposa el nou estament allf on la naturalesa l'engendra, 'la combat en la sena aplicació al
reproduim, ratifica les impressions
sense establ/r requisits de
Parlament.
que durant els dies que ha estat en muniripal.
pie artifici, que no han tingut
El nostre sistema es el de Dista,
Esperen' i anhelem que els possible cornpliment, i admet
trantitació aquest assumpte haviem
espanyola loto sapiguen ato- lambe els seus anexes, parre- amb cocient electoral senzill i un
recollit de membres significats de la
amb reverenda. rie"rse._ quies i nitres nuclis menors
segon cocient per aprofitar els resijunta Directiva de l'Ateneu.
las amb Ilsiottal i secundar-lo poblada, que atol abunden en dus. I no porten al mäxim rigor
Altrament, la situació era ben claantb entusiasma- Per a ells i
algunes regions espanyoles, aixf aquel( principi de !lista perqué en un
ra i la Junta ha procedit amb perper a la pistria. a In MI'd fre: rom les entitats supromuniei- país políticament inadequat. que fins
fecta conseqüència, tota regada que
servir'. serh el profit, com en pels que puguin constituir-se ara sets ha viscut un imperfecte sisen discrepar unànimement del crialtr e cas seria el daaaventatge. per la millor realilzació dels tema de representació majoritiria,
sed que darrerament manifestà el seNi es recen( ni inott mrnys fins comunal:. Assegttra, dones, intentar la reforma amb criteri innyor Rahola no fea sitió ajustar-se
l'afany de renovar el nostre el nnu estatut, la plena perso- transigent equivaldria a posar-la en
a la conducta iniciada en suscitar-se
rezim munici p al. Durant els nalitat de les entitats munid- perill.
l'anormalitat que actualment regida.
47 anvs de vldn alar (tem p la la pala i en conseqüencia reconeix
Aprofitant aquesta oportunitat ofeQuan amb motiu ¿'aquesta anormaIlei de. 2 d'octubre de I S77. sisa llur capacitat juridica integral
de
l'Ateneu
van
rim altres innovacions de caräcter
litat alguns socis
seva
reforma.
sanila
intentat
en Vds els ordres del dret i da preventiu contra els fraus mes usuals.
has er de sol rin penes 111é3 greus que
ore infetiettioanm e r f , 2 5 se g a- la vida, deixant sense vigor les
Entre aquestes innovacions es destarexili i guau a causa de les dites cirnatenlitza
(mamila
que
das. iNh
llels desamortitzadores ja en ca el secret del vol, l'ampfiació de la
CUMEtäliCies forera clausurats a Bar- la eal grilitat del paasnt
suspens per anteriors disposi- fe pública i renrobustiment de Vancelona i per tot Catalunya centres
mentar'. l'arr e lam en t fiel mal 1 cions.
toritat notarial. No obstant, els muculturals importantissims, l'Ateneu
riinttnirri n d etl dingrhstie. par
El reconeixernent de la varie- nicipis no :ida simplement suma d'ines mantingué ea una actitud passifortuna anuesta nrorneiti
tat tipus de conxivimcia mu- dividus: hi adiad/ i atener' sambe eneva, substantava un criteri que el ma- ciatives ha aervit ner esinalir
nicipal flueix a través de Fartiteix senyor Ralsola creia l'únic
preal ema pesant-le al nii en ta culnt, arnb una persistent dis- poracions; en una paraula, persones
possible en aquella situació. Si plenitild de la cena conmina Unció entre els municipis ru. judelqines collectives.
Si el sufragi ha d'ésser fidel
l'Ateneu, dones, en feto que l'a- astreelura i farilitnnt de pass
rals i urbana. En el primer reflexe de la realitat d'un pufectaven tan intirnament havia nono'
soda' robra del Gevern.
s'inepira
la
forma
mes
plena
de
tingut acuesta deliberada passivitat,
Just in destacar entre la demnerada pura; en conselt bis, a l'Ajuntament han d'anar
no era IStgie que tractant-se de perbrosea dP proiect es ernheolita, obert, instituci6 dc pite saber no solament els qui represensones i 'luna entitat arnb les quals
el presentat pel (asieren Maltea municipal, que regiris a mes del ten els individua, sind lambe
els qui representen les antien 19 1) 7. Discutit durant dos
no el 'ligaren llaços tan viras amos50 per Ina dels municipio exisllas. A alai) respon la creada,
oreo. en trereneiel 1111-i d'es.
tiés una energia que totlioni estava
tents,
o
sigui
en
Iota
els
que
1
el,
menes 1 diseurana. eta) une
deis regidora corporatius, que
sohrerament convençut que no tiade
1,009
habino
excedeixin
ja Maura i Canalejas proposar11/C r'll fi iins
dria cap diacia.
afreira seenerals per tanta.
ren e nels sous projectes resNosalt res som els primera d z la- asrins eguf
Pesó
aquesta
i
altres
prime
e
ina.
alta
eana
traineth
pectius. Amhdós concedten a la
p
mentar resdevingut a les dues pert'oren representacid cornoraliva
10y
gues
diferenciacions
úo
etir
aassi
p
enes
&optes
re
sonalitats i a l'entitat cultural en
s pel arpsnsp prosa per ai soles per donar a
tualment.
el
erulnel
meitat dels 'loes edilicia que hl
defensa de l CO quals volia maniiescanaleiaa. i en e ,11 , ` 5 PrdiVrint. cada municipi la fisonontia potan a cada Ajuntament; nosaltar-se rex-presideut de rAtencti per
ue
li
conq
litice-administrativa
e t 1910. va eneraixer
tres /i atorguem sols una terrad d'una solidaritat intellectual que
n'era de leo dise i ntr> s t oreen pa- vingui; ni tan sois basiaria es- cera part. desitjosos de preicc laninateia podria ésta beneficiosa
movuit
o
vint
l'el
tablir
en
la
El qui
Iftin,ms. representades ss, ¡n "
si es pógués . practicar en un peu
ajustats als dir criteri prudent.
misa t i extranarlarnentaria que dels d'organització
enfoqui deaapasaionarlament el
d'absoluta igualtat.
mes
extesos
de
vida
muliptia
presidit
eet
VP elegir rl stabi
haurit de proclamar
nicipal que es coneixen al país. prohtlerna mesura ja que no el
La Junta Directiva ha mantingut
pal romle de Romanones.
la nestra
La
gama
de
varietats
produrada
dones el critcri acordat; qui el mot
ron'
gran
par? de
ar
per la geografia, la producció, noat re encert.
despres del scu viatge a Ma- les inneva e ions que rryntft 17.;_
Com a manifeataei6 del males comunicaciona, l'idioma, les
drid, fou l'ex-president; d'alma
municipal.
()atan
doruutes
tatut
costums, etc., oferiria sempre tela principi de sobirania mubanda, no mantenir-lo hauria estat
Is
reinciper l'estudi previ i
matisos infinitament superiora nicipal olern registrar aqui el
una falta de consideració imperdonadennia expressiva d'hornea per- en número.
referèndum. Aquesta instituid
ble amb els socio que en un maes
tots
cIa
sectors
doclanyenta
nida de prora no se sentiren assisSüls hi ha un mitjä per re- es praposada en el mm estat
. Aix, no vol d'e amb
trinale
per a la votaci6, definitiva de
its, públicament, per l'Ateneu, i hasstot , que haguem seguit cega- g oldre la dificultat, i consisteix certs acords transcendentals;
na semblar que l'Ateneu en- ment en la sieva interr eitnt aque_ en atorgar a cada municipi el si l'esperit de ciudadania re gtdret de dictar-se ales seves prbtrara en combinacions d'un caràclis erlie u larid tan ?ertament
done adequadament. aixecarà
rernhatlida. en la deliheraci a pica normes de funcionament.
ter que no s'adiu amb els seus fins.
Això fa l'Estatut. desenrot- eficients valors educatius en el
L'actitud del senyor Rahola és més prollea I toasuda mas hi
control tel vegada electoral.
tant mis de doldre giran en. prisà hagi noticia en pis fiestee. re- llant el rägim denominat
Comparteix el govern el pre(torda parlamentario. 1nIn end,_ Cartea, nom que tan ranci i fort
del place del seu discurs presidensons a la hlstbria d'Espanya. Al judici inexcusable delta mandacial, ajornat indefinidament per hados s'ha operat transformaseu ernpar, cada Ajuntament fi. taria pel cas quo en projectes
diana fonamentals a tot arreu
raons que no cal enumerar.

dimissiö de la
presidència de
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eirm, es el da fdoompolerMts
miel, ea al comeed prilpleMOM%
Ea lea sacie» Merespoleittelik.
poma de manera ietagrel reaboilelli •
Estar lituticipi, ottb)ecte a ardo girm
olia, i, a la vetada, a Moptime
dom. Cree el GOVelt en estere
gran eignífeació podareies momee 9
sistematització de ~veis obligatorio
que per la sera =tejas índole ami.
teixen l'alcúrnia jurídica de la personalitat municipal.
En un regim centraGszat tots eis
acords rnanicipah poden sser tesoceta per l'autoritat goy ernativa, que
resulta així superior als Ajuntaments,
i a aquests seis converteix en sim-

ples rodes de l'engranatge administratiu de l'Estat. En un regim autonomista, al contrari, rantoritat governativa ha de manear de la mes
petita facultas respecte a la vida municipal; per tant, els acords deis
Ajuntaments sola podran &asee impugnas, davant el Poder judicial, su-

prem definidor dcl dret conculcas, en
tots els ordres.
L'estatut aplica rigorosament aqueas
principi. Contra els acceda munidpala aliens a les exaccions, poix
aquests tindran regim peculiar, no
concedeix recurs governatiu, ni tan:-

poc el dé nullitat, que en els casos

d'extralimitació imposaven alguns
projectes, i afecten a eleccions o actes dels regidors, hi haurä el recules
judicial davant la Sala del civil de
l'Audiència territorial. Si tenen earicter de sancions penals, Ni haueä
també el judicial davant el jutge de
primera instincia. Si són d'indole
administrativa hi hauri tan sois el
coutenciós <lavara el corresponent
tribunal, l'estructura del qual es modifica per allunyar d'aquesta fundó
els diputats provincials, factor patine. Sempre, dones, caldrä acudir als
tribunals de justicia, mitjaneant recursos, la gratuitat dels quals Seti
absoluta. Ella repararan el malfet,
rectificaran l'error i corregiran rextralimitació.
A les autoritats governatives els
toca, si per cas, promoure Vuelô judicial, que per aixes existeix el ministen Fiscal a totes les jurisdiccions
La tal autonomía exigeix un instrument afinadissim de responsabilivernatives queden suprimides en abl'Estatut facilita la seca exisolut. En el successiu no hi hauri tat i
ó. En primer tergencia i declaraci
governatius.
Per
tampoc regidors
ne, suprimeix el trämit previ de reun
supletitular
tindrà
això cada
aplicable, que sement, fill, com al, de releed& Els cordar el precepte
gons la Ilei de 5 d'abril de 1904 és
regidora sols deixaran d'ésser-ho per
providencia judicial i la simple sus- indispensable per promoure una depensió no podrà acordar-la el jutge manda de responsabilitat civil. En el
municipal ni tampoc el de primera segon lloc, fa exigible aquesta resde l'Audiencia provincial. La garan- ponsabilitat en els casos que per decerts terinstäncia: scmpre es precisaiä ante mora indeguda transcorren
minis precisos, i proposa fórmules
tia no pot ésser inés eficaç i ferma.
L'estatut eixampla degudament eme, corn la del silenci administraresirea de privativa competencia i tiu i altres, produiran en la miedo,
a tots els fina de la vida; no en va la immediata regularització d'aquesta
es el Municipi una Societat huma- zona del viure burocritic.
No podien quedar al marge de la
na completa. Entre aquestes arnplituds volem destacar-ne solament reforma els secretaris. comptadors 1
empleats
municipals: El non Estatres:
Primen—Els Ajuntaments podran tut es radical en aquesta materia.
de secretaria i reglaconstruir fcrrocarrils i trarnvies Crea el Co,
sub-urbans fina un litait de quaran- menta lanares en eli i en els restants ta quildnietres del sea terme, previ escalafons de funcionaria, donant
acord amb les altres carporacions primaeia absoluta al regim d'oposiintreessades i sense necessitat de ció.
Totes les &Manta prescripcions
concessió per part de l'Estat.
Segon.—Els Ajuntaments podran s'encaminara n a la major estabilii hauran d'abordar les seves obres tat i capacitació del, servidora das;
d'eixampla, urbanització i saneja- municipis. Ells hauran d'agrair-ho
ment, sense necessitat de sotmetre perquè aixi seIs alluny del constant'
els plana respectius a l'informe suc- perill que sobre els seus caps posacessiu de corporacions, académica i ra la siluacie politica; pese) no ho
centres en pelegrinació, interminable agrairi menys el censó interés públic,
la ded'anys i anys. L'acord municipal que que tant Ira de guanyar amb
per si sol estalvia dos periodes de puració de la burocrOcia municipal.la.
El Govern és respectuós amb
l'expropiació forçosa, cenan exatninata únicarnent per la Comissió sa- realitat municipal, qualsevol que sinitäria central o provincial, segons gui la seva forma i intensitat. Per'
els casos i els beneficia vigents s'a- això no intenta suprimir municipis,
ni exigeix minina de població, perplicaran a obres d'higiene i salubritat que en l'actualitat no eren pro- que se'n constitueixin alones de
realitat diu
tegi des cera les d'cixampla própia- nous; peres la mateixa
que :m'as manquen de recursos, fina
cient dit.
el
Tercer —Rin Ajuntaments podran cl punt d'abscrvir-los quasi tots
sou del seta secretad, a que, per conacordar la municipalització,
amb monopoli de serveis amb les eln- sequencia lògica, ata tal passa es impreses que avui viuen en un regim jossible atendre, tan sois mitjanade !libertas industrial. No es possi- ment, les necessitats comunals.
Sois lE lia un remei davant aguce:
ble ometre aqueixa fundó en un estatut municipal. El nou es regula ta ragregacid ioreosa de
sense decantar-se a eadicalismes so- Municipis, sigui per estalviar-los secietaris ni a estretéses conservado- despeses jaaritils, donant-los un sol
res i a l'efecte admet l'expropiacia secretad, sigui per coordinar i mid'indústries i errpreses i la reseisió lacrar el servei de funciona delegade concessions, precisant amb detall des.
Aquesta mesura, ho repetint, és
i en justicia la manera d'iademnitzar els capto/data. I no es cregui Lillo de la inateixa realitat, i, de no
que ens deixem portar per l'afany de adoptar-la, caldria anar a la supressocialitzar, no; sentim desconfianza sió radical de personalitats munid%
envere la capacitat industrial dels pala, la quai casa al Govern Ii anubla
Ajuntaments i per això els forcem a inadmissible i anta-juridic.
No sita esgotat encara la mateorganitzar cl servei municipalitzat,
ria. A les innovacions apuntadas
be en forma d'empresa privada, té
en forma de gestió que s'andnena caldria afegir-ne altres moltes, untedirecta, cense que en realitat ho si- ressentissimes, verbi-gracia, la creagui, i en un i en altre esa els regi- cid d'una guama categoria d'espadors sols tindran part mínima en la nyols, des del punt de vista adminisdirecció del negoci d'Espanya, tratiu: els capa de familia. la dele
aqueix cainp sense troncar de cap regidora jurats largan judicial dels
manera la municipaliteaci& L'estatut Ajuntantents, etc.; pena si de totes
tldna mitjans i marca camina amplis- haguéssiat de consignar refcaincia
Sims per al desenrntllament. Amb aquesta exposiciti de monta seria
prudencia i cura podria fer-se molt interminable. Basti amb l'expolias ea'
en be dele pobles, ja que la renda el que es refereix a la vida adminisdiferencial que permetria absorbir el trativa própiament dita dels Ajunmonopoli municipal puja, en gran tamente, i km ara algunes Ileus tonnombre de casos, a considerables xi- siderachns sobre les hisendes.
En co que a la hisenda pertany.
fres. En definitiva, l'experiencia dels
primera assaigs marcarä en l'esdeve- el Cosiera ha trobat la reforma laeidor neus viaranys mis franca o tudiaila i en bona pan implantada i
mis restringits, segons el que d'ells emprimada per l'experiència. Cap
altra manifestació de la magra vida
resulti.
En esposar la materia pròpia de pública no acusa, en electa, aqueas'
M competencia municipal s'enume- darren anys tan positiva i r&pido
ren les facultan dele Ajuntaments1 sveneos com actuest de la Mas"
però 'queda tomen deures. La seva municipal. Corregut ja el Mur
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i e emecioaa itundeipala. posee "Ud
irme. la pero:atadora Meditas de
Altirettlent la plena
eeelet del prejecte ou tIarisdiceloni ene ea *quema *Aida
que
lenco
e e•- et partleutatiala
eatateix des de tau. Eta acorde soalguno, de les emes imnlents- bre establiment d'imposiciona usualcieno fragmentäries. estenent a eipals seran impugnables en la ida
totes les soma del velnat pro- econòmica ida:e:ajetreen davant la
poreionalment 1 equitativament delegació. primer, 1 davant el minislee Meres/m g municipal,.
tre del ram despeé% donant-se aquel.
Interpoo‘nts ha modtft- te anona instäncia governativa per
ceeinne que s'in troduntren en et la trascendencia técnica i financiera
projeete de 1918. Com 6s natu
que testen aquella' resolucions. Les
set declara la eortimibil;rs -ral, ordenances reguladores d'arbitris ten:de lee exempelona de gravä• nicipals **hesitara de sotmetre tan tole
mane munleinals anterlerment a les delegacions d'Hisenda, però es
a'ortrades a tftol onerrli. 1 en reserva expressament al ministeri la
menvi ea fenlita riereerl it etels
en possibilitat de suspendre aquest
dreh a
!emes municipals
ha mit o bé,per a diversos grnps de Mupeetleipaeid an
reitere
per a determinada clasprodeetes breite o en ele re e d: - nie pis o b &
mente siete da lee empreee. que se d'ordenances, i eta acords sobre
anreff'aenn a I ltere nefror' • el efeetivitat i cobrament d'exaccions
nmnicipals tindran noms una inssol n vol del terme
L'eds'tri sobre inerem ee le del täncia administrativa davant del tribunal provmcial d'arbitris, l'estruevaler dele terrenve eltuats
tiara del qual es cantas suprimint-se
r'
el !arme municipal. nne
enrayen en el , e et e de 191n, tendré les dieses que venia cobrant
s'ineerperarts a rnstetut mieni- a costa dels Ajuntaments. Desapacine! rédiiini tino.. — ' va- reix el tràmit Mellen d aprovació gomeo a Ifrolt de eran remiende vernativa deis comptes mcnicipals
que d'ara endavant correspondrà amb
1 cumg mint lee deformerinne
limiteeirms da l'imnest eme eta carácter provisional a la mateixa corInleres e na neetteetere uf havien poracs5 municipal anualment i amb
caràcter definitiu cada tres anys a la
tig re/chefl pele( eriorment.
La Viciosa coreetetuet6 agrie corporació que es formi despres de
del , la corresponda renovació. Per ú/na de moltes provinries
regne ha eni.lecat ell eittmeid di- tim, l'estas:a regula el tractament
ficil en ge-en nombre de Pabg a i a aplicable als Ajuntaments que siguin
i els nostres serralie Per do- incorregibles en la desorganització
nar soluelb eatisfaribela al de nur hisenda. arribant a les asoproblema es topava are Un clons mes extremes per camine de
obs tacle: que la base del valor . precaució i prudencia. No eslava de
deis terrenys que fins aleshoret més indicar que en aquest ¡libre, com
era l'Unte cerní seguit per la en el primer, el Govern ret respectecnica per portar a tributació tues acatament a la personalitat de
la renda diferenciel deis ineul. les erutane local% merme, i els con.
tea o ineuficientment (m'Uvate, fercix el dret d'intervenir. mitjanjegitims representants. en
ofereix tiente de eapitalitzacid
que difereixen, segons les co- els dos actos mes importaste de la
marques. fina en un 30 per 100. vida municipal: la reducen) de proa Aguditzat el Prchierna pels supost i l'aprovació de cometes.
rarboneigs extraorditteris d'aTal es, senyor. a grane treta, l'Esqueats :Itima anys, e'estahleie
taust Municipal que el Govern de
en l'estatut una font d'artetris la mera presidencia te l'honor de
municipals regulant szeb espe- sotmetre a la vostra reial aprovació.
cial prudencia la manera de Estudiada amb afecte i meditada
declarar inculte o n:a! cullivat amb seren:tat, posa el Govern en
un terreny i aprofitar fiscal- aquesta prova tose els scus fervors
mena 'Retuesta deficiencia.
i les mis grans esperances, i així iniA l'arbitri d'ineuilinat s'in- cia la reconstruecid politica que ha
trodueix una modifieacie liipx_ de seguir al periode de desgavell.
eusabte encaminada a facilitar
Ara pertoca als chuuadau' dr reael sen pega/ni...ni a les fondee i lazar la segona part, acollint efusihostalatges que ectualinent su- vzinent la cebruna que fructificara si
porten per aquest concepte uea elle la saben emparar contra la picärrega superior a Hure mit- cardia. aplicar-la tense feblesa i dejans.
La revield ha tingut per nor- fensar-la dels ultratges que directama individualilear el gravamen ment o enenbertarnent tractin
eis interesaos errata. Per les
fine el pura de traneforieer-to
de fet en urna taxa de reeiden- ranas exposades el preí dent que soele. El repartiment general d'u- tascriu. d'acced amb el Directori mililitalee ron) a mitjä de salver el litar té l'honor de sotmetre a l'aprO.
deficii dele preesupoet n a muni- vació de V. M. el segilent projecte
cipalle es troba regulat en medre- de decret:
Senyor: ala R. P. de V. ISS."
cretellei de 11 de setembre de
1918, en forma que es considere insuperable. L'eelatut ti-ReComentarls a la Ilei d'Admipi p i-11a aquella regulaind gairenistració Muniepal
be integrament, i al moteje
terrips, basant -se en dielats do
EL QUE DIU L. EPOCA"
l'experiencia, autoritza una peMadrid, 10.. — "La Epoca"
culiar i restrin g ida medalitat contenta la reforma mineerpal.
que en ele grups furals modesDeepree de recordar les eetos permeträ d'arribar al me- re, eampa,,yea enfront d'aguce/.
teix fi amb menor estere lec- regun nou, quan el pi-emperra el
nir.
eeriyur Maulee du que coinciFalta en el noetre sistema
general tributert l'element que den( l'urea amb i.91 Directora, per
la (jul. cosa eal elogiar-lo. La
individualitzi els gravite-nene
d'una manera suficient, i [nene Ifili' ree '° general de l a reror me es favorable i falaguera,
tre aquesta llanura existen', neheló plena de perills que dopecessariametn la Hisenda muni- neta
de la reatilat del pnis. do
cipal "staub tense Pinstrument
que hauria de facilitar en ter- la temieta d ésser els espames de mejor perfeecee fun_ nyols; i que no es veg: peesicions avui encomanades a l'are mieme en aquesta ebservacid.
Les Ileis, sobretot aquellas que
bitri d'inquilinat.
Per aquella inateixa Ilactina afecten a toles eta espanyols i
l'avaneareent de la ilieentia mu- a tota la vida nacional. per donicipal esta detingut en la niee nen fruits dt benediecid, neceeimportant de les noetres con- siten una constant propagantribueions reate, la qual cosa da deis deud preceptos, de les
obliga ea repartement general a seres avantatges, que no pot
la que en justicia torra desit- ésser Ileal si no va amb les ohjable. Es Illitiaib de la reforma, servacinne que suggereixen els
el din de derreá, de pesar rereei setas inconveniente. En aquest
a aquesta defeetels, pelee, enca- sentit — acaba — ene prepora que amb elle el reegirn d'e- sem ter-ne uva crit:ca, comp..
xaecions municipals tal com es lant amb la benevolencia de la
regula en l'eetaiut, put soete- censura.
luir en termes generals la com- EL QUE DIU "EL SOCIALISTA"
pareció amb qualsevol altre
Del que no ha tingut lemps
d'Europa.
El Govern no ha posat especial d'analitzar la tiet, tan tranncandente!, per?) d e ixe sentada
intcres a regular els nrüblernee aixi
la seva opinid rontritria al rol
quo amb prou íceles eón tocare en
eerporatm i i a les comise/0ns
la lid v.gent ni en cap dele projectes
rnunicipals permanente. Deixa
de la sera reforma: el del crèdit municipal i el dele Pressupostos extra- per a un altre dia el fer-ne els
comentarle.
ordinaris.
L'estatut autoritza eis Ajuntaments
meato? infeents'eela
Per una banda mera-virh Tice con- a emetre Iletres de caen i pagarés Nota de la Presidencia sobre
a l'ordce i estable:x les normes bäen acial !m'al i feries
les recents cperacions
deffnitin el purament preettri en sigues a que en tot ras haurä d'agub avui e troba la vida mu- justar - se l'emssió d'etreeeraiits, ele
del Mal reo
nfelpal deis del ntre•
una única deis quals ascenyala per
E LOGI A LA PREMSA :7LA MAfine en pie sieeie
impedir que, com fina ara, tinguin
mente on re ptil el projecte da per missib salda! el déficit d'una ges- NERA DE NOTIFICR LES MIJeta i per altea tiende. arree
XES A LES FAMILIES
tió deaordenada. Al mateix ternos,
;11; 6
e..- n a la
A la Presidencia ha rdecilitat C4
l'Estatut amplia el marge de recursos
Aluntamento l'arlienell,
tributarla dele Ajuntaments. concesegiirat nota:
norme% hiefilinnee que han dint-los, com a ingresaos eapecials
"Amb mziu de Ice recents operad'e ee er nnive-ealment recen._ rme puguin servir de recolnament als
done mili:ara, encara no acabad*, a
red., I *enfades cesen a Isla.
;a zona de Melilla, cal dir abatas n,iii
pressupostos extraordinaria, recárperetre riseidoee ; ••is una c'enh- rees sobre certes contrilnleions de dc le peirietica tenducta de la premaie de d'esto de rent da la hl..
arbitris
munísas maniata rixi cm requenimitat
l'Estat i sobre certs
e* P da ww ,•. • Tr n ertehll
de part de lestrangera, fogint de recarate
n
1m•oe rentfle•
-1
En
aterear
aquieta
coneesse5
el
barres
leeeältiques i detalls emecio1
wru 110 ponfrall'es el efe de.
Govern precedeix amb genernaitat, ' unta contiM1 a '.ot comban per reilecpIteel entonnmotta.
seno en al D l line primer; fa per?, en tot instant adopta precau- tic el conjunt valerós de l'apeteció de.
eions inspiradez en la necessitat de mostrada per hacer acenseguit . el que
te d 'eTtmeid enfre
garantir ele interesaos del contri- vol) i per la permanencia de tropas
ITTIPTleeeed ilreyroirn•fr,, 1
bnent, al qual es reconeix tun amiste l al caras) i adhue reclificau, ambsurits
44. /vetear) neentl) l'oethesel
dret de bscslitnació en tots eta redro. I rurnors que en un orincipi (eres) cbrrer
dele elnet runeele. et nn
ese • (re pretomrepT Ine amen de la' itnposie'6 i recaptaci6 tnunicl- mis talla de les fronteres agents tenpal. En primer terme estableix una 11 dudosas.
liare if
tira' efe Interesaos
e • . A .l. ..... franca /fra eRviseria entre presteNo en va el Directovi confin en
def
per111~ arblIrari•tat pomos ordinario 1 extraordinario pro- aquest patriotismo i asemeje) de la

imesemereim • •
utm
tedie isibetbria m•deei•
del MIMO ele
limIllW estimiereb ...amo id emú-181181.11 -9111 jan» a* pedemos de
,,I1111001100 de be vida pibe" ~re
•109lib imposible ah
Aleamermse silbe* ele ~Mame
Idoedelam ti demarotnament
* vida mima. Dimite d'aquest
estad ' da fee, * »seres técnica es
eelleibeMPelt fi:emulas, ~mema%
lena le era maulle cap atilknement
dime, eme que creced', is reforma
lemmental de la hisenda da l'Estat. Tia forma i &reelecta ea trullava poema emano' que tina releemos ime essencialment afectaren la
binada municipal. com les desgraladeas del mea i del ¡pub es manteaba en atorgar les compensacians
als Menta:mata, en ele reetrietes limite del quadro aleshores vigent
Ea un mèrit inesburraule de
la °oasis/mi extraparlamentària
de consume i de la Junta conCultiva que la va seguir, llave;
»sesteen que aquena ereeitea
era fortam•ntaineut errònia;
que existia en la hisenda municipa4 un immens cauip indopendent de I'llstat oben l a les
poseibaitats de les reformes i
que fina en eh punts de corregid d'ambdue3 hisendes, eren
prou molt modestos camps de
trEstat per obtener en les municipal' una situació de fet, si
no perfecta. almeays perfectament eatisfacteria.
La nora visió del problema
fou patrimoni general deis teórica 1 PritelleA 1 les Hines generala de la reforma, guanyaren
expressid en el projeete de hei
repelan lea execc.ons municipala de 7 de novembre de 1910,
presentat a les Corte pel Govern Canalejas. La supreeehe
de l'impost de consumes, ordenada per la Hei de l'any senfient, agretijä la urgencia de
la reforma. Qualsevol que sigui el judici que aqueixa Ilei
rnereizi en la histeria de la nostra evolueld tributària, es innegable que mitjanteant la Cescid ato Ajuntaments d'una part
importan: de la tributacid real
den producte aplanä el sanejament de le hisenda municipal,
en un punt delicat, ço es a saber: en la sera relació amb la
hienda general i es aixi [entere
evedant que bi vibra el propeeit d'obligar a certes clasees sosia!, al sosteniment de les cärTernes munIctpa1 amb majo;
el'alseia que fine aleshores.
Madurada aixf la reforma. els
geverns que se surceiren
1917 enea, en prepararen l'exerunid. El projecte de 1910, si
be ne es va discutir a lee
Corte, s'havia convertit en el
nueli de crietallitzacid de lee
noves Idees, 1, en eetud i er +reforma, es va prendre en
dlt proierte. fent-e
compfe
tina revisió fonamental d o ! son
tela. el reenlIat do la (mal aparete en el Retal Decret d•
desembre de 1917 i en el nr -,
jecle ele tief d'exacrions munipresentat a les Corle en
1918. per l'anomenat Gabinet
Nacional.
La ineerporaeld dele preceptes d'aquest proieele a In non
tra vida neiretnistrativa repres enta un deis mes notables ea
sos de recepei6 espenehele
dret que re gistra la hietörta jurídica.
retina/1es.
Cireumetancles
que resten vives en el record
de teta, en feren
dispoeirid 1 aprovari& nerb la
reretéllst da la reforma ironn_
eh. no obstant. l'enorme peder
del« Interesad e que t no nonneeeen
saven. L
d'una sirle no interrnmende
d'auteritzactons, en virint
tea riii. b4 per inia i nl i vs (hl
tnate!T Devern o 114 a polienS
dele einetamenle. aren nart
tes dienneiclensi del m'olerte
han anal npliennt-se en ele muinelho en el.:
ntein l e del
d'al guna provfnCia foral.
No podia el Govern. davant
d'un pla de reformes tan !erm esment elaborat 1 tan efica e
-mentcorasenEl‘ricta. dubtar un sol moment
eornorar-lo a l'Estatnt. seee
aquello aedblem ere fosen.
precisos. La significació d'
Reme.
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el de
ba balee liendatde 1 detallado,. Si es
retrasos el tse Celbeholillent. la inquietud arriba, aessiiedriumet a mohos. famIlieo ; d ea Me un «sub, pm daam
le el Ces uta le mude :madi sereno/ni ele puente reate cap lwareitiris preparada.'
bliPota. donese d'ara endemae
gran prudbmiz en la citada dele amo.
me. justificada enema bi es ti ea
comete que les butruedem donada. ate
comandante generala eón terminante ea
el setit de notificació talent ale !anidan dels mejora detalla. Iteró onib

precaudó 1 delicadeza que pal ab reguerete.
El Directori manté rapemos que

la eera actuació milimir gamma a meto& serà profitosa i potser menys mg'ora que una passivitat gairebé in/posada fine ara pel teme*, que encara no
és el mis a propòsit per a operad".
que l'a't manament ha mole apreclant.
amb singular encere cireunutihneim que
li cal tenir en compte.
Aquesta serenitat de la neutra preiste desvirtuará davant del mira els rumor, tal volta lligats a °penda* (Cae
mondad, que l'han escampas aquests
dice per l'estranger, sobre pose:Ices
tendidel, columnes ocupados, combate
sagnants, desunions de reten:II 1 indisciplines miltars.
Tot com si en mana dels propalado*
hagués caigut la crimica d'anys antedora.*

Una nota del Directori sobre
la depreciad() de la pesseta.
El Govern anuncia prendre
mesures enèrgiques
Madrid, t0.—Una altra nota
de la Persidéncia:
ateea la incomprensible
cotitzac16 en balas de la nostra
moneda, albero, que pugen o es

rrantenen termes les valore públiques, les induetrials i les de
ferrocarril! 1 quan les reserves
or i les garanties efectives del
paper moneda és mes que suficient, cal pensar en una maniobra polftico-finaneiera, que
a semblança de l'ocorregut amb
altres nacione, ara se'n vol fer
víctima a Eeprinem.
Per a fer-la (rae-asean. el CreNern acudir amb encepa, i si
les mesures presea no bastessin, s'apellarä a altres de majare. Per de prompte, els que
vulguin adquirir moneda elauran de justificar degudanmet
que la necessiten per a compor
obligacions i s'arribarà fins a
la cera investigació i comprovae.i4, encare que producid t moleelieir o endarreriments, mal
len greses r.orn pertnetre l'injustificat descredi,$ de la divisa
monetäria nacional, produint
greus transiorns al curtiere de
bona fe. La nostra banca. mes
que TIMO, ha de contenir, i aixi
es d'esperar, que bu farh,
rientes( pheite nionetari, i aliada
a la indestria nacional, fomentar el tribal! i la producció. ami
Corn p l corriere, i Irl(!2‘ que amb
ninge, ende el públic, han d'oíenr ¿emanar amb preferencia
els artirles nacionals, cense donar-li excee.eiva importäncia a
la quielilat, que freqüentment
es inferior, sitió que un snobis.
inc mal entes ha despreciar. Un
esperit de patriotisme en tot es
el veritahle distintiu."
LA TASCA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA
Madrid, 10.—EI president del
Director' arribà al seu deepatx
a tres quarts de eet. Venia de.
l'Ambaixada Anglesa, on se
eervl un le. Ha tul que demä
es publicarä el decret referent
als "foros" gallees, i el 13 el
Rei signara el de la Llei de Relutanient.
EL CONSELL DEL D/RECTORI
Madrid, 10. — El Consell del
Direrteri ha acabat a dos quarts
de nou.
u. ero e ral Valleepinosa be
dit als periodistes que la reunid
s'haria limitat a l'estudi i aprovació d'afere del ministeri de la
Guerra. Demà i rh cap a Sevilla el general Hermosa per represeular el Directori en l'assemblea de 'la Catea Postal
d'Estalvi. El general Primo de
R:vera, abans d'aliar al bencina de Palau, ha rebut algunas
autnencies.
PRESA DE POSSESSIO DEL
PRESIDENT DEL SIJPIeEM DE
GUERRA I MARINA
Madrid, 10. — Aquest metí
ha pera possessió del ecu eärrec, el non president del Sur
prem de Guerra 1 Marina, dric
de Rubí. Li prengué jurament
el general Zabalza. El general
Weyler no pronuncia cap disEL PRINCEP ENRIC D'HOLANDA A MADRID
Madrid, 10. — En l'exprés
de liareemi,a arribä alerte en un
°otee brock, el prIncep Erario,
eepds de la reina Gufilermina
d'Holanda. L'anaren a -rabee el
rei, representants del Direotori i de diversos ministeris
el personal de la Legació.
El princep, a migdia, ea tras11E14 a Palau a complimentar
ele reis i donya Cristina. Demo •éis cebe, a l'hotel el ministeri d'Holanda. A la t'IR sople a
Palau.

Aguaste nit !l'ha celebra!. a
Pelan un sonar oficial. d'honor.

David ••• die
PauNat per II .eidtat
vieitat ele Edema. Abano de
ba ami a El Ileeerial.
ACCIONISTES OEL BANC
D'ESPANYA

Madrid, te.—Ahir, diemenge, es reu! aevameat la Juma d'Accionista
del lhae d'Espanya, en nombre de
pm. La remi6, as timé mita
acedada.
EL DARRER DIA DE CARNAVAL
Madrid, ta—E1 darrer dia de Carnaveta Migue molt animas- La Castellana el pasmes de Recoletos es
edema plena de earromes i distraen. Eis bello ataren plus a vasar.
DISPOSICIONS DE LA GACETA
Madrid, zo.--La "Gaceta" publica
lee següents disposicions:
De Gracia i Juatima.—Reial ordre
disposant que el mayor Naccis Almrez García, oficial de la pruó de la
Corunya, passi a exercir llurs tuvea coge a cap de seg." classe, a
la de Vialba.
Jubilaste ele metges de les presea
provincial*, scoor Enric Rodriguez
Leonardo my« Marian Pons Zamora, senyor Ricard Vtlallonga Velasco, senyor Doroteu A1cubll i senyors Lleó i Victorià Neto Ferain-

dez.
De Finances. — Reial

ordre disposant que s'afegeixi el parágrai que
s'inscreix a continuació en a nota de
l'Epigraf imite, de la classe tercera
de la tarifa quarta de la contribució
industrial.

De Governaci6.—Reial mire publicant el decret pel qual es n 'amena en
creera vacant d'asceta. com ssari de
segura classe del Cos de Vigalincia,
al senyor Remen Hostench, que ho es
de tercera.
Nomenant es terrera cavilan d'ascena, comissari de tercera classe del
Cos de rlilincia. de :e provincia
de Barcelona, al senyor Isidre Camps
Florejats. inspector de primera, de la
dita capita:.
1dem ídem, inspector de primera
clame del Cos de Vigiläncia a la pro-

sandia de Madrid, al senyor Francesc
Esteban Zärate, inspector de segona a
la dita capital.
Id" klem, inspector de tema clas,se del Co, de Vigilancia de la provincia de Barcelona al senyor Joan
Antnni Jiménez Garay, agent de la dita capital.
Idem helena aura del eos de Vigilancia de la provincia de Barcelona,
al senyor Onofre Garcia Martinen,
aspirant de primera co la dita tapial
Idem Mote aspirant de primera clarase del Cm de y giláncia de la provincia de Girona i andr desii a Port.
bou al senyor Vicens Blanco García, aspirant de segura a la dita pobaci6.
Idem klem. en regona vacant d'ascena l'inspector de primera classe del
Cos de %Anda de la provincia de
Logronyo, al senyos Josep Sänchez
Montenegro, inspector de segona.
Nomenant aspiran? de primera clanse del Cos de Vigiläncia. a la provincia de Barcelona cl senyor Feliciä
Calvo Calat •; o. aspirant de segona a
la dita capital.
!den aspirant de primera clatse
del Cos de Vigiläncia a Barcelona. al
senynr Pene Poln Bet-reaucro. aspiran*. de 5eZMA. a la dita omita!.
ELS AFERS TEATRALS
Madrid, to.—Pels negocia teatral,.
malgrat el mal aspecto que presenten. hi ha una febre veritable_ El teatre "Rey Alfonso" ha estat comprat
Per en milió i Mg; el local sera reformas. Aviat s'inaugurará el del
"Cisne", que costa mis d'un maó.
Se ,ap que també s'inauguraran aviat
dues sales mes d'espectacles i el teatre Fontalra. Un conegut eMpressari
eStä ernennt terrenys per construir um
are.
JOIES .ARTISTIOUES GUARDADES EN UN SOLAR
Madrid, 10. — En un sodar
s'hi guardaven un artistic re-

feote i unes escultures de talla.
La policia se n'aesabentä i creguent que allà no era el Hoe
mea indicat per guardar-se tals
jotas, (sIte algunes averiguanona.
El solar da d'un moblista, que
des de fa vuit anys pagana 200
pessetes menstirds a un
du perque vigiles allò, que eslava all solar en qua/itat de dipOsit.
El retaule 1 les escultures
perteneixien a una esglesia enderrocada que pocha les coses a
!a venda. Un angles, Mr. dover, ho
ho enmprit. fent-ho guardar a aquell solar.
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01. Ises,
04 monte itigideid•Ale
et d'un trat 4 ten d'011$.1

qa: dame detiapt, per le poli - .

ola.
El norme, que pateta abobellame agut, be aeferi una bielda
matase a la regid parietal eaguerra, • produlda, mona umbla, per un cop de bailó, el qual
una vegada practicada la cura
oorresponent ha estat
dat al vaixell en presta eta seno
servido, 1 l'atiaoader ferit, que
es dio Josep Fructuoso López,
de 19 amos, ',Meter, serme Mina — 'Regona Va deo1aran--,
habttant en una barraca de
Montjuleb 1 natural de Cartagena, presentava una tenida per
arma de foil a l'escroto amb
orifiel d'entrada 1 sortida en el
lene superior intern de la catea emperra, d'entrada a la regló exterior I sorbida per la
posterior, essent D'asilada( a
l'hospital de Santa Creta.
El taverner va resultar ferit d'un tall de ganivel en desee agredit pele des atimendors;
presentave brida euneant en
el dft fndex eisquerre, essent
&tinten t posat a disposició de
la dostegacie de malicia.
Tefe els Terife han eetat asmistits pel doctor Bux6. a la
Cata de Semen] del cerrar de
"e-harä.
a-

DF A" A nR1D
AL MATIROG
10. — De Quebdani ha
sortit una columna per prolegir el convoi a les posicions de
Farha i Titarauln, que estan
sense novetat. Les (orces que
protegien el cerní de Casa Fortificada a Tizzi-Azza han tirotejat als moros. arel com les
bateries de Dentieb.
DEL MARROC
Madrid, 10.—Part oficial de
Guerra:
"Zona Oriental. — Avui s'Ira
efeetuet el rellevament de les
companyies regulara i legionaria ituata al eellat de Tizzihan i el Pan de. "El Señorito",
havent tornar, al campament de
Taferatt la columna que serle
amb tal fi, amb tres ferits lieus
del Tonel. A les ordres del coronel cap de Drius s'ha efectuat
un convoi que Ira arribat a la
recicló de lzen-Lassen i que ha
estnt Ileurnent hostilitzat per
l'enemic en replegar-se el deslarament situat a la dreta de la
Unja de Midar. El cap de la columna fa ressaltar la conducta
del servid Pau Garcia, el qual,
despees de ferit segut en el neu
Hoce La meha g a número dos ha
tingut dues balees indfgenes.
'Vena oceidental.—Sense novetat..'
ffill=1:251~21231/MR

RELNIOSE‘

•
drena,
rbeato*
milla. Per Pies
re.--Matitaiadeld481,
161 /Mal liouri I La
ta, per Antoal Miraba. Pr
re.—Cebnitm de 19 Panbesql.
per Fidelis.--La Candeleta, pit
Josep liarla de %balboa.
nagissigululauslonal~smegmli

Els Tealrei
TEATRE CATALA ROMEA
Avui. a la nit. andel lloc t'ese%
de la comedia en tres actea de Ve.
her i Gerbidon, traduccib de J. me
lind "Un fill d'América", obra e*
aconsegul un éxit sorollós a París
repartiment es el segisent: C¡dh.
senyora Ortiz; Flora, .enyora ser.
rindiz; Ursula, senyora Morera;
Agata, senyora Xatart; senyora
caud, senyor Matas; Gerväsia,
nyora Casas; Claudina, senyou
Adriä; Verton, senyor Grua; Ppa
cartel, senyor Guitart; Ifouchio,

a

tuyo; Aymerich; Sera% senyor
ma; Smitd, senyor Cabré; Vse.
Brock, senyor Teixidó; Chabre, te.
nyor Barbosa; Maleas, senyor liar.
tí; Fermi, senyor Fcrrändiz; Let.
rain, senyor Blanch; Bridois, afame
Ferrändin.
Segueixen els assaigs de la "ma.
rina" en un arte original del poni
Apeles alcaucil "A l'aigua', Cota
tambe s'está. preparant l'estrena d'a
na comedia en dos actes original
d'En Pompeu Crchuet, que P orte Pe
tito! "Cada cosa en son [loe".
TEATRE BARCELONA. — Cm,
panyia d'òpera de Cambra Otteä
Crabbe del Pozo
Demä, dimarts, a les dele en %as
de la nit.—Tercera d'abonament
Primera part: A oree general, sieg
l'èxit obtingut, es repetir el la celebre
Opera elässica del mestre Pergnleal,
en un acte i dos quadros "La san
padrona". Segona part: Coscan per
l'orquestra de Cambra, dirigida pe./
mestre Blanc. Tercera part: Primera
represenseció de la famcsa opereta
francesa en un arte. del mestre Masse, "Les noces de jeannette". Dei*,
dimecres, nit . guares fundó d'a*.
namer.t. Grandiós i solerte erogo.
ma. Es despatrta a comptadurla.
ELDORADO. — Divendrcs'a la ra
singa lloc en aquest teatre el tenerle) del popular excèntric Remete
preferit pul :sastre públic.
El teatre es veje cmplert per me
distingida ccncurrencia, /a va: no o
cansä d'aplaudir les exentriciats
humorística acudits del beneficias, d
qual reserva per a aquesta festa un u:
pertori lona extrae
Cooperaren a l'èxit la notable dar'
sarina Pilar Bello, la parella dc bata
Meesolff 1 Mercedes els paiinadori
Les Tumillet e:a excéntrica parientes
Co.-n and Neil, els acròbates de bascula The 3.Velsgraff i la popu lar 0.1111
canconctista Pi ar Alonso. la qua! raecutä el mes selecte del 3CU repertori.

ROMTATGE DE L• OBRA DELS
EXERCICIS PARROQUIALS A
MONTSERRAT

Segons meres rebudes de (He.
termas indrets, serä gran la.
gentada que reunirä a Monserrat la Gran Obra dels Exercicis
deis dies 22 al 25 del corrent
mare.
Encara que els reverenda Paros Benedietins de Montserrat
han conceda als romeos lotes les eetles de! Menestir. CM.
bla que es (are imposible atendre lotes les demandes, degut
alt gran nombre d'inscripcions
tetes fine al present.
La Junta organitzadora ha
acordat tancar cl temps de tes
inscripcions per tot el dijnue,
dia 13 de mitre.
Ha aparegut un faseiele,
"Manual de Cänties" , editat
pressament i que s'expedirä en
els llora d'inseripcid. que per
a Barcelona san: Foment
Pietat Catalana, Duran i Ras,
11, 1 de set a viril del vespre,
la Seceid d'Exercicis de la Congregar-id Mariana, Llúria, lb,
primer.
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
MARE DE DEU DE MONTSERRAT (SEGC10 DE SENYORES)
Degut a tenir exereicie. la
setmana entrant no hi haurie
1-reos ruin ele nitres primers divendres de mes.
LA NALT DE SANTA MADRONA
Hein robot el darrer tientero d'aquesta puldieneid, corres-

E L S FERITS,
MALALTS. O
CON VA LE SCENTS,

ELS ORGANISMES
DEBILS PER LA
FATIGA. PELS
SOFR1MENTS.
S ENFORTEMEN 1

CREEN NOVES
ENERGIES. ALIMENTANT SE AMA
LA NUTRIVA SUDLA DE LA FLOR DE

BLAT DE MORO

MAIZENA
ele.*
.......

N

ATRACAMENT :: 3 FERITS
Anit paseada, a les dotze, al

carrer de Migdia, davant del
cate "El gato negro", cinc. ind: -* tus armats amb ganivets,
alt-acaren el stabdit noruec
gur Petener, de 28 anys, colter, fogainer d'un vaixell no.
ruco anemia en aquest port.
L'amo de l'esmentat cate, que

s'octava al portal, an veure l'apremió de qui era (+Meche l'esmentat Sigue Petener, eridä auxill, i ets atracadora deixaren
Ilter vietirna per fugir, perb
•'etiquelli a pasear per aquell
non una parella de j'Orla que
ele empaitä 1 dos d'ells entraren e lreementat establiment

SOLER i TORRA
ItIAINIQUEILieS

RAMBLA ESTUDIS. I I 1 1

:: U JNSUCC .S, 113

VALORS - CUPON S - GlItS - CAN Vi
leonina tcts eis cien deis hitos

Interior, Exterior 1 Amortitzablo 4
/enclment 1 Cabra

reta

'
LS ESPORTS
FUTBOL
(Extracta' de l'Edició Especial
d'ahir.)
‘LIA I ESPANYA

EMPATAREN A ZERO
general, el partit ha estat metecant al joc desenrotllat que
zcist. En recluir) verraell Is' ha pat de bell antuvi una manca total
col:asió i intellig ,ancia entre lea
a en el transcura de la partida
ha semblat arrainjar-ae pel que
.a a la ratlla de mitjea. solare
quan En Mcana, que havia cot amb bastant desencert, ha
brat la seva habitual forma i 111s ha veaaat entuaiastne, conrestant enèrgicament teten lea arra ‘lca de la davantera contraria.
arranjat,
ratlla de mitjos
' la davantera ha esta: nulla en
nf a eiicäcia. La descoheahi s'ha
esat gairebé sempre i els atacs
pecat de manca de preciait:i, deal joc individualiasirn de cada
El ,i oc de la parella de hark a ha
t impecable i ha merescut

lloances. car ha sabut iormaz
mur dificilment franquejable, fins
extrem que han estat comprada,
ocasion3 que Zamora ha ha gut

intervenir.
En conjunt, s'ha viat pròpiament
ciencia en termita ineric. paró
topat contra un altre que ha jtItodu la tarda amb un brati for*ble i molt superior quant a raesa. que ha demostrat enser la
• i•cipal qualitat de l'equip italia.
50:,re tot al principi. els jugadrms

rreells s'Itaii vist sempre cleehoru pela "sprints' de o:ello i Condos extrema de molta vclocitat,
que no conserven. 'obre tot el
i-,77C7. la suficient energia per re-ur Ilura escapatle3 amb centradas
etrtunes.
Ultra la rapidesa, cal tumbé esmenen l'equip nab à la impressió d'hepeucitat que ha dona: sobre els
asta:: : cal convenir que la táctica
el seleccionador ha estat Mortuoria en dispoear una ratlla de mnjos

ne sense comptar amb notabilitats
eiriduals s'ha entes perfectament.
El match rEavui, malgrat que no
hgi estat onantiós en eituacion3 brihm es presta a notables observanate, una d'elles és la convenienn de formar una davantera veratea eiicaa i que a'entengui.

Individualtnent, els mérits també
tat anal ben repartits. En l'equip
=211 pot aintetitzar-se de la mate: que eeguelx:
:atara: en ¡es peques ocasions
rirEment ha estat sempre
Acedo-Rousse: passats el.s prirrers
ments, en que el primer ha piiiat
mes pilotes, la parelb ha estat
u la tarda brillant i niolt segura.
ivtdualment i en conjunt han mutis millors de l'equip yermen,
, cimt- . e tal regada En Rousse
_nI superior al san company.
Plan recorregut molt a la fa:mica
1 . 0:1-sicle luan Eatac italia ha ea eVingUt perillós.
Gamborena-Meana i Peña: com ja
la dit abata s , la rat'ill va tardar en
arlar el punt de contacte necessari,
agut principalment a ui cert ducal:son que Mana ha pogut aprec:ar en
el centre, 3.feana. Eh ales. Gamborei Pc5a, han fet coses meravelloses
i poden tamhé classificar-ee coral dala
mere al camp. Slan causal de donr joc a la davantera, peró llurs
tilereas no slan vist correspostos.
La davantera: Ha merar, indubtalaat eat, la pitjor linia; a part
kguirrezabala, brillant en diversas
rreacades, paró quasi mai secundat
/el au company, els restants poca
esa digne d'esment han fet.
Laca ha perdut diversas ocasions
Propicies, pel seta afany de >curar des
ir lhaty. Zabala ocian a conductor
it la radia ha fracassat totahnent,
u entenent-se gens amb Laca i pea
e la En Sarni; xutant, en canvi,
eme perillós.
L'ala dreta. formada pele catalana
Fiera i Samitier, ha complert, senk excellir. Individualment aquest
4r rer s'ha superat, scuse arribar,
te.poc. a igualar altre, tardes de
iei C record per a ell.
La impressió que llena tret dels
kailors italiana ei concreta en
atie.tes Ileugeres observacions:
P orta: En De Pm a ha fet un ex Oint debut com a internacional;
parat bales de compromis i en
tes reasions de net dornini contra. ha sabut allunyar amb valetnia i
ortimitat el perfil.
D eitnsest Han iormat una pare a ceptable; Rosetta poaseaix un
n:olt set i dur, però De Vecchi,
v elera. palesat coneixer mis
a rtitnanyes d'un back etvellit an
0oestes Iluites. En; ha agraclat mea
a9 t.eA t'arrua
ilitjos: Burlando ha estat superb
iba passat i.ntb afany a la seca datta tera. Es un mig d'exceltents qualitats i que també es van que esta
S ega: en partits torta.
Han comiden Leale i Barbieri,
atad ant-nos més aquest darrer.
riav antera: El; extrema ja hem
a lians que són molt rapids, per6
gar mis ha aconseguit desmar-

car-se ha estat Berelle, certament la
millar individualitat amb En Cacenini III.
El centre, que emane sembla pudia de molta confiança per part dele
aficionats italians, posseeix un bon
xur, pea:, no ha pas sobresortit en
la 3eva actuació d'avui.
Cenad és tambe un jugador ripid,
pera de pea, recursos; Gamborena
no l - ha deixat aunar en tota la tarda.

Resurnint: indiridualment l'equip
%Timen is superior, però ha x orat
contra un equip preparat a conscien
cia i que ha jugat amb gran entusiasme durant teta la partida.

El gülle
L'actitud del públic ha estat francament apassionada pels sena: del
tel meridional. A mén, 3'havia fet
una tau gran propaganda al voltant
de l'aguija d'Eskanya que el sol ernpat Kenia aires de grata victòria als
ulls de la masaa italiana.
De bel! antuvi Eaninmaitat contra
els jugadora de l'equip espanyol ha
esclutat anda els repetits ofi-aides que
l'arbitre ha hagut d'assenyalar contra Italia; mis tard, els jugadors,
uns i altrea. han anat endurint el
joc i això ha c'ulminat en una torta
carrega que ha rebut De Pm, a la
primera part, i que l'ha deixat sense sentita breus moments.
Des d'allavors el púbiie ja s'Ira de-

clarat totalment adversari dels jugadors vermells, i els xiulets ham
estat estridents en alguna °casi&
sobre tot quan De Pra ha tornat
eSSer carregat amb violencia, al segon tempa.
Els jugadora vermella han estat
acomiadats anal una protesta estridr in, per llar joc "trampea brutale".
LA BRILLANT ACTUACIO
L'ENROPA A VALENCIA
El primer partit jugat per l'Europa
cotnra el Valincia con+ d'ejem en !a
riostra Edició Especia: enhila dona un
resultat faverabla a l'equip catala per
ci:tc pela a un.
L'actuació de l'Europa en aquesta
partida no podia ésser mis espléndida,
la qual enea els proporciona peder batre als valneciana pe] número de gol,
apuntat', remItat netament suggestiu
que (1:maestra la qualitat de jo.: emprat
per l'Europa en la Iluita.
En canvi e:1 el segrn partir l'Europa
ha estat batut pel mateix Valencia, per
'tres gola a dot.
Segons e3 distaren en la comunicalió
telefónica rabuda. el Valencia jul./a extraordinàriament, fent anda que l'Europa perdis forces davant un atac tan
aalaparant amb el qual no contrataren.
En aquest partir. ele jugadora que
mis e3 distinairen foaen Reyes, Beca,
Reverter i Pera:. pe; Valencia. i Xavier. Cros. Olivilla i Pellicer. per l'Eu-

CLASIFIEACIO
Vicens iftoi, de Sant Vi..
cene dala Horta, aleles Sanroma. 51' 37".
Josep Montasill de Malón, 51' 37"
3- Joan Sana, ex seque, 51'

37" 1-5.
1. Franeese Maten, eT nagua
51' 37" 2-5.
5. Miguel Aulndell. 51' 37"
2-5.
5. Faliriä Barbe, 5I' 3r.
7. M'anal Carpí. 52' 22":
B. Muta Eslarri.
Jeeep Poseh. 32' 22" 1-5tem quint.
. 10. Jaume Dorniinech. 53'
30".
11. flantidn Parranda, 53'
50" 1-512. Clement Vida!. 53' 3n..
13.

Joan Ter, 53' 50" 3-5.
I. Editar(' Ratera. 5 . 1 35".
13 JPSIIi35 AingrO, 51' 45"

1-5.
la.
In^.

Manreaa.
11.'
n'arrear Cahe!Vii. 53'

19.
12".
20.

JuliN Marte-atan. NN '

LLEGIU!

La Ptiblicitat
Edic'ö Seirranal eEsportl
Publica en al seu eitiamre d'abir
L'ENIPAT DE AULA
pel neetra anviat especial seamar Pallarla

UALALTIE3 SECRETE&

COps,.!ta: de 9 á 13 5 3' 3
g ionrimitt, pe, a
eleiratS I 06 rer3.

.'-44444411.0.1»~~144+$

TEATnE TIVOLI
TOURNEE

Frederic Caballé
Gran eompanyia do ‚maus.
la i opereta, primer actor 1
director

Ramon Peña
rielsant

LA LEYENDA DEL 3E30
Nit. debut de ramiaret tenor Antonl Saludas, amb la
preciosa nSr
LA LEYENDA DEL BESO
3Tel ll, aviar. estrena:
SOL DE SEVILLA

tO

Tos-Erarluill-ASUI1
rerredals anta.. . catarros deis br011rpils.
pe. r eroW e e /
quo .t lgo l o. e, VAGUAYA.
rocen adlealmcilt afori
; ea ot . 2.00
COLAR Cat Ata Venas
tritleettha t .

FARMACIA

a)til

RODO

TERroirsi

EL LLIT DE

i

e

I CALDERERIA
A

Eludes de tetes clanes : Laminador)
Trazador, : Assecadois

ORIGINES 1 TALLEI141: Comed' de Oent, 135

Avui dimarfe. a los dau
en miel elo 'In nil. Tercera
Primera part:
1--•• A.d'arier.araral.
peiielii genaral. viet
Pitan obtingut. es rapelieht la- célebre ¡mora elltira italiana del m e etr e
Pergel e at, en un a r te i des
rinaerne.
LA GERVA PADRONA
5rgeina part: (Lene . r1 per

GifILANES

cee4414444441
14446•44•41+04444.444.4444

.t..s i.:::::paina a romptatturia.

JEANETTE DANOREVE
GLORIA 1211ZMAN
Susanne Darla', Lydia Fracscis, Or t iz da Zara l e. nonParra. Trrinp a Aubln
Lcanel, Ora:erra, 100 artistas inVirnacionels, 100
Recua 2 actos; 24 quadres
A 1'nel:A dele arios teatros

rurnprus. Llihre
chs t is" múaira Heeeallil,
Clara, Guerrera, Peu. SienChevo, Mohn,
Darnrat: Alarma, litelb2na I

Glrbal. 5aal reria: Max Weldl, del Vahea Berrera. de
Parle: Zanol, del Niaynl
tace i Empire; Casa Paquita.

...9114 5-11+ 5Sersere•44444444

Nit, Opera da Cambra 01,
teln-Crabbe-Del Pozo.

COL ISEUM

Demä, dimecres, tarda, MI
marido se aburre. Nit. Opera de Cambra.-Dijuus, benefici Maria Cañete.

TELEFOR 3535 A.
Arui, dimarls, gran Axil
de In pellfeula DAVANT LA
VIDA, PROGRAMA AKRIA

IMPORTANT: Despatx de
localitats a eompladuria,

TEATRE POLIORAMA

ESPECIAL. per les estrelles

set.

.444444444444444444444444
04444+r-re44.4444444444-ffla
3

dimarte. tarda. matinem afilarla: Cristallna. Nit.

1/ en35:marres,
ntt, aran rancia de gala
honor deis Can/mona de Cata- 1

no hi ha funeirl, per donar
lime a Paseata general de
Púltima traducri ,5 dril ocryor Manuel lanares

/UPy3

a/artes flap'.

f

4-Ire4441144.44444444444•0~
Iceifflett441~ ..a t4-eai- 5 se**4

M'urania vaumitjana:
ELS JANC1133

LA JAULA DE LA LEONA
l ' eetrena ele la /mal hm-1ra

I l'OBRA GEL D1A
LA DER1A NOVA

alerte elimeerem a la nit.
En despatxa a eomptaduria.

o

/

La FAL.LERA DEI. SR. J A UMC t
.1.

er4e441444 41444,44444e1H.-_--

›Tee

4.4444+444144+044444•444.1.

Teatre Novetats

TEATRE VICTORIA
Gran rompanyia de sarsueles, operetas i revistes

Diasahla vinent. 1 5 11,, mara:,
Gran Ball do vestits

Ferrar'. 53.

'944nere;.. eee'-•*,"-trieor

LA MAZURCA AZUL.

•444444.4+4444+1~~0.41

31111 VallmItiana.

LA DAMA NOVA

o
LA FAL.LERA DEL SR , JAUME
4

EIS alfeLsUa
- LA DERIA SOTA

o

LA FAL.LLRA GEL SR. antilla

GRAN CINEMA DE MODa
Natal:feo • tutet Torean.
I tete Pose«
Ar ui. aimele. , axit rranth o e de In
Sensar . onal 1 le." e ' et,an t bl•Bielth
elneumental Al mieterida fusa de
ta mar, e • r e nre efel o^ ' Ort antS co pis
traar ea/miar:as. p-te e-mans avi
marnseutt itarree d.5 /10 S a P,Y/'" ,1
comedia La senycreta extravamtet,
per Enol nennet, Trompada i dinamita, rtt e r anm mall e s: Illiacat3nia
Pathe. rern › . reall /IW sa et..,,ea,
Lomo 1: 5010, x,ran,s encnal.a.
As tot. la peideuta que ruta" lar eu
1 sra.pm: Els enenles ec la dona,
da V. blasee marica.
. #0444seed-d.reeero-4-....;44- .
0-..1.144.4~44e4,4444..4,44-0".`

1

anstsrrs. tarda a les elsc.
Entrada I Butaca UNA. peateeta.
Barrera de
ISARICRETTES
NI?. a les deu. eran I crettent
d e la romealla en 1.005 me tes. d'En

i Gran Teatre Comtal il
Gran Cinema Boitintia
trua mmit-is • taran I mi. ettans
orneram,. i.e e ii•Ar,:d e t p. . 1-1 1eu

le, El dittues de Flori1; Per pe.
. ur-so a reFornotor t E/ nol do ,e

•••-ä.4.1,-.0.4-N11,•red.

n asa te
ilmnCrflarlrLer

eritos, pa r ta 5- 5t i e nre Ltiltan Gist.p
Tn.;5•5513. estrena le la stelS,eatlS ea. 1traoramsria Lo tragäl.a dat ore- .!
!
rau da U:.

4/d4+4,044.444144444•44+944

eeei44444444.4er«••"44.~-^

Teatre Cómic
Cotreanvla eleareatica
ROJAS-CAPARO

1

BARRERA (SET,LANA
•••••••••••

Temporada de Prima,.,. de

fnaug5. 591e555 ellsmsble. lb te

roicesa

märc,

Watt clneuroatazratle
NACISTE

lis. ese si 5 ii
4+4144.44444444.64-'44.444-`4

ELDORA D O

thO i smu de carlota»

1

Monumental - Pedró i

Walltyria

selladora
Araba
EYPSE CAMP Co.
Exil d a la entable s aerMan
a
tes le häsetila
THE WELGRAFF
Exhale dele notables art islas
CORN 1 NE!L
L'as del, esc a ntr Iba,
RAMPER
La popularissinia artista,
Ido! dal

PILAR ALONSO.
Non reperturt de Ita seva
ereaci e --Magnifica presea_
inri& Pernil, dimeeree, tarda i nit,
PILAR ALONSO I RAMPER

IMPORTANT: Queda obert
el deepatx Je tocalitata J'II
a 1 i de 4 a '1.

,tinin e nts artisles

DLANCHE SELVA, pianista.
zoan MAZSIA, violinista.
Primor:: aud n e;i3 de la
Scmata en sol, de
G. Al. tV:TICOVVEitil
cAmpletani- -5 el prrigrit ma arrh la Satena sonata
de Beethrivan, t ama) diVerse? obres n solo.
Exehilsis ament per als socis.

1 1 i (Himen..
Did-endree
•
;re, 16 marra a la nit.

coreen per l'enlinent cantatrtu
rordomercr.no

ALMA SIMPSON
Programes i abonamenta:
marralzem de música de la Unió
Musical Espanyola, I i 3. Por-1

ALCÁZAR ESPAÑOL

oatIntalsaa, ,,pnes r fiCi lz Ilesa Ilz,.,. ,EI que
•-IIrnOS•

Diana - Argentina

Excelsior

Ir.i ri l i1 7 n 1

NoVI AllESA
ileallfil fsn S hit del non mane ae. a
en el cual figuren lturea
Alba, Eis Liba!, Pancantadoia

5.-iWi ri n a rlässica
FP.3.7.7Y Vir.7.13EN

CONCEPCi0 GARZON
i la ''lehrt.

FRANCISCA uorscno
(La

Moreta,

Gran axil (tal ball "Por ale ) ría",

eogrea ,jonto_

Cinema Princesa
Te/aton 1371 A.

Mg rimar/tanate

dtmerres. cita 12,

muiti2 roncad deis curs,
anib la cooperarid dels

1

a g ita i otables pellirulee.
rail de la farinosa bailaLA GOLETERA

Assoc!aci5 Música [amera

MUSIC . HALLS

da da momia V81.111R, Les dues
torrpeslen, El noi de Cactus,
Per nusun-s a F. rtd-nnator.

rina

CONCERTS :

t

NItigtIllics (tinte i les grans
ealridles da varietats.
Avui. dirnarte. taria. it ime
nuarts tic cine. Nit. e les

rieu. Trajear-Vi it'in'erre-

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contractos
Reyniis-Tapincria, 35. pfirn er.

tal de l'Anuo!.

avid. 515m-eta. Lt triomf do la du'.
,,,,..,ti ,4 Cuerees: Eli eti, Jdj. ateTtij az
us
06 02 ; Panes de fierro; Un Romo',
zs,en.,...,L1);:ranal.dh.l,:oi,:aear.t.1":ru,e,:riet.:,: i
a,n4j,,.,r)i)t.
aula rt.
51,.nbnra,.
,, .151,.;E,M‘ar,,u,x59,

1024

coatPi:'ssto. INTERN aelfaltAt,
DE et p. 1 IIRAN5 a'AttlETATS

OBCFITORA 16 DE MARI;

Valau Música Catalana

t

1

(entre Mata. CatahltEn I Salme»)
LES MILLORS PEL.LICULES

: :

Saló Cataluny a

mundial de Franz Lehar

e . elee res. !arda
COIMLINA I COMPANYIA

FROVEnA, 253

AURIGEMMA Nit de grane sorpresas. Proclamaeiii de la reina de Bella.
Entluttnadora camalcada i destilada de brIlaaes.
Leealitats: Casa Aurlgemma,

Antón, En la Cruz de Mayo
i Lcs granujas, debutan(
cona Relee el genial artiela
d'e nz e anys, FIDELITO. Nit.
debut del novell baritnn
Manuel Taracena, amh Los
cadetes de la reina, roxitas
La Otraidina i fi de fasta
per Fldellte. Avint, l'exitäs

Nit, gran runele ne gala en holle?
dele camellos ds f./U.11,11N 3 a de
fdtbal (crup! , A 1 B)
F. C. 1.1.‘FrEI.Oxa
e. c. Trneasex

Cinema "MIRIA"

FESTIVAL MI-CAREME

Amni, tarda. La fiesta de San

14 .515.

31ay Allison,

AVIAT:

1., fuitul lEd 1/11)3 A 1 B)
F. C. BARCELONA
- lF. e. rerrassa

IBivae,

• •

ALTRE CALE, córnica, per
Hobby Vernon, i BONDAT!,
per Edith Itc.berts.

Gran Teatre Espanyol

Amt,

.

Conrat Nagal, Lluisa
son i Jack Holt; NOVETATS UNIVERM núm a ro 77; Ull C111-11-r1Eu

d'ente a una i de quatre a

Companyla dramätica espanyola da
ROSER PINO

1; rizii:a p^1 niee!rr Clattch.
Tarrora part: Primara re-

prrecrtar ,.6 de la famosa
franrcea. co un aif eperrta
tr• rho --> eSI'r e 191213:36,

saneara.

EL VIAJE DEL REY

I

l'Orriiiez-tra de Carribra. di-

astil lee verhsIttee
DIANA BEI.LI & EIARS

7/8/•n

los

i

DIveridre•, 1 i. a km dau fit.
Presentom
talliC A anae

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AllUESTA FORMA

/USOS TER.14 1 N1

OTTEIN-CF.11BEE-DEL
POZ3

PRINCIPAL PALACE
lEFpnotacles Gibart)

DE TOTES LES FORTUNFT.S

1

Con.pany ,A d'OpPra n12
Co rnt ra

Aress444444ds*Pstresesese"

BAST

amon

Barcelona

,.. .., _.... ,....,44-.••••-•,%-,vevied,

METALL

dimarts, tarda, a un
quart de sis. La joguina cómica an tres actos, d'Art..
toni Pase i Joaquim Abati,

Gran Teatre Espanyol
SAMTPERE - BERGE3

1

PASNE5 5; t.e. 411.1 . ::: seit

I

Avui, Un cas d'uno:mofa, el
horno a la moda, Chartot vida
de gota. El triomf de la dona,

AVili,

nasa~loome

Avui. dimarts. tarda. co hi
haur,a funef6. Nit i toles les
nit, l'exalte ereizent

64444/~444444A4444.1-ede,.

. LE3 IL00E3 DZ JLANETTE

R. CALAN
l•orco., o-)

Primera actriu

TEATRE TALIA
Compan y ia de rrn rnedies de

ITe a tre

n'usos anda interés del ro per
roo, acceptar3 per a amplia.
ció del negoci. Immillorables
refereter1 ...3 i detalls. J. C. C.
n. 163. Aquesta Adrr.ó.

misetes,

maatra

c-a4-,--1-.-›*-4•044441-ricssmiée%

mi] ptoz.

n

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

MARIA CASETE

444-14444440444+04444.01nIs

Reinterables • en 5 =ye, i par

PRECKLER, SAISATt I C.
Ternme-Sifona

cegada era un pastor... Ea despatita a comptcdurla.

EL MADRIGAL DE LA CIMBRE

Tå. 51+:35 A

TFLF:F(vv , 698 H

Jovertut Jordtr.na: Un fill d'Amèrlca.___ Dijema. tarda, Una

7: ),n-,i, (tiraren...o, tarda. 3 les
eire. i Da. a lea dan.

Matriu, peil,
bufeta, próstata

s

Ceuta ecoo6m4sei : Bateria de nuca

1-1 ,11 . e e meguld P 5 de riure). Nit,

Avti:. dimart . , tarda a lea eine:
PALOMA 1.A P071-„NZBA
Nit. S lee d'u:
EL MADRIGAL DE LA CUMBRE

Espeelaut trariamarits per
II guartment raput le !Pi

Verara

riablisruna

Tres aelaa, de gran xit. Bulaquee a-1 mm 'n5 peasetea.
N:t, estrena do la ralebre comedia de Waber i Gerbidon, tra(Mari() de Motine.
UN FILL D'AfAERICA
dc grandide Cvit s Parle.- Dama. tarda. El Odio trIst (trra

31ELIA - CIBRIAN

1 PUJO".
OSEP PUJO!.
5

ORANS TALLER3 or

randelle,

URINARIES

Veneri,
sífilis, impotèneia

e E S OS

12

AVIli dimane, a lee cinc tarda, la famosa eomadia de Pi-

del Doctor Atollad.
Ran.bla P.t Ltda./atta.
mata. a. pr .maia
ten Ilotr'lal Si. Bao/

QC

t

350d A

earel» l a en trae aelea. de

.111110n111n••

iw

Telefbn

dl

70
rorreclorF. i prengo n rett la sorf:i!ur3
tida

A

Teatro Català Romea

J. Anean de Praia. música

33

A L

Tercera parl: Don Joan, poema eirntbnie. Sitamta.
emp ata Italiana, E. Wolf.
Eta mestros crntaires, obertoree. Wegner. sala la direcció
del metre Franz llohalk.
Es (lesna' v.n a cemptaduria.

01111n.

VES

Companyia eämica del teatre Rey Alfonso. de Madrid.
Primer actor i director:
PEIIE ZORR1LLA

winsky.

I TM - infi -le i m - ;mil
1 Rambla (131 Centre 1
Tetelon 1430 A.

CLINICA

Teatre Barcelona

Gran eempanyia de garsnela.
1 Direcció escénica, Leopold Gil.
Primera actors I directo», Pee- fan Vallejo i Carlea Beraaa.
; Mesares directora i
Laurel
done, Julia Vivas
Rica

fea: Strawtnek y , mota la direecid del malasia autor Igor Stra-

Fills de F. Mas 5arda

I

W r~e~fieleeeee"ne"

E

Peana

P..egn,,na pnrt: Foca artificial.,
Cant ds1 rosslnyol, L'ocien de

lbs

COPA .r.u:rR

,t4

Primera pa L: Simfonia en do
majar, Mozart, sota la direcció

NV 5 15. dimarts. berla. l'azi-

CICLISME

lé

mer enceri simfhnie per l'or-

questra Pau Casabe.

Prei: W cenefas

innumeral,les vic:brics. hatent batut
da-reratn a nt a Eactt.al i Ilegendari
campió d'As:Ur jas, Sporting de Gijón.

2 r

Contarle de Ouarearna.
joue, a tres quarts de deu. Pri-

LA VICTORIA DE L'EUROPA
A VALENCIA ELS PARTITS
AMISTOSOS DE DIUMENOE
RUGBY : ATLETISME : REM
BOZA :: PILOTA BRECA :: O/INFORMACIO DE
CUBRE
CATALUNYA :: ETC., ETC.

Per as dies P5 i t d'aquest mes
el C. D. Europa anuncia dos grana
parlits con:ra l'Estadium Oattense, club
de brillant historial gut compta amb

I 2

Gran Teatre del Liceu

EM CASO PER NO CASAR-ME
2n^.

e

flidefflvedd•deessidl~

TEATRE NOU

dal ei-lehre mestre
3uhalii.

lerptetat adinita
e':..nso rival ariißta
Bertini; La 11e1
sumple drarratir; Odleest
Iteren i Un pa ren de vid; geßlit
broma. - Nous, tot estrenad'. programa Ajuriai Fritelleerbiloe
El Desee arnagat,04 cap a pede
i d'altre. Prdzimarnent, estrena de la grandiosa cinta Leil
dues tempestes.

-$PECTACLES.

..TEATPFS-

Benet Saldrrio, 51' ti.

2-5.
17. Francesa N'aguare, 55:

DEPORTIU EUROPA

quilämatree.
Constavan inscr i ta une

ELS

1.

rcpa.
RESULTAT DELS PARTITS
DE DIUMENGE
Barcclona-Terrassa. 6 a t.
Eopunp',lGràcia 4 a 2 (no s'acaba).
Sans-J A piter, a a 2.
Stbadell-Martinene, 2 a t.
Atlitic-leadalona, 3 a o.
Manresa-Avene. u a te
-Sane- 3127.1 inenc ( segons equipa),
I a C.
.ESTADIUM OVETENSE-CLÚT3'

Segueix la Unió k.sperliva de
Satis apurtlant-se exit seguit d'un a:tre.
Ahir es flu la cursa anunciada per a nebfile, al eircuit
.•rn:egut de Sane, E5pluzues,
Sant Feliu de Llobregat. ItInhos
du Tirq , Sant Nirrns deis borla,
Sant Rot. Cornc41ä. Net;; . r". Esputigtioe i arribada a In
reiht de Grill Manen; total uns

▪

' avui. dimata s, grrandüís prog n n.d: Tito, intercesant super
SIC Ilibres,-siro'epatdn
projectant-se el SIct i ciarenIhre d'aeliast intarassant film;
äretagat sota terra, grn ndiosit
interpretada
etnia dreivation.

alaaptir arlm rran t mayo;
Mes ennä de la Ilel, insuperabia film de gran argiunent. in.

aromponynda pel relohre loca.
der de guitarra iqueI Burrull i
una cantadora flarnnnca.
F

sT t3opmTs

01•1•111n011.~.

6444+644-4-44•44.xera-ra-ce•ei-cs

Can 01 L ERETE S
clidnen P30

I (Motee* 5

DATE 103
DitiAiiS DE CASA

4+044+ >1-044.0er

0111115281MBIWISIIIMMillInlinalanailleIllialLEMIZEIniala
Tameme mi es U6Al210Ceit
CINEN&InGRAINA •
- SALO -

K

UR

SAAL

:.chvi Ealf.JAA . .I 55 t . : SALO 5 1 561N10 DE FaMILIES ntS:isüdtas
A

3
.1v.il titularla. t'andina I %fiarle peor:ama . IV (conca oleml. Pe l Salariar •
ii attaturralie; aran alai de la preciosa eenoalta Opi 1 unor, t eaetstsd/. Cree- a

r

-Bah Se ettli$ de la mper - Producr .n Presentao s Per la tele
111
_ tuy a deElMaltee,
ele volt (eirlusiva n , tea d'aran:Atol le lleofent eetittmental I d'a>
a ov.stn
_sa
de l'ara
g ura en rasa:mg/e de la oual ea Pide - a la andaltnaltat
U temas amar
is natern. Aviol es prOinelsru en aqueat satis la discutida ~Avda ~do uno.

rizeasanuezaumunumuswagemeallatillOWIli

