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MRCELONA,,DIMARTE!, 25 DE DESEMBRE 1923

ANY XLV—NUM. 15,598—PREU:

A TARA —DE NADAL LES CANÇONS DE NADAL

Som 3 Nadal. Jesús és nat. Passa la commemoració
C' istiana amb tots els seus caires de tradició. Les visions
n Idalenques es descabdellen davant dels ulls humans.
Vesprada freda sota el cel florit crestels; gatzara de carrc r entre el so llunyá de les simbombes; missa del gall a
I. mitja nit desvetllada; aplec de la familia al voltant de
1: flama de la llar; comunió amorosa de la taula parada
i proveida...
Som a Nadal. De tots els caires de la diada, estimem
.::ob preferéncia aquesta suau llaçada d'afectes als inter ors familiars. La taula de Nadal és la més noble taula
cräpats. Damunt seu cau la més pródiga benedicció. Es
la taula que consagra els llaços d'unió entre els bornes:
lientitat de la sang, atracció de l'amor.
.asseguts a l'entorn de la taula, els fills d'una mateixa
riçaga i els enllaçats pel vincle del cor tenen l'alt senument solidari de formar una col.lectivitat: la familia.
Lindividualisme essencial de la natura humana troba en
i a diada familiar el limit que li convé. Qui no és capaç
de fruir la joia de la taula nadalenca, está mancat d'Un
deis més delicats sentits de Pánima.
A la taula de Nadal, el millor plat és l'afecte, el
millor vi vell és el record comú, la millor confitura és la
concórdia. Taula de familia, tenla de bona unió, ella ella
cOMpenSa de les dolors del viure i de les lluites de portes

unfora, de carrer i de plaça i de lloc públic, on els homes
belluguen desapassionats com a estranys o cont a enemics.
Les taules de Nadal haurien d'ésser rodones. Totes
ben concéntriques, per tal que els cors dels que s'asseuen
a Ilur voltant fossin equidistants. La taula de Nadal és
i'altar de les vides unides que s'hi apleguen. Aquesta taula la forma de circumferéncia humana, i no pas el &col
, )etipat per la vaixella daurada i les grasses viandes.
Está feta amb l'anella espiritual i no pas amb el clisc .
material cobert amb les estovalles cerimonioses.
Enceneu el foc de Nadal, amics, enceneu-lo més viu
que mai en aquesta época de dissociació humana. Vetlleu
el caliu de l'amor entre les pedres pairals, mentre la venrada dels odis xiula encara damunt el món sotragat per
la guerra i les passions.
. Conserven i reforceu la unió dels que duen una mateixa sang o senten un convergent amor. Poseu serenitat i
la generositat de la festa nadalenca. Que en la vostra familia en mig dels pares i els fills i els esposos i els germans, la tanta de Nadal consagri un fecund sentiment de
solidaritat.

La Política Full de dietari
L.4 PRESO D'EN CARRASCO
El nostre ras caminan), Manuel Carrasco continua tense noretat complint
‘-ondemna a la presó central de Barios.
Per raons fàcilment comprensibles,
treguem als amics que s'abstinguin de
comunicar-s'hi, i, en cas de necessitat,
n pse ho fado en els termes més breus
possibles i per tarja postal.

MES EX-REGIDORS DETINGUTS
relació a la proposició del Ceote de Dependents, foren detinguis i
portals a la presó els ex-regidors de
Tarragona senyors Alonso, Masdeu,
Gilabert, Mirras, Arana i Rabadà. el
darrer president de la Lliga Regionalista d'aquella ciutat.
Se'ns diu, 10/nb j , que ho han estat
els ex-regidors de Valls. que signaren
la mateixa proposicia.
.4 mb

EL PRESIDENT DEL DIRECTORI, CONFERENCIANT
¡la aparrgiit

el programa de les ron-

fer,Mries organitzades per aquest enes
per in Junta de Domes.
Tal col» anunciavem,malgrat la ‚celificacij que hi volqué ()posar ,z1gun
sol/ego eintadä, prendriz part eo oquesles conferMeies el cap del Directori
militar que yoverna Espanya, general

Primo de Rivera. El tema, tal COM
lAcio. ¿s : "Las mujeres a la • uerra-.
.1questa confenMeia ha esto fixada per al dia 8 de geno. vitent.

J,AilTUACIO A EUROPA

arastaaai
Nacional de pa' •.;ta'
I.eL dne' obrero alemanys ha
WiJ als prestes del A3o-i
• .edirdt0119...M1194 0 ratur funde.
451 Reich remetri
'
jaiit a$í i,am als,OeVerns
-ene detaihtät-lee lea gileatIons
re•peote limabais Osan» entrar
en eenstrsa .d1reetiunent.
bada de attmetre
aldr II tardia, a M. Polneard,
preMesiolens Mcplfeltes relativos
a 6 molt110,45 lee reparedona
1 um proplete aeord
1110 ~esta Sis territmble inee.
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La poesia popular ha cantat
la joia de Nadal amh les paraules mes pares. Les nostres
callaos tradicionels , sovint
carregades d'ornamenla inútils
i de retòrica canviable, s'afinen , en cantar el Misteri de
l'establia, com els maitines despulíais de l'hivern. La lendrosa
i la joia encenen les paraules
de les caneons i des fan mes
cenyides i perdurables. Cal, nomas. recordar els versos sobria
que diuen:
Les dolze van tocant,
ja es nat el Rei-Infanl,
fill de Maria.
El Cel es esterara!.
el mara ic tot glaeat,
neva i -venteja.
I.a stmple deseripció, tan justa , sembla fruit del mes delicat
artifici. El gran fred de la nit,
la Liguera que vale Sant Josep
i les cantarles deis ängels san
enumerarles en la canea amb
paraula concisa.
l'erra aquí, pera, al costat
d'aquesta tonada, la meraveldosa fressa del " Cant dels
ocells" o la colorida corma
descriptiva de les "Cables ea
alabanc.tr de Jesús en el pessebre". L'una i l'altea ramera
emoaionaties 1. entluernadesa
mistela que ha canviat el mina i
11;1 fet de la tu i! dia , i ha amansa. els animals salvatges i ha
dut la pau als hornea de bona
voluntal. Es una simfonia eixordadora i exaltarla La tersa
"abano Iris Ist'. reverdeix, s'engalana. es veu cobrir de flors.
Eis ocells canten la glòria de
Data L'äliga, el rnssinyol, el

papsarell, el gaig, ajunten Ilues
veus diverses en Un sol crit de
Pira "El cana dels (mella" es,
de . totes des caneca* nadalenques,,de segur,- la ma
ea i exaltada; Les nitres emiten amb un mateix posat ingenu
i dolç' el nriraele de l'Establia.
"El cala dels ocells" el subrenta fIrricament.
Hl ha, en el itostre romanceret popular, diles caneons ben
significatives. L'una és "El boa
cateador", l'altre As "La mort
da la núvia". La daleese Nerda
Ì pliteida del "bon cavador". viu
en el paisatge. indo que no en
les figures. Ea una escena blanca. Co linagineti, un momear,
el siflenci espesa dels canyars i
la 'pastora edorrnideta a llar
ombra. Et cela l'herba i la riera.
callen, immebila, traveseals per
des . alegres sasetes del "hon impeler". L'altra, La mort de ha
navia", do una .caneó
febrosa. gaire de Ilesrrnibre,
sense .paisatge. .esqueixada només per aquella costa solana
que recollirà les !lagrimes del
disiortat prorhes,
Entre l'una 9 l'altra cançó,
entre Candil i aidegria, s'eleven
els canto nadalencs. ,EI drama
no do feixuc com en "La mar t de
la núvia"; tampoc es tea insensible 'um el del "Bon caprior", lbuur paisatge. Aixi. les
cançons de aadal , aún les mes
humanes de/ ,nostre romanceret

Humanes, hurnanes, humanes.
No As l'ala de il'Establia ni la
bigarrada colla de pastors el
que fa la lounanitat. de les canoas de Nadal. Es, tremoles
cota una estrella 1 rosat cont
una rosa, l'Infant.
Cançons de Nadal, cançons
de bressol. Seguiu els viaranys
del p ostre caneoni r r, a traves
de dos antigues corrandes. Ataroll - Vos en les, tosques estrofes
de les nadales
ert les Jin g lares cenf8iräT.W4tte
palpiten ea el ritme del "Trine
que tan tune" i do la "Nit de
venta" i del "Noi de la Marea ,
liisentiren iaen a t afaga al resale. meravellat del mirgele. Repetireu els moto NI lloanea de
la Verge divinament &tolva. Veureu amb quin gest tan renda,
fas pastora i els re* besen la
terra (le fl'Eslablia. Pera tot es

UNA BASE PER A LA RE.
FORMA ELECTORAL.
Enfront deis senyors que encara parlen d'un suiragi per classes, lii ha
nombre d'autors de prestigi que demostren com les classes socials eiereixan
una base sumatnent movedissa per a
qualsevol eitifici que hom vulgui aixe-

can
I, efectivament, costa una mica de
donar normes segures per classificar
la humanitat en obrera, menestrals, burgesos i aristäcrates; o bé en productors , i consumidots; o be en rics t pobres. Qualsevol que sigui el criteri que
adepteu, sempre as surt de trascantó
un tipus d'heme que no té casella indicada o que ha d'ésser en tres o quatre
caselles a l'hora.
Crec que si al capdavall prospera el'
parer del senyor Vitzquex de Mella -de ITIéS verdes en maduren—i honi decideix iFestablr un sufragi per classe,
no tindran altra olució sinn acudir a
un criteri que m'Un suggerit els tradicionals costunts d'aquests dies. Alledeixo la propina.
Petiso que senso massa diiicultats
hcm podia dividir el cena electoral en
dos graos scctors: el dels que cobren
propines per Nadal i el dels que no en
cobren. Els ut, l' odien elegir el Senat
i els altres el Cengrés.
Naturalment que aquest criteri no
ens donaria dues masses hamagenies
des de cap punt de vista. L'heme que
creo tenir drct sg di-manar una propina
tot • sovint és mes ele que el que creo
tenue l'obligació de donar-la.
tua . mcnt i ha cartera que superen a
senyors de pis i porteres que llegeixen tnés que moltes dames dc la
hige- ,ífe. Hi ha advocats comunistes i
escombriaires tiraiitiiis.. Pern tant-seval! En :riera de entren'. la qiiesti‘í
és trohan un eriteri: Si la seva aplicació clima un resultat anti-cientific,
anti-po l itic o anti-econnmic. semnre hi
ha cl recurs dr modificar-lo. Qui diu
,passa any-empeny.

Carlee Moldeen:e

Seguint el costum tradidion gl, i perqué el personal de redacció i impremta pugui celebrar la
diada amb tot descans,
la ',mima edició dé LA
PUBLICITAT no aparelnrä fins dijous al mati.
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mou a l'entorn del "majar iluminar". Rosa, clavell, estrella,
sota la penya o en la cova fosca, iteaplandeix l'eterna ciaror
de l'Infanta
El tirarle ha ofert .‘a Jesús el
seu tresor de lendrosa. Corn un
pastor o com un rei, aquestes
nits de desembre tan clarea,
pintes d'estrelles i de boiretit
fina, ha posat. als -peus de l'Infaut de Reitera la sa y a ofrena.
No eren panses 1 naves, ni tabiea ovelles manyagues, ni mirra perfumada: Pera era tot
això, niki, el'

Cançon¡

tendeos, de con obrad de joia i
ulls humits de Stägrimes. Caneons de pan* i- Malles d'infanta
La puesta popular ha .fet, per a
les iras de Nadal, les mes dalhressol.
ces cançons
"Que li -clarear al Noi de la
tare"? El "Faba de Maria",
1-herrada Infanta" se sent dir
Noi. noiet, com un infant de
cara i ossos bre.ssat per la seva
loare. EI poblo no ha oblidat
mai que tildara de 1-tenerla era,
tant cona Den. Heme. I les mares de tots els temas. vora
llar, la nit de' Nadal, n'entre a
t'ora "neva i •venteja", i els pobres inri' cap per quinsmamins
són. canten 'ala :versos del Noi
de la Mama •senfen en la sang
i en la raen de dales fino l'ornbra llunyana (Vaquen Infant
"ros i blanquet" que va morir
per amor a nosaltres. La reinó
de bressal. apassionarla. generosa. remira. van canta lEInfant
Jesús ateny una doleesa sublim.
Tora era oreas hi canten, mullida d'una llum rima pura,
Tomas Carees
El grava: que encapota aquest article is Oh boix cata t. que pertany a la
calcoxilografM de la Con servaduría de
grarats del Musca de la Ciutadella.
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' Als amics, als catalans
i a tots els homes de
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NADALISME
Hl ha un tema literari que és
eterm el tema de l'amor. del
sentiment, del sentir-se dominat
per una dona; aquest tema l'ha
traclat tothom.
Tot fill de ve( que s'ha trobat
amb una ploma als dita i amb
unes vagues o precises esperances d'esdevenir immortal,
volgut fer confeasió pública en
prosa o en vera del ser, amor.
Ningú, ningú se n'ha escapar,.
i l'amor. aquesta cosa apreciable des de tants i tants punta
de vista, ha soferf els comentario mes roents, més profundo
els comentaris mes
poca-soltes.
111 ha persona en aquest món
que no se li desperta l'instint
literari fíes al punt que es decideix a declarar el seu amor
a una nota.
El tema ihr l'amor As sempre, i sempre hi haurà qui data
unes guantes parauletes trinarades i ensucrades, repetint les
mateixes imatges, i procurant
ara vestir-se d'enyeta ara de
lieh. I molt de tard en tard, sortirä un senyor que dirà guatee
coses sobre aquest vell tema
amb un cert esetarip de novelar i d'arteras agut.
Ei ha un altre terna (titilee de
les literainres cristianes que. si
no ha agafat les proporciono del
toma de l'amor. se n'hi va a la
ratnit aquest tema As el terna
de Nadal. Nadal, segons la malaria dele horneo que viuen
renda, i si no viuen de renda lenon un sau enraonat. As una
barrear de misticisme i de confort. de sentir-11Pui religiös i
timen( panta gruelic, i a mala
que pilla la renda i el sau.
pala material del concepte nada t en va otegant
Pera encara que un hom semnit amb la imatge pa g ana d'un
gall fareit, no sien arar') ol poeta
i l'artista nadalenc (reaten de
pintar-se la cara de ferina, si,
mulant la ami de les muntanyes.
es posen una perruca de motea
de pesebre. i una pell de be de
rabatiä. egaren els ferrets i la
simhomba, i vinaa folk-lore i
vinguen idillis i innocaneies. Fa
narre una miel% neutro un senenr
que As un escanya - pobres i un
bandit amb tots ela ets i uts,
arte el dia de Nadal. per raraaleare la familia, e s (tedien
a guarnir una cava de Biliosa
de ostro. i eserittre un enmantad perque PIS 110i,,
de cae. q ue parla invarialdement
de l'estala*, del /ron i la mula
i del Bou JPSIISei. Pern oto'.
voleu t'era S'ho porta la diada:
a l'ora fa fred, a casa s'hi eslä
i Ealiment premeditadament
triar i vigilat aria) un art insuperab l e. predispuso a deixar
fluixes totes les corch a; senilmentara. totes les VilIVIlleg
CUIP l'home-g.at mesquer
o l'home-aranva prneura do leo ir ben fancades els nitres iiie$
do l ' an V . unan ensenva 'les unajes ah desnata. a la bolaga o al
talen) conjugal.
Nadal, que es la festa religio.
sa més imporlant de rally. es
palser (esta familiar que
ens queda. I el fi d'aquesta festa familiar ds gairebra
menf i exelusivament. el ~lar
hé. Es la familia que e, diaposa a almiar hd i que lar fa.
Comporta aquesta gran resta.
un cera egoisine familiar: entre els membres que composen
la familia hi ha rompan-ama: i
delicadeses. els pares s'esteran
de barallar-se els rins amar els
altres. Pera les delieadeses queden dintre la familia: ara la
familia na vol saber res de cap
altra familia, que cada casa es
compongui i sea merigi al seu
gust.
Abans de Nadal sembla que
els capo de casa es preparar per
a aquesta gran consagracia de
l'egoisnae familiar. Els amos de
despatx donen pagues dobles als
dependents, s'envien presents a
la clientela, s'administren propines, a tota mena de serveis.
AS a dir, es fa un exeds dadtruisme por deixar-ho tot liquidat.
por q ue en arribar el dia do Nadal un no tingui de pensar en
res, perqua no li quedi el (toreó
d'ha y « quedar rnalament amb
qui sia. I un aleshores, vull dir
un que sigui amo de casa, despeas d'haver quedat bd amb tothom, amb tota les familias pebres 1 riques de fa seva
xenea, ce pot dedicar a nigola'me amb tot l'impudor. No hi
res que la fasta de Nadal s'O
el simbol mäxlm de l'amor divi; per a aquesta cosa paradoxal
tan 1 tan humane.. ~Una duo
la fusta del desinlerás mds gran
traMiels en la . testa máxima
• 40
1 encera enelvers1 .slyd. en
.asniest mdn len-entretingut, la
i.gteratura na411enda vinga es-

carrassar-se en demostrar el
centrara
Les històries de Nadal, els
contras de Nadal, les poesies i
canoas populars i sàvies que
s'han fet sobre el lema. de Nadar, o be ataquen de dret el
tema del rnisteri de l'establ e . o
bi recorden als homes la pletat, ha caritat, evaquen
el contrast entre els ara* pobres; i c!= nen,i rico. aquesta rosa fan tronada i tan immoral,
que ja no commou ni als nens
pobres ni als nono rice, etc.,
ete....
Ara algú es pensarä que jo
vnii penjaments de les can:
cona narlalenques. Me'n ;Triar,iarA proul lii tia ean,:ona nadalenque8 ' que me les estima
com les fines deis meus alta,
pera tota la literatura nadalenca. hipòcrita. encuerada i farisaica, i a mes a mis dolenta de
cap a peas, ensopida i sensa
sur. enr fa mes mal efecte que
gunIsevol altea literatura detenta sobre qualsevol nitre te=
rrla,

Jo. com tot fill de vol. hi;
retal. criatura i nahe emocionat
ami) el call t'asea i amb el misteta nadalenc. i be rentar caneons al non •Jesueet; aval dia,
per cuba meva o per. culpa de
qui sigui. tin( 10 desgriteia
a p ure les earetes i les mpntie..
que conscientment o Mimascientnrent porten i (talen Os horneo. 1 no hi t'a dable que entre la literatura idmica de Nadal i el sentiment Fa:arada 111
Nadal bi ha un (matra( una mica grotesca i aquest ennfrast
que el podrir acure tathorn que
tingui ulls a la cara es el que
em fa escriure aquests innocents comentar*.
De t al això no narran de t'el'
retret a ningri. saín coses humanes. Inimanissimes.1 °homo
sunr hurnani nihil..." etc., que
dele Tramara
El (baria de entir-se criarla,
re, el aclesig al'entendrir,ae
arribar a l'estovament. el 'Vara
de /mamare Iota armel l!o translúcido i inefables_ seoliments do
la infantesa, em sombra una desig nobilíssitli. encara que ol
lin g tul si bastaix mes bastaix
arnh els higolis mes trueulents.
I aquest desia. de fruir la,
santa pan domestiea, del sarilla* aliment domestica no sera
un de -te hernic. nerh és ton
canje' icament tendre que fa atorar.
Celebren' el Nadal. centena
plorem i inenaem: no voldria
fine nauta aserrarles a mal les
meves permites. hm ch contrari.
cm amanillar a desatar a teas
ras estimar: Pe l ees Unes lames
testes i una brota sano.
Joma Maria de Sagarra

Converses filo -

lógioues
El que per una halida idobcm. s'espatlla pur . una altra, Mollea deicetuoaitats del català nrodcrn han estat esmenades; pern a casa tnoment en sorgeixen dc nones. Ara ens adouern que
ha fet la uva aparicin en la !lengua
escrita un que relatiu en substitució
del talarla febk que darrera un el neutre. Ex.: "Explicaren el que iarien."
Qué (accentuati és interrogatiu o relatiu. Interrogatiu. equival /mina cosa i cl seu ús no ofereix cap dliicuitar: Ott,.‘ vols. ,' No se npu' val.
equival a el qual i va sempre
precedit d'una prepusició, Exenmk: El
marren atta/ havem elasut els

chita. No paaedit d'una ereerfsieira
pronom relatiu pot ésser que o qui,
pern mi que. Lo que espanyol (lo *anteceient, que relatiu) ea, en català,
que o co que, pern mai el au.
Na cm estranyaria, pern, de vente
propagar-se aquest el qulè etroni, puix
que tots sabern com ha estar d'us a,t el
que ponderatiu, encara mes absurd
que 'd e? que ara assenyalem,
ponderatiu del qual, encara avui, reobem casos de tant en tant, (Ex:: Ou2
ge) , ! que hi hit! en lloo de Cha gent
que 10 han

P. Pebre

GERMANA BERTON
HA ESTAT ABSOLTA
París, 24. — El tribunal ha
dictat sentencia deeretant l'abMuera de l'anarquista Germana Borlan, autora de l'assassimil de Mari as Platean, seoretari de redacció de l'aAction
Franeaise".
Les diverses sessiona de la
vista han estar, extraartinitiae
ment tumultuosas. produIntvjelentes manifestaeiong
In sato ra tre Arp3.4.1darls cr"..tn14on Franealse° i eis 'Imlee
escusada.—
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Cotitzacions del dia 22 de desembre de 1923
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La casa mès important d'Ortopedia de tat el mdn,

BANCA ARNUS.-SUCCESSO R A
• . D'EVARIST ARNUS

A. CLAVECE

Amortitzacid i pagament
cupons-d'obUgacions al 5 per
100 de la Junta 'd'Obres del
Port de Gijon-Musel.
En el sorteig•corresponent
correal any, célebrat dasant
la Junta d'Obres del Port
GijoMMusel, 1 autoritzat
nota ri . senyor •Roldan. ' han resultar amortitzat els serients
tftuls. - dels 3,000 que foren emesos . if • TreelkIla ' per aqueaía
Banca. :Números:
4204 , 4246 4309 4336 4312
4412 1422 4444 4451 4483
4193 • 1506 4516 4555 4596
4685 4692 4703 4741 4794
4825 4879 4920 4937 4981
5108-5120 5126 5128 5175
5222 5252 5239 5274 527.5
5282 "5411 57:176 5553 5557
5606 ; 6620; :490 5700 5722
5727 5746 5757 5786 5790
6868 5s/13 59 0 3 5985 6000
6036 6038 6118 6129 6130
6150 6151- ,. 6180 6181 6235
6278 6335 6379 6383 6385
6387 6409 6507 6551 6564
6 581 -6681, 6615 6616 6631
.6654 '61' 71 6699 6734 6736
. 184 6907
6787 6 7 93 6862 0
6923 . 6924 6965 6973 7046
7 055 7088 7100 7123 7163
7168 . 7180 7188 7192 7194
Elsienettnrs-delstitols amor
titzats. podran . fer efectia Mur
Import . a partir del dia 30 del
correal, presentant les factures
relacionarles a les oficines
quesia Barca,"i . els titols ami)
el rebut i la signatura al bors.
També a partir de la data esmentada s'efertuarh el pagamerit , del cupó número 26 de les
diles 3.900 obligaiOns.
desembre 1923.
Barcelona.
. .

Ei vigilles de crear una gran
casa central a Madrid, ha tancat la seva Sucursal a Barcelona, i momentamoment totes
les demandes. xecs. correspondència i sol•licitacions de cal-lege.. han erüsser enviats direelanient als nostres Eslabliments
234. FOUBOURG ST. MARTIN,
- PARIS
No essent-nos pussible encara precisar la data d'obertura
de la J'ostra n-asa a Madrid, interinament hem env,at a Espanya el ilustre ESPECIALISTA ORTOPEDIC EN CAP 'per
atendre personaiment tots
aqtrMs dels nostres clients w.e
dèsitgin ternos algun encarree.
fer-se prcridre . indes o hè que
necessitin alguna explicació,
aixf cara per prendre amb exactitud toles aquelles dadas que
ens calguin per Solucionar anib
rapidesa qualsevol assumpte
pendent a causa del tancament
de la nostra Sucursal a Barcelona

Banca Arnds-La

Direcció

(tar es iCo, S. en Ch.
BANCA, CANVI. VALOR3

I

'unible en Centre, -num. 4
leleluno 12J6-1231 A.

Fan Briol i Creo
A4errt de Cano' 1 Bersa
Plau ae Feota Arena. 15, 2.0n, I.
Telefon 5521 A
apartat 328

!

TRENCATS
i totes aquelles persones que
necessitin eis auxilis de -l'Ortopedia: no deixeu lacear aqueola ocasió de visitar el nosdre
Especialista i fer-vos donar
graluitameal toles les explications que volgueu sobre els noVi9SiMS tractaments ernprals
per la gran institució francesa
per a la cusA 1
DE L'HERNIA. VARICES. n'ENTRACIO. onEsTrA'r. Els Teneos i Carnes artifieials mAs lierfercionats que es coneixen.
Anarells correetnrs do toles los:
'RES. FAIXES. COTILLES I PE8AII1S. Apareils per a la Sordera. El noslre Esperialisla
aronsellara els procediments
mes moderas 1 econlimirs amb
absoluta pericia. desinters i
honra ilesa.
EL NOSTRE ESPECIALISTA
SERA A
BARCELONA. dimecres 26 i
dijous 27 de desembre, tot el
dia, a l'Hotel d'Orient, Rambla
del Centre.

Madri , divendres 28 i
salde 29 de desembre. 101 el
cha, Gral hotel de -Madrid: rarrel' Maj( r. 1.
Els clionts no tindran
que preguntar als pnrt p r3 dais
hotels Fiel' Claverie
de París, i seran immediatament acompanyats al sem despafx.

a

Sabó 'LA OCA' Si M. cis s L'En!.
tjt
Fabricant: J ALERM. MATAR()
a liz Itg 0113
AI.I I 11 el

Dr.

s

Noguer Morè

Erpectall ta en nealalties de la Pen 1 Ca
poemor, pee ooumicio. n tel sets.'
II.- reFperuilitat de l'Hospital de 'a
0s1,1 1 o u Consulta de 3 a 4.
VALENCIA, 200. remeciera.
.

zuwaz11 11 031 3311 11 111 111 111 11 111

TORMO, GURO! 1 MIRALLES
PANERIA 1 PLRERII

VENDES A L'ENGRÖS I AL. DETALL
Assabenten a Ilur dis'inçf da client e la que han traslladat
ele seus m e gatz e ms de la Plaça Santa Anna, núm. 7, a la

cm

(Xamfrà Amatoria h PrIncesa)
un trabaran un extens assortit de VESTITS, GABANNS,
CHESTERS, GABARDINES i PANTALONS DE SENYOR.

1111 II MI II II 2 RI

!I II FM II I! MI II II !I MI MI II
,

SOLER TORRA

MAN S

i

B

ANI QUERS

RAMBLA DEIS 1:ST1191S, 13, 1 RJNSUCC H S, 1

Reis d'Orietil en aquesta huta!,
puix a desgrat de les múltiples

atencions que en aquesta
pesen damunt SES MAJESTATS
i desitjant complaure al veinat
de Ba ''na. han disposat la
sera primera visita a
La Camera Sev il l ana
himen. In
en Id qual
F•lul decorte luxosament un saló especial on se celebrara una solernntssima RECEPCIO. a la
qual s'invila lots bareepwns /je. del 0, a 25 de l'aelual
Rus al 5 lii /11PS entran!. Duran? aquests dies rebran les
ananstes mans lelo Beis les
t'artes die ele dirigeixi la mai
nada. demanant guantes jaguine-. .1. silgin. A
hime n , 10
La Camera Sevillana
seran ateses toles les u artes.
cae els Reis disposen d'un immens assortit 'le joguines i onjectes pr a prsents des deis
N'alto-esos als Ws
La l'errad() deis Reis d'Orient. aixl rom tot el sea reial
accunpanvarnent. tindrh ! l oe des
del flirt 25 d'enguanv fins el 5
del n'en entran! de del 7e a diles
i de sis a vait de la tarda, a
ta (ama Sana - BanneL II

NONELL GERMANS

VALORS CUPONS-GIRS-CANVI

cani v3 : VALORS CUPONS
Rambla del Centre, 16

Negocio tois e's cugns venclment prinur de gener d3 193,
eliPSES PER fi TOIU0115

OLIS D'OLIVES

Blat Mane, de 23 a 24.
Ident roig seca. de 26 a 27.
Ordi. (le 14 a -5.
Civada, (fi 1 a 1 2.50.
l'anís. de 19 a 19'5u.

Faces, de 22 a

Fruitat extra. de 39 a 40 rals.
Fi. de 37 a 38.
Corrent. (le 35 a 36.
Preus per (manis de 3'900 quilo-

23.

Fesols, de so a 66.
Veces, de 23 a 24.
Nou,,, de 26 a 27.
Ainetllar cotnú. de 15 a 16.
Ideal Ilargueta, de 23 a 24.
Preus per pessetes la quartera
quatre dobles.
Llavor (Falials, de lo a 20.
Patates, de 2 a 2.50.
Preus per pessetes eis lo quilos.
Al'als, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 3'.50.
Fulla d'olivera. de 4 a 4'50.

OLIS DE PINVOLA
Groc, (le 115 a 120 duros.
Verd, de 112 a 115.
Fricas per carrega de 115 quilos.
illEIBB111181155112»-

Fills de Es Mas iarda
1 mita - tani - 1 31or3- f113013
O.

I

Rambla del Centre. 20

Teléfon 1430 A.
•

12 MESOS TERMINI
ro

..i.
¡ JOSEP PUJOL 1 PUJOL

Tal. 5165 A pm

i CC Vergara, 5

1114
' s EL LLIT DE METALL
.,,
'.;
A LA AST

n it UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI e
EN AQUESTA FORMA
0,
ii
ow.
Ido
VISITEO-LA
"PU"12 MESOS TERMINI - A DAMA
- AVUI

LIXTUS

Cavas a Sant Sadurní

Gran Premi : Medalla

de Hoya

d'or : Roma 1923

•

1.

Na, 1

económica d'II a f. Itbla, de les Flore. 1, Primer.

tedede.....

43 •

-GENERES DE' PUNT MITGERIA
424".b2,(3.4.F.4::. F.4.

••••KL•24.1"«.

14•

t7224.95.9.3,,' e Irl e nn '

e s•

1. ' -

-t.Aer

'

Callases "C ior novel t", mb col.s . puays, jocs a 8 1 25 ptes.
"Oxford moda". bla r c i crú, amb 2 coto i pules )4a "

'tres 24 pessetes

"Llanques Americanes", en c l asse torta, a 7'50 ptes.
" - trté" en reiorcns. cla; extra. 10

Tres 22 pessetes

CiM . SeS
41

.9
EI
`al

ORAN ASSORTIT
PREUS LIMITATS

iu /4 .5, tibia 11.,324.ereea u, •
io D el » "P' »A
O re ll es. Llonsulta d 4 $ 6. ConsuL l

fot

...
çio DE TOTES LES FORTUNES r^
›14,
A,

XAMPANY CA

Institut Quirurgic: Direc t ors, eis doctora ìi,mitt Moragas.
Pérez, Girona, 24. principal, segona
L

Galls, de 4 a 8 un.
Conills, de 3 a 450 un.
Ous, de 3'73 a 4 dotuna.

Mercat de Borges Blanques

Oh,

ANTIGA CASA BARGUES, 38. SANT PAU. 38

7., e,

CAMISERIA - CORBATERIA
-2,4 :26 -Po RT Ar ERRI S .S

e

VIA LAYETAN A NÚM . 20

Aquest any adquirira excepcional esplendor l'arribada dels

Mercats

Preus per pessetes els 4" quiln,
Gallines, de 6 a 9 pessetes una

---•-•rjr•

tt

4)

"

29

4'

41

mute, 25 de desembre 192,

RCE
•I

d'avui: LA NATU1ITA2
DE NOSTRE SENVOR.

per la lid de Duanes argentina recentment aprovada. el dret crimpor ació que
paara Eo i serà inferior al itse abonata alerta, ma . grat de la forta
dele industria s d'aquella República que pretenien s'elevea,in els drets
aranzelaris referits per aiavot ir la pro.
ducció de II.trd.
"De reial ordre can-mine:1(1a, ho dic
a V. S, per a' seu coneixement, el d'aquesta Cimbra de la seta digna presidencia i el de totes les entitas prOductores de substàncies oleagjnoses da.
questa Regló."

Sants

Doctor Mental/. atecelons 1 la pell
cabell. Corts, 5:19 setessort, principal.
Lluis Martitics Cordero tou mosse-.
jarocha Ceg.i.Tinnades a la regió
dreta.
p t per un goa el qual

AlCOA. I MP E

N

A t.

Treballant a restacid de S. A,,
Luis Fàbrega Cos:ada s'ea:tal:1 la me
emerra. fradurant-se els dita.

PURE PERMANYER
el més hon sutstitutiu de la
tactäncia materna

L'asís Roger Pujal caigué des de
• . lt d'una maquina de :tan, a l'estaral Ncrd, i cs produi una contusa:, a la regió lumbar i cononocad
sceral.

En Jordi Lawrencr. CO nom i representad:, de 'a Comissió executiva del.;
«editora de la dissolta Junta de Patronat (local de Presons\ ha visitar el
senyor president de l'Audiiincia per interessar-se. vist el timos ja transearregut , per restat en que es troben els
treba:Is t'es per la Comissió liquidadora que determina la R. O. dictada a
l'efecte.
• E! senyor presialent de l'Audiència
manifestä al scryor Lawrence que si
bé. i per dificultats a la seva voltudat,
no s'havia pogut activar rassumpt7, es
propo s ava ier-hd tot seguit amb el fi
de poder remetre al ministeri la corresponeat exposició i retació de factures, perquè tan aviat com sigui possible els creditors dcl Patronat de Presos vegin satisfetes les seves justissimes aspiracions.

- QUIMERA DE 0110", — sabe
de moda MAI1YCEL"
--- Un gos rnossegä a Pere Ferré Marinez, produint-li una erosió a la causa esquerra.

PARAIGÜES CARDUS
Portaferrlssa, 119
Andreu Trape, de disset anys, a la
:arre:era del Carmel, caigué de dalt
l'un autooamid i es produi la fractura de la base del eran:. commoció
rerebral i ira intensa atorr'ägia a l'ull
esquerre.

Inisellu

A les cases dele senyors es beta el
Cham-Sors, etiqueta cerda, sec.
Francesc Prat, en anar a casa seva. Pon de la Cadena, t. es trobä
amb que hi havien entrat lladregots.
Se li emportaren dos parells de penjolls da s77, una cadena dar , un imperdible der, algun altre objecte també
d'or i 28o pessetes.

WILUS-KNI G HT
SENSE VALVULES

Miguel Pérez 'knut fcgt curat d'una ferida incisa a la cama esquerra,
produida per un gos.
_

el servei

Els darrers models
s'exhibeixea a

CLARIS. 98
BARCELONA

1 c l\l ,

Rd2. S.Pere.18

Constants novetats

EL

LOUVRE

Diumenge el vent tanca una porta
que clavà un cop a Manuela Castells
Nord, (.2 56 anys, a la qual produi
una (crida contusa a la regió parietalfrontal.

l 11n

Pujant a mi tratuvia en mar ga, Rar
' mon Vázquez Alvarez es trencä el cap
.2 111.11112e dret.

Diumenge a la nit, el vigilant JoaTalm Codina avisä a Joan Torregrossa
Pons que no pronnsgués alli esAquest s'indignä i s'abraonä
sobre el vigilant.- produint-se una batalla.
• El Torregrossa resulti amb els ässos
cl nas trencats i el vigilant erosions
.. la cara.
El fet ocorregué al Pes: se : e, Nacoa! de ' la 'Barceloneta.

.:AEG rA [! E 3r.ii JORDI
Par a bloc.v Mantalic

Cia.

Passeig de Gracia, 18

Al Pasieig de Grücia toparen un
• arto i un tramv:a. El carrete: FranBertran reb3 ferides
rc
• '1:-es a les regions dorsal i [ronla mà dreta, de pronóstic re:
•reat.

CN HOME MORT
A 'Sebastiä Uträcia i Grkia. de 66
selretingue una' paridisi car!iaca estant en un café del xamfrä
carrers de Travessera i Torrent
'• , Fines.
El Gràcia morí al cap de poca es''na.
...n111n•nn•

Forn de Santa Rosa

BRUCH, 74
Dolços exquisita. Pastes
saques per al te. Vins, licors, cana i sucre.
Casa do confiarlos

ano».

CAMERA DE COMERÇ I NAVE.
GALIO DE BARCELONA
La Cambra de Ccmerc i Navegació
d'atruena datas ha rebut del senyor encaa-regat del ministeri d'Estat la ¿cejen: reis ordre:
• :"En contestació a t seu atent escrit
Ar 20 d'octubre, en el qual sollicitaven
reenció d'aquest Departament sobre
una proposició presentada a : 13 Camita
Ateentirda iiistärit ?elevad() deis drets
aramiefaris .. sebró Importaió . d'odis
d'Alba, fine la satiofaceie le manifeitar-li que les insAtents ges • ions de' senyor amhaixador de S. M. a Bueno(
Alees represe del particular han estat
testa ,yegd W
eceeicades„per

nussen3mernmn3-_-..nn.rizeset
o

r, MANTEGA g
n
r!
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2 LA MILI OR PER A N
ROSTiR EL GALLull
Cooninancolor.uusennm!!

ti

Ilom prepara per al prop,r .ener
apa.riaió duna not a r..% ista
Es titular:, "Art Novell", i estera
cada en especial a tots es escriptora
novells de Cata.miya.
-• --La Llalla Contra la Mortalitat Infantil fa present en aquestes festes de
Nadal a Es mares de familia i a totes
:es pe-s •are; que simpatitzen en agites ta obra les necesita's cada dia mes
crescudes deis tres Dispensaris de Pllcricu'tura i Materno'G g ia. que sosté solanunt amb les caritats del públic i
eón ateot les dones priesimes a esser
mares i a un nombre cada dia mes gran
die: lautes.
LLON n A N1SSA Le: -

EX0IPSIDE
CITtRIA
ro 1,, • tes Itg.

tles

do

I / E8.LLA, u 120 P essehis
aRi TAD
MOl
FOIE - ORAS, a 9'95 pessetes
1/8.

VICENS FERRER I 00 r113A e atalunya, 12.
NYIA: PI,;;

dido,
s'

REIS

I'ORTAI. DE L'ANGEL. 15 I 17
Merceria, labore i novetats
Telefon A son
ELS EXPEDIENTS ITIIISENDA
El jutge especial dels sumaris contra funeimiaris de la Delegad() d'IVsenda va rebre l'avía de rebut de la
Fiscalia de l'Audiència i de l'Advocacia de l'Estat de la eópia de recursos
interposats contra raute de processament dels 48 funcionaris d'aquella dependencia.
Probablement, el senyor Folaehe dietar5. avui la resolució procedent a
aquests escrits presentats.

PASTISSERIA

Entrada lliure

Paneros arranjades. — Turons finissim de incline, nata,
crema, lema, etc., etc. Aquesta
case respon do la puresa I qua-

litat dels seus articles

Diumenge. Andreu Borräs Martí fugi del Manicomi dz Sant Bol. Dos
individus del Sameent el detingueren.

EXPOSICIÓ PORCAR

FULLES CLANDESTINES
Acusat de repartir hines clanilestines ha estat detingut Felip Tibeno Barmis, si be sembla que els càrrecs
contra set: no són massa concrets i
que per consegnent serä alliberat.

ELS AFORTI1TS
coneixes la desen general ha tingut Barcelona ami) la rifa, ens
Watt apuntar la sort
que tenen els que
compren les flassades de llana de 26
ptes dels Maga tzems
del PI•DRO.

Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

gräeta que

CLÁSICO
Celiciosa Mantea •

u211BIIBBIZSIBBBBIZBIBIIPI

Estoig, to cèntims per 404 Jurel!

rIARDINA B:
•
u

rinoweruaruaoRRizzoill
Un automòbil at.'opella a Carme
Salvat i Crespo. de van anys. Li produí ferides a tot el cos, de pronüstic greu.

JOIES, VERITABLE OCASIO
objectes usats do toles clacPreu fix, Tallers, núm 41

Un gos moasegä a Josapa Casas
Vet6ria, de cinquanta quatre anys, i
1.radni crosions a l'avantbraç esaterre.
Eis monjes da Montserrat
ia casa J. Fonolleda Serra re.
comane.n el seu licor

fiftOlilE5 DEG IYINIT5ItEfIT
Ramon Pérez, de cinquanta anys,
Cegué un atac al carne del Colme de
l'Asalto. Mori al cap de poc.

m 4r, A1 Assorlit complet
11.1 ti a - baterios de

cuino en

alondra' extra. Coberts metal!
ti es Llorona Gna. Rambla de
les Flors, 30.
EL GENERAL BARRERA A
MADRID
En l'exprés de diumenge al vespre
va marxar a Madrid el capitä general
senyor Barrera, per tal de pastar les
festes de Nadal i cap d'any al costat
de la seca familia.
L'acomiadaren a l'estacid el goverpadre seryor Lossada. els generals de
Li otro:niebla e: president de l'Andieecia. el cap de policia i altres dementa
; ieials. Es proposa tornar a m;ijaas
le semana entrant.
- —
Gelatina Mi1011040 euro regtrenyinient
-•-

VISITA DF PRESONS
Ahir el capa g neral interi senydr
:Lossada. el president de l'Audiencia severo. Fernändez Argiielles i e's ni aHola la v;aita a les presons
ami) el c.:rimonial
elM31931111

El Turnt S e r?* rotimost per eonrgin:
artistes. el fal' dds mutis ser ä inmell
he
FI Pirtnini .1 ',dmissió araba a 3t (le'
nr'e .mnt deaembre.
Al, se roncees randa'. e.olgocat re".1
' gire rn ,sn rin r. t,s drst;e o taf
e0r,e
ionots a la fotogra FI, ennenrretes. insni rant- , r es "la Dama Catalana". hatirm de olpsmar. en I, m..s
r0s iogides manifestacions, la dóna

ORQUIDEA

LA PINACOTECA

Telefon 112 A.
CONCURS DE PORTADES I
FOTOGRAFIES
L'important "magazine" catalä "Daci i ha obert un cc.ricurs entre
els pintora per a la seca portada de
l'a ny l924.
Es concedeix un únic premi (le talo°
pessetes al millor prcjec'e en color i
procedim e nt rropi per a éster reproduit
en quatricemia.
La I egenda que haurA de portar ro.•
rigina' és: .
"D'ad i d'allä". magazine catalä.—
1025.
ny
Barce'ona. —A
12 superficie pintada no podrit ésser
idilio!: a 15 confinetres d'ample per

1A

• e

Ahir, di luns, i aproximadament a la
mateixa hora que eh anterior?, va arribar la primera expedició del regiment d'infanteria d'A tintara que formayo) 387 capora'a i soldats, ultra l'of icialitat corresponent.
Per tractar-se d'un regiment en el
que són en major nombre els catalans,
no cal dir que el mo I de l'estad() esteva ple de gom a gom. i en arribar
el cornboi i la Tullida fou imantent per
con • enir el públic que es llançava a
abraçar els seus intima. La desfilada
era forgi pintoresco, nube les families
es carregaren tota a impedimenta dels
soldats, i en aquesta forma els acompanyaren a la caserna.
Crida :atenció un soldat que exhibia
una petita guinea' domesticada.
Els expedicienaris d'Alcan'ara varen
marxar al atarme cl 26 de setembre
de 5921: han romes, per consegüent,
en aquelles terres, prop de dos anys
i tres mesos.
Molts dels arribats són "quotes", i
Ilur llicenciament també es esperas per
a un día d'aquests.
•••
, La segona expedició de soldats
regiment d'Alcäntara és esperada per
a aval, a les vuit del maté, a l'estació
de Freno.
La formen 105 individus de tropa,
ultra l'oficialitat corresponent.

Durant els (lies 23 i 26 del corrent,
exposició d'arts propis per a

Fon de Sta. Fosa - Bu 74

LA GASTEN ELS C01- IN•
E N 113 INTELlIG_NTS :

ii 1".. Pl_UM
einu
....•-....»......_...............aMINI.

OPTICA ECONOMICA — Ares, 3

CE

2 2D
p t.I 3 31., E‘.-...7 ,2..' , :cN.:

TASTEU EL GliAZ1 L GOR

INCENDI
Diumenge es declare un incend a
batiga dobjecles d'en del númera ti del carrer de Ftrran. Al cap
de mig Itera fou sofocat pels bombers.
Les pérdues són de consideració.
jactes oetavan assegura:s.

3steva C• a

BIsuiERIA

d'un moment a labre és esperat ilur
llicenciament. lIaviets marxat a l'A(rica el 17 d'agost de 142 1:

entraren Iladrcs, tmportant•se'n sao! s
generes
Com que el propietari es a penar
:ea festes al sets poble, no s'ha pogut
fer
La brg ig s ha quedat custodiada
—Al número 1. tercer pi', del carrer
del Pon de la Cadena entraren Baches , emportant-se'n joies per välua
400 pessetes i 280 peS5e.es en InetilliC.

Deliclosament suan: café LA GARZA.

El motor que millora amb

L'AMCM HElldill

Amb el titol delta indicat, s'admetran colleccions de 6 reinos, des le
le per 32 centimttres, en ton els pro*sedimento fotogràfics.
Es concedeixen 1,200 pesse:es en pre•
m:s a les colleceions que a jui del Jaral, el fall del qual també serä inape-lable:en siguin mereixedors segons llar
mérit.
Hi haurä:
Un primer premi de 350 pessetes;ui
segon de 230. i un tercer de Ion. A
mes a MPS, vuit primers accèssits (le
a() pessetes i quatre segons de 25 pessetes.
L'admissió de les colleccions al rondas de "lo Dama Catalana" es tancaril el din 31 d'aquest mes.
Les colicecions i cls projec:es hauran de portar forçosament un lema i
anar ac0mpanyades d'un p'ec dos anda
el nom de l'autor.

‘ „

61489:1

,
Muriu Pai x "

CASA FRANCESA
lt

Consell de Cent m'un. 347
tetare Rambla de Csialunv•
palmeta

Graeis

VENDA A PREU3 ECONornics, per fi •le !cutpnroda. d'una colleecid de
captells, darrers modelo;
de Parls, de tota mena de
novelats per a senyora,
i Wart eles per a toilette.
s ANZOASINIRRYMIIMI~s~...
CAPITOL DE DENUNCIES
Al dotnieili de Triniiar Renier, carter ‚Ir Mallorca; 302.'en • raren ladres,
cinportant s se'n 'una gabardina i dei,:,,t -hi, en canvi, una bulanda i unas
panialms.
—Al correr de Tallers fou sostret
d'un carro un aparell elketrie evaInat
en 450 pessetes.
—Al carrer de Rocafort, 46, botiga,

Segueixen amb grau activitat els
treballs d'organització de la festa dels
Reis a profit deis nens menesterosos
que cole!,ear cl dia 6 de gener la
cultural Associació Cermanor Bateetonina,
Segona llista de donants': Orce
Eones:d. , Cercle del Liceu. Alear Gamin (le Angulo. condesa vidua de Cine!.
Joan Cadira Menta. Josep de Yebra,
Jeep de Per:1y. Josep Ramm Pascual,
Josep Snlä-Serl, Jusel A. Garnis,
Guas c Germana. Miguel Marti
Josep Mann. Lluis Torres 11-:ratadä.
doctor Joaquim Mestre Sancho, Joan
Torres Ballestea, Beristany i Corneanyia, Caries Boles Duran, Francesc
Cata : ä. Antoni Montaner. Emili C a stanyer. Antoni Gabarró. A. Sanean:1.
Seis i Barril Germni , . Aeoni Picad,
Soeittat Mria. Jal1111.• FonoUrda, Antoni Ellas. Gervasi Anat, Vilardel Germans.
Contentan rebent- s e dnnatius al local social. carrer de Cordera, 12, pral.

Came, 105 a

II I

pesque s an les que tolla ten a 32

Calefaccid idea l
ESTUFA J . Al. U.

%n'aneja. 3 In Tatarem 7 17 S p
LA REPATRIACI O DE TROPES
Diumenge al mati arribaren per restació de Franca 2",3 classes i indivi(tus (le tropa del hata116 expedieionari
del quart regiment de sanadors minadora procederes de Melilla. Ili han
entre ells uns 50 'quedes".
Anil) ca repatriats tambe Ii l vingnt
noier ti ¡en)'. que aliandenat pels seis
pares ion reco:lit pels soldats fa cosa
d'en a'
El petit moro llueix els galons de
caporal de cornees. i aviat rebrit les
aigiieshapti-rnals. puin sea à preparant
por a la seca conversi" al eatdicisme.
De l'estació. els expedicionaria: pansaren a la caserna de :es Drassanes, I

REIS MAGICS DELS NENS DELS
HOSPITALS
El rector de la Universitat ha dirigit a :a CoMissid dels Reis dels liens
dels.11ospi als un atent lt. L. li . agraint
es recordin dels malalts del Clinic
tse d'entusiastes felicitacions.
La Comissió organitzadora la formen els senyora Josep Sifrä i Erancese Pellicer. i les senyoretes Enriqueta Aragonés i Mari t L'orca. havent
assenya at le les set a les vuit de
tarda per rehre visites. i les altres hores
poden deixar-se donalius i correspondencia a la Majordomia de la Reial
Societat Cdomhafila do Catalunya,
Rambla dels Estudis. f. pral.
Per a la millor organització deis
Reis, es fa pilb ic que precisan 35 lote
de nenes i 35 lots de rictls per a l'llospital de la Santa Creu. Les persones
gencro s es que &sitian' cmtribuir a obra
tan ahruista poden enviar llurs donas
ibas: ei, metättic. Pguines i robes a la
Colomb6fila. indicant el número per al
que es destina CO atmosta forma:
per a la
"Donatiu d'Eat
nenn (o el nen) número (aqui el
número des del t al 70). és die. 1-35
nenes, 1-35 nens. ('st eng rebut. que
es prega sigui de les set a les vuit de
la uit. es tara pUblic en '11 premsa el
non, del leen o nena i número de 1.it
que ocupa.
La Coinissiés estä redactant el pro-

MERCAT
BLATS
de
e rasó 1 355 tira
de
r,tella 1 Maill•
I rirsaindlira . . . . . . . ele
sud:Mala dar . . . . . • da
11.ren- en pe..5ele1 100 C. mote ice
demunt vagó origen.>
FA RINES
os
foro
de
1, Uta leeal
de
current local
de
lilan,e eltra Cailell".
de
f. (anea eorrent Ca5le118
de
pina . . • • ...
"
•
"
"
'
•
ire,'" f.', peggetes SU de 1110 Sr.
deuntial euro sutil.)

grama deis acto que se celebraran, ad-

vertint que SS. MM . e's Reis Mägics
desembarcara., al moll de -la l'aire les
deis en punt del mati del dia 6 de gcner
i tornaran a embarcar-se prenent comías de Barcelona. a la i en punt de ha
esplindids donatius.
El senyors Josep Collas° Gil, Alcapit Blasco. Miguel Marcet, Emití Rottier, 'Joan B. llores han contribuir amb
esplendits donatius.
No dubtem que tot Barcelona mirarä arnh pregona simpatia la filantrópica
missió deis Reis Mägics deis nens dels
Hospitals.

PARAIGUES

Ferrän. te. CAOS

BIOMBOS C1 AP"

vencent-se el senyor alcalde de lecessitat que s'entauln) gcstiens arab la
jurisdicció de Guerra. Je que eiStablie,se un conveni amb a.lui.l, es pat
fer al aft indret u ,, . dels pa, unto mis
bells de Barcelona. amb tira despesa
insignificant per part de EAjtunament.
i fins i tot sense cap despesa. Sa que
del producte d'aquells terrenys sen
podrien pagar totes les :erm
mes obres que constituirien el passeig.
VISITES AL SENVOR ALCALDE
Ahir visitaren al senyor akalce les
senyores viducs d'Ardís i sie Caparä,
el general Mórcno Alvarez i el director : de l'Escota d'Are senyor Vega i
Mara,.

VIATGE SUSPES
Havent estat ajnrnat el viatge
S. A. R. Einfan:a donya Pau en atinas.
ta capital, la Comissió organitzadora
suspes la fundó projectada en el ?en
honor.

E.

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
rada dia te dansant de 5 a dos
(marta de 8. I dinar a l'americana, de 9 a II.
VISITA A LA CASA DE
• L'ARCEDIA
El scnyor a. caldo, acompanyat dels
la
vocals de Comissió de Cultura senyor Girons. Artigas i Camps. ahir
efectuaren una visita a la Casa de l'Aecediä, que es destinen a . Araba Històric de la. ciutat, quedant molt complagut de les obres que en el mateix es
rea'itzen. així com les magnifiques condicions del local. Es propósit del senyor alcalde i de la Comissió de Cultara.que .les dices obres acabin com mes
aviat millor perquè quedi instaliat definitivament a aliä l'Arxiu.
•

ft

onfiteria Pastisseria

PERMANYER
Telèfon 2826A
Espeotallt a t en neules de na-

P. Colomb, 2

assortit de paneres I
catees per a torrons

ta. Oran

Matachs

Suc. Garcerie
Fernando, U l 11

,11 E 1
C e Ces

¡er a r e pisa

PER REGULAR LA CIRCULAC1O
Amb el propòsit :ale regular la circulacid a la via- pública, .Y.Alcaldia ha
ordenas a la cazalla:in:baila que s .abstingui re ab.solut 'dkniaftlar diäke
amb cap 6A-di:éter asaenyalant rorirc: .or.p..asdde la circulació tots e:15 moments que J'afluencia
de vian.ants ho-faci corn:edient. i lamitant-se a prendre mita del: número
del vehicle pe r . imposar-li la, multa que.
correspongui ei /Enramen de la de:aúnela al jutjat, segans les circulasancles, firma de la desebediincia,
havent didvertar-ho sempre: que sia
possible a i'interessat•
Amb aquesta mesura s'evitar3 que
s'entaulia disputes entre els- urbans i
els cornlaciens de vehicles, durant un
espectacle impropi de la cultura ciutadana.
Els guàrdies seran inexorables amb
els conductora. que al Cri.nre.avi? no
els obeeixin.

--- —

LA URBANITZACIO DEL CARRER DE VALENCIA
Acompanyat del Director general
iels Serveis Técnica. senyor Cabestany, el 's'enyör alcaltle"Va estar al
carrer 'da N'aleada per estudiar sobre el terreny la manera con, pot ésser urbanitzat entre els carreta de Casanova i VillarrodI, desapareixent
questa manera el destorb actual. ja
que des daquest darrer estä ja urbanitzat.

JOIE V I LAN'

V

A UNI.;

PER EVITAR ELS DESIMEND1MENTS DE LES ROQUES DE
MONTJUICH
El senyor alcalde i el cap Cels Serveis Tècnics visitaren les obres gua
rAjuntament fa a la muntanya
Montjuich. per estudiar la manera da
sitar els desprendiments de roques da
munt la carretera i el ferrocarril, con

I

ABRICS I
d'esport I clutat

fuR.E s T

Passelg. de

Cräcla12 I 14

CONCERT PER LA BANDA MUNICIPAL
La Banda Municipal donara un corleen a la Plaça del Reí dtmä. dimeeres, a un quart de dtatze en pum. executant obres de Lamote de Grienon.
Casademont, Saneho. Marraco,
ra. Morera i Garreta.

1 G n Ieries layetancs
C011 S

LAMPARES decorad& proActas per eminents artistas

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO. 7

LLOTJA

li
illlittles amnesia airara/mes 55/60 de
73 a 74
de
Ftneli 51555 yenes. . . .
Planeas arrugan alrarnstes 80/85 de
de 44 1 a t " 4)
rayes Estreno o Am1212418.
,aPelono . . . . • . • • • d°
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BON 11111OR

Rebutgen

u.
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BLOCS

El Dietari Mande

MANELIC
coneguts amb la
present portada

REGALA
el millor MAPA
DE CATALUNYA
que s'ha editat

u.

T1O US DEIXEU
SORPENDRE RMB

BLOCS MAPIELIC
.són la

tots els Dietaris

millor

fins avui

FRLSIFICACIO NS

distracció de

2'70
Plana sencera, Pies. 4
Dos dies en plana

1'75 Pies.
BLOC PETIT 0'55 Ptes.

BLOC GRAN

la llar catalana

NOU ANYS DIXIT I POPULARITÄT

R DURAN I ALSINA
IM P RESOR

•LuaREITR

Fundador-Propietari dels Blocs Manelic: R. DURAN 1 ALSINA, Boqueria, 20
La casa Duran assabenta a tots els seus clients majoristes que des de fa un mes estan esgotats tots els BLOCS MANELIC
.:,;11tuitt1tuastnnotai:;;;;;
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ELS ESPORTS

;•cr st CO t
•I
Els del Júpiter marxen aquest a Ilit
i els tic r Europa divendres al mati;
hi complet amts Celta i
Alegre de suplents.

El partit e3 mantiguè fredatnent
per pare de l'Europa, roquer vegades en Julia ía donar mostres ole
vida; en canvi. Cros, ressorgint del
seu marasme (él/ renéixer l'entusiasme a la multitud conduint admirable/nene els sens cotnpanys, ben secundat per Olivella i Alcázar.
Bordos., valent com setnpre, Ilui
les seves indiscutibles facultas: Garrobé va tenir moments de tot, i
Pelaó. voluntariós i noble com ell
sol.
L'encostre començat a gran tren,
sa decaen Inés taré, potscr lu g s que
tot perque bufava un ventot ben adv:rs a l'Europa.
Al segon temps es redreçares els
hongaresos, iniciant avenços räpids,
per() potser per massa räpids, inefjcaeos. ; amb tot, perä, loan estat, a
punt d'empatar. Potser Inés batuta
vtsIgut; tal vegada batidos vise cono
els europeistes s .entusiasmaren, jugma una mica Inés, sensz jugar
1-ont.
El, RESERVA DEL BARCELONA 1S BATET PEL VASAS
PER DOS A ZERO
Volem creme que el bon desig d'encenar va guiar els directius dei F. C.
Barcelona, quan determinaren oposar
l'equip reserva enfronte del Vasas, amb
la lloable intenció d'equiparar les forces d'un i altre bàndol. La superioritat maniiesta ole h primer equip i .1
mateix resultat de set a dos obtingut
en el primer partit feien necessari un
carvi en els comendents per veme::
una Iluita mes nivelada i per tant (l'un
major interés esportiu. E l s director,
decidiren fer aliniar el reserva, pero.),
quin reserva! Bes arreglat esta o-I
Barcelona sino; compta zonds altres jugadors per substituir els del primer,
opte el, opte jugaren ahir a la tarola!
Malgrat h poca publicitat que es
dona (le l'equip que jugaria, fou suficient perqué moles es reerciessin, i a
nora de començar 'encontre el ptiblic al camp) Id era bes eseäs, per(' de
mica en mica asa augmentant. i a la
mitja part Déti s'Id do del que s'In
havia congregat, pero\ ai las!, que a
les acaballes ja restava al camp moit
menys públic que en el començament,
puix la guaita* del joc cmprat fou
que tingué l'eficàcia d'iniciar una desfilada general, com potser mai havietn
presencial al camp de Les Corts.
El Vasas, equip manifestatnent flutx,
desenrotllà un joc eficaç que el
del seu adversari; sabé xutar molt millor i xutii mol més i Fié que el Baecelona, peri) com que el Seta joc es innocent, mamut de malicia en les seves
jugades, no proporcioni alicient -a .la
. •

L1'. T. E. JA NO \T.
Per causes estranyes a la voluntat
dels organitzadors, ha hagut d'ajornar-se el viatge del fan/6's cquip !lobgars que hacia de jugar contra el
C. D. Europa els dies 5 i ole gener.
EL GDINASTIC DE FURTH
CONTRA L'EUROPA
Sembla que per als dies 2 3 de
febrer, l'actual cercle campió té concertada la visita de l'esmentat equip
baverés, que, segons disten, actualtuent ocupa /In dels .millors llocs (lel
futbol a Alemanva.
SPARTA-BARCELONA
Aquest mati es juga el primer dels
dos partits concertata pel F. C. Barcelona ami,
Sparta. de Praga,
els qual: han olespertat tan fons interés a la no.stra afieiö.
•Mr. Noel Watson, olel Collegi
or.Arbitres Angles, tindrà cura de
l'arbitratge dels encolares.
Pot dir-se que la Foot - Ball Association ha tingut un grati encere designase aquest arbitre, el <mal és
considerat roen un deis millors d'Anglaterra. La importancia esportiva de
Watson la dinia el fet d'haver
estat ell qui litigué cura de l'arbitratge del partit semifinal de la Copa
Anglesa.
Ami, el Lt ole poder presenciar
;ni/tests encostres Sparta-Barcelona,
loan arribat um aquesta ciutat distingides personalitats esportives txeques i franceses. El senyor Boas ha
avancat tambo': ei viatge per tal (le
presenciar el segon.
L'equis que el Barcelona presen( ara aquest mati contra el potent
colme txec. és coto segueix:
Plattko. Planas, Surroca. Torralba,
Sancho, Carulla, Piera, Martí, Sat'Unce, Alcántara i Sagi.
Cal dir, pero\ que aquest olarrer
jugador es troba encara ressentit ole
la hes i to soferta a 13illsao o. per tal cont
Snicament fent un veritable esforç
ha decida jugar aquest mati.
ATLETISME

(Extractat de l'EDICIÓ SETMANAL D'ESPORTS)
• NATACIÓ
Per a avui, a les onze, en aigües
del port, anuncia el C. N. Barcelona la celebrad(' de la clàssica
prova de Nadal, XVII campionat
d'hivern.
El programa consta d'una cursa
social de 50 nutres; una ultra interclubs, reservada a la categoria
ole debutants, sobre (so metres,
finalment, els acostumats 200 metres per a totej les categories.
La cursa de Lo metres ha reuooit, fins ara, la inscritscid de Baell,
çierra i germans Eceiza, del C. N.
Atiene, i Jiménez, Vila, M. Pinillo
*Borras, del C. N. Barcelona.
El nombre ole participases fa esperançar una forja lluita, essent el
probable vencedor, id dir d'alguns,
Gonçal Jiménez, si no desment
seva nasse o en surt un altre de
La cursa de aso enceres veurà
sdrenglerar-se a Pich, del (7. 1).
:olasnou; Domingo, Artigas, Díaz i
del C7 -157 - Atletic, i Torok i
Barcelona.
Tnig del C.
A remarcar, la migrada participad() del C. N. B. en aquests 200
metres, que contrasta singularment
Lmb l'actitud del C. N. A., que
ti ssent un cercle Ines pctit i
metoys recursos que el cercle organitzador, porta a la palestra una representad(' fm's brillant.
Es un avis i una IlieO per als que
es pensen que és criticant ion-a de
lloc 1 sense to ni so que s'acensetmeix dominar una apana manifesta.
FUTBOL
L'EUROPA 11.3 r 11. SZOMBOTHELY PER DOS A UN
Ea tercera exhibieió de l'equip
Id- mares no dos loa donat ocasió de
descobrir que poseeixi un joc n'aire
tficae.
El seu joc de passsades curtes
només era ben dut i aprolitat per
l'interior dreta, evidentment el millor
de la lisia davantera.
Manca aquest equip de räpida vió. Els davanters s'ensin de la situaci
tice:len passant-se feblement la
malversant la jugada eiicae de
rassar-la als extrems quan estan desmarcata.
'IL.a defensa del hongaresos en el
rartit d'ahir fou aferrissada. dura;
velen les ganes de enarcar, de
fiar goix el oc emprat. però. no resPeda al. dtailjos; mis d'un cop
le la revenja ultrapassi la

lluita perquf, aquesta !os interessant
per a l'espectador.
L'equip que Ii oposä el Barcelona,
ana'itzant la valor de cada un de:s
seus componcnt s. Emicament haurien
de donar un rendiment de conjunt capaç de guanyar. sense gaire esforç,
l'equip hongarès que els ha veneu'. 1.1
com tantes vegades succeeix
futbol. tambo:, abir fallä. i l'onze blau
grana—que. per cero ahir vestia gersei Mane per no confondre's amb
Vasas--ens proporcionà un conjunt ben
Ilastimó'. deivant-se batre pel Vasas. e.
qua/ per l'efecte exterior constará eme
ha vençut en el segon partit el Barcelona.
El palie pacient. acaba per vendre's la Bulla en broma. cor ejant 'es
ju g ades. i nosa"tres. fiolels interpretadors de co que fou el partit. no cni
salseros estar de ressenyar-les ands el
mateix esperit i tos amb que les anoL'AR131fRE
Jutja aquest partit. Vela, sense amoinar-s'lli gaire. i Im féu foro hé. Bona
part del pnblic li liattria agr -ait que
,- .11agnés eettivocat amb Fhora escurçant una mica. penó (11. hold comal(loe del reclamen`, cns fén fruir tots
noranta mimes d'un inc com no s'acostuma veure gaire en partits internacionals.
ELS EQUIPS
C.C. Vasos. — Entruez. Zatyko. Ro rals'. Tuerback. Sipos, Reluce. Kat7er. Takies, Jelineck. Szentmiklosi,
Iiimmer
E. C. Barce'sna. — Plattko. Llaveida. Coma, Pinvol, Elles. Bese. Vtnyals. !Panes. GrAc ;a. Palo', i Aparici.
ELS NOSTRES CLUBS
VIATGEN
Aprofitant aquestes festes alguns
clubS catalans, com ja ve essent de
consuetud, es desplacen i van a demostrar la seva vaina lluitant fora
fle CaSa atril, cquips de positiva fosca: abans eres 'tomes un o des els
cercles que es t'odien permetre un
/unja d'entrenament com aquest, per() era són ja moles vis que surten a
jugar lluny del sets cauns i del seu
públic.
Per ara, ultra l'Europa, que ha de
jugar amb l'Atiene de Bilbao el. 30
dr olesembre 1 1 dr gener, saben) 911e
el Jitniter també té proiectada una
excursió pel Llevase. havent de j ugar el 25 i 26 contra el Deportim
•citó, i el 30 i e contra el
(le 2 ,
„ . necia, (l'aquella ciutat; i el
E.
Ba na, per la seva banda, marxa
a Girona per jugar el 25 i 26 antb
laUnió Esportiva, que Una bon pa--

LA CURSA 1)El. IdARTINENC
Sota el patronal i control del
Comite Provincial de Barcelona,
de la o q lerticili Catalana
i organitzat per la SPGC1."1
Atlel lco del E. C. Mar t inenc_ els
ti .eballs de la q ual a profit di,
la restetteracioi de la raça no sttran Inai prost oneguts Ilels afieionals, es porlii lt can :sitie al
Malí. amb gran Iluiment,
cursa a peu reservada a les categories de junior. i nrófits.
la qual ja ens hem ocupad en
aquestes planes.
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rer per presenciar la desfilada
deis ros-ella :dictes, constituBlt
aixO una nota allano-da pintoresca i que diu lei pro!' l'esportivitat del nosl re noble. ahir
diferent ()avala aquesla mena
de modernes manifestaeinns i
nviii entusiasta propagandista
de les mateixes, degut a la tasca
nieritória portada a capa l'un
any darrera pels cercles
bareelonins.
Ett aquest lerreny els direeins (le l'atletisme al F. C. MarI
oldingueren un i.x n t
per demós. falaguer. pel qual
no votrin regadiar-lor 'As elogis nn ” mereixen.
A dos quitiomdres de la sorlidn i a la earretera de La Sagnom, la Bou g ora ha ixaa fou
aprof i 1 da por Manear-so gen n
velooitat, sort in! - tir desprds
periudierits guatones eorredors,
que en la pujada darrera, esgotat s per Vesforc nroduit en
la p rimera rneilal, es veieren
ohllgals a moderar la finaran.
(P111111 1 . 1S seus 'loes als seus
companys que tto de seny dentOStraren tenir, ¡ixi com millor enEn aquest ras es 1 robaren.
entre altres, L nspez i Coll. bavent de sucumbir poc abans
(l'arribar a la tnetaAltraniettl. Roig...Natiera.
Barrero, ele., gdianyaren
progrossivarnent llora. arribant
ti 10 01Pla
primers.
La Huila per equipo. desemnplada la g ran superiorital
ITotropa. fou oditro el 'Barcelona. e l Afarlinenc i de
Sahr“lell. els repre,:entants dels
quals lluitaren amb gran corat ge.
Tambo" a l'Europa rorresnongueto!' el, 11oLs de ea/unid de
San! Martí i el primer lloc cl.
nehfil s. resulta/11 a favorits a tn't
tal, di ,dineinns PIS alistes Daniel Barrera. g ran estilista per
red. i Ca eles clriett, em xicodo
que orounet stolt. A tots la nost ra enhotrabona.
Els resultats liecnics foren els
segiienIst
- 1 Joan Rosas. Atl n tie de Sa-

badell.
9 A tito-mi Boig, (ole!».
Miquel Agurra. Saeriit Esoortin.
Ernnerse FaleoS, Europa,
5 Julii1 13s-su. F,soanvol.'
DaniehBot reo ro. Ftiropa•
7 Sobastin Drait, Memo
R Viren: Con. flarenlona.
O roo s tantf Grose. Martinenc,
10 T'Arte ..%/ . 1 ..s. Etirnna.
tt Jantne Catalil, fdern„

.
Enroma.
a. E-Panyol.
15 Josep itaroda ident.

•
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El concurs de Valle
All t'aun) del l'a fls Doportin.

alije a la tarda. celebraren un
festival les seerions d'atletisme
del R. C. D. Espanyol. de Barcelona. i Gimnàstic, de Tarragona.
S'efectuaren ole s probes següents: - •
100 metres Ilisns: 400 per
100 m. roncees: 800 aletees uisos; ( .500 idem: 5.000 idem, i
.?.000 metros mama. Salts de
!largada, aleada i triple salt.
Llaneament de pes. disc, java101 i ma riel).
En les curses feu millor exhibicid la secció de l'Espanyol;
en canvi en efls Ilanaments d'alteles del Gimnastic, e s. rebel.
taren invencibtles.
La puntuaeid resulti/ ósser:
punts Ginmitstic i 24 l'Espanyol.
Cal esmentar que en tres proYes s'han ballet reeords. En Pis
.100 per 100 in , relleus es millo-mis PI record de Cala lltimoya, El]
el llancament javalot. Brot
del Ctimniislie. lantb. ; el supera.
En el del maten, Llorens, det1
mateix Club. balé brillantment
el seo propi record ole Catalunya Espanya.
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112elmt olespro:, de tancaola
Setinanal d'Esports)
A ASTÜRIES
El Sporting bat l'Avilès per 4 a
(Per telègraf)
• GijOn, 23 a les 23
Hati jugat el Sporting i Avilés,
guanyata el primer per quatre a un;
(los fets per :11cana. Vahee per Bolado i Fültint 1 , er Palacios.
En general el m'ene ha estat molt
asorrit. domina:le completan/ene els
del Sporting. S . han tirat un penalty
per banda. Lesebitre molt malament.
—Alsila.
A GALICIA
Un partit accidentat entre les selec-

cions de Vigo i Pontevedra
(Per telègraf)
Vigo, 23 a les 19
Atub temps plujós s'lla fet el partit entre les selcceicsts de Vigo i
Pontevedra, per tal ole formar Fequip que representará Galicia en el
proper encostre amb Portugal.
Ha vençut !a seleeck, ole Vigo per
dos a mi, resultant uit partit molt
accidentat (legue a la passiO del pabite local, havent-se arribat fins a

nrots,. • - roer la forra p:ddira.
S'han distingit Rigosa, Isidro i
Pasarin.
—De segona categoria han jugat
l'Espanyol i l'Alfonso, empatant a
dos gols.—Aleix.
A VICH
Mara-liosa, 5.
Catalunya del Sta& t.
Un partit amistós, en el qnal- el
nornbr eile moments interessants
de jugades entusiasmadores !oren !anombrables, rivaljtzant els jugadors
en fer manifestació de la qualitat
bellissimadel seu joc.
El domini (lel Club local fou molt
aclaparador ei, antbdues parts. aconseguint marcar tres gols per cap en
contra en el primer temps, i dos per
un en contra, en el primer.
El primer, obra d'en Martínez; el
segon. ole 1 . .11bert; el tercer, lambe
d'est Martínez, i els restants, obra
d'en Rieroda. que juga moltissim.
El gol q ueobeingud el Catalunya
bou a causa d'un cop i per un
excés ole vista old portee vigatá.
Pchs locals es distingiren tots, SP11se excepcid. i pele forasters, el portee, el defensa dreta i el mig centre.
Els venceolors eren els scgiints:
.Inyé. Rull, Salo-unos, Ricra, Sala.
Vio-et. Marcó, Albert, Martinez. Rieroda i Oliva.
Ha estat molt comentada en aqueo:ta ciutat la decisió del Conntè provincial, cedint a favor ‚Id Mario:usa els dos punts «id partit que
jugui ole campionat el Vjeli F. C.
amb l'esmentat Club, i en el qual
quedaren empatats a zero, a causa
de haver jugat pel Vich un lugader
que no eslava inscrit.—j. Alis.
A REUS
El concurs "gol"
Reus.
Aquest mati. al camp del Reus
Deportiu, lomo tingut 'loe el partit de
futbol entre el Centre d'Esports i
el Reas Sports..guanyant el Centre
per dos gols a un, olesprés d'un partit molt renvit, no poguent-se galolor ole boiles jugades. degut al fortissins vent regnant.
Uarbitratge. a càrrec del senyor
Martorell, discret.
Els finalistes d'aquest concurs,
despees de celebrat aquest encontre,
soin el Catalunya Nos-a i el resen-a
del Reus Deportitt.
— Definitivament ha ores possessiO el Comité provincial. donada
pel delegat ole la Federado". senyor
Tallada.
Ocupa la presidineia del Comite.
pel Reus Denortiu, el selfflf
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Demana, finalment, un imMIL de a die, Iligeix la geetIons
dient que la gestioó - diu re- post Unte i es retira per deixar
aumint - del pressupost de la el pas al segon.
décima en les seves parts mes EL SENTOli ROMUL SALLERES ROCAMOROA
Importants fou molt laboriosa.
Els pressupost de la décima, per
' Entra tot seguit al mig del
mor del interesso.s creats en lea discurs i que "aquesta denúnseves barriades pels regidora. cia (quina?) sobre el paro de
anà a Madrid • sense la relaeiú Granollers..."
per aparionar, i quan el ten is
Sembla, pel que diu, que
-tenihorclamesvfraco- la dürnincia l'ha presentada a la
re cuita. Aquesta relació, dones, Comissió investigadora i quo
resulta fantastica i altament ara ve a alabar-se'n públicaperjudicial per a la Mutad Al- ment. Paria d'un Mime titulat
trament, ea: intensificar la ur- "Los parasitos del Ajuntarnienbanització, i especialment cons- to".
Denúncia després el Ilastimo,
truir . comunicacions transversals.
i fastig.ds estat en qué es tracom que representava ben . •els jutjats munitipats,
una gran modifieacid del pla plens de hrutteia, senso moldes
actual. cana uva aprovacid (1"l i sense organitzaci, 5 . cita sohrf,
Gnvern. a més a mes d'un acord tot el del correr de Duran i Das,
de l'Ajuntament. El Direclori quo din que és un model del 0digné que es donarien tota me- nere.
na de facilitals.
Demana que s'anomeni una
Continu després explicant- comissin que es n'id' de posar
-se de paraula i din quo els amon condicione els jutjats i les
falta f s, els adoquints i altres
eseoles. ja que per dir-se muniobres es fan acuse metode. (El eipals pele primers alguna insenyor Artigues demana la pa- tervenció ha da tenir-hi eI mur:min.\ Parla despees de les co- nicipi. i diu que mai erran nora
municacinns arnb les barriades
ele dnors que es desprenguin
• liti que el Go y ernti ha promes
en aquest es obres. Està bé. atefofa mena de facilitats pel que geix. que es brin expo:,. litinns i
n'(essila l'Ajuntament. Aquests parcs. prrb cal que quan els
prolectes din el senyor Pui g
forasters vinguin a la eintat
-niartfquehandcostar85 trobin que s'administra la Visque
han
de
pessetes
ticia dignai»ent Fa re‘seortir
sor i r de l'impost de la &cima. tot seguit l'utilitat m'Alijen de
, El senyor Artigas parla da la les caves deneinciee. i fa notar
tecessilat d'apremiar la proposi- el seu desinterès en no parlar
cid per tal com. din. Barcelona per res de qüestions partieuno té cap sistema de clavegue- I tare com postergacions. reciares. com s'ha demostrat en macions sobre la décima i alohrir el • etropolita transver- tres.
sal. De mana amb urgèneia un
FINAL DE LA SESSIO
projecte de xarxa de clavegueEn acabar el senyor floraranres.
ro. un del pUblie &mana que el
El senyor Albs, que sempre
tç un gsd d'aigna freda a la inN, dispensin perqub voljaparlar,
que en
pregunta si els 85 milinne de perb no hi es a temps,
aquell precie moment acaba de
p s ssetes ja les té l'Ajuntament
sonar la campando fatal i qu e
a la butxaca i (pian eomençaran
•aixecada la scssid a tres-da
les obres.
El senynr Par explica que quarts de nou.
amb el pressupnst de la décima
es venen a recollir tres milions
i mig anua/s. Cita el camine a
▪ giiie per emprar-los. Diu que
un delle es, (pian hi ha una despesa grossa. fer una emissi,
amb ele tres milions i mig pagar ele interessos. TarnhA es AMORTITZACIO
D'OBLIGACIONS
poden fer les obres i anar-les
paran a poe a por.
El dia 2o del mes que 0001 va ferPerò per no ter més.emisions se el sorteig públic per a rarnortits"ria convenient anliear a zació de les obligacions dels emprès. provincials, corresponent a lacaluestes obres les emissions ja tus
fetes, ampliant-les convenient- tual semestre. Van resultar amortit-

PALAU DE LA
OFNERALITAT

rnenr.

zades les següents:
El senynr Albs (termina (mira
E prèstit de g milions
ran los nbres
pretenia tindran
524, 554, 639, 892, 940, 1288,
426,
4,
2
qui dielaminaea. i el srnvor al- 4
2192, 2375, 2942 2975,
diu
que
la
Comissió.
1352,
2e99,
calde
3757, 3 821 , 4 200, 4333, 4439,
8,
337
insistint,
deAlas,
El senyor
4, 47 1 5, 5 1 32, 5 298, 5538 , 5763,
mana si els minores van a Fo_ 45 1
5839, 5948, 6 090, 61821 06" 6888'
ment o a Eixampla i el senyor 7161,
7238, 7444, 74 86, 7664, 7772,
Puigmartf explica.
7837, 7903, 7930, 7985, 806 4, 8235,
El senyor Molins, que (çs agent
846.7, 8554, 8662, 8778,
canvi i borsa. i persona en- 2424,4, 8425,
11 9361, 9416, 95 18, 9829, 10490,
teca en aquests afers. comença 910779,
10835, 11172, 11177, 11447,
a parlar d'interesos i de milions 11458, 11695, 12018, 12107, 12121,
i diu "que no és de l'opMió del 12086, 12777, 1a817, 13194, 13401,
'senyor Puigmarti i no és d'a- 13458, 13055, 13659, 13697, 13711,
questa opinió par In senzilla rad 13977, 14054, 14069. 14220, 14329,
que només pot aunr hè un era14444, 1 432 3, 14755, 14768, 15107,
prestit. i diu que cha de fugir
compte_gotes 1 Ilangar pa- 15231, 15297, 15515. 15527, 15657,
per al mercal, i com més mi- 15663, a 5866, 16296, 16347, 16358,
16602, 16608, 16900, 17038, 17230,
Bor".
17262, 174 2 4, 1754 8, 17754, 17850,
Ah, salan!
El senyor Par li ront esta -de- 17910, 17971, 17900.
Emprèstit de 5 milions
f,nsant el san punt de vista
prapi. i el senyor Girons, inter- 618, 782, 833, 1274, 1300, 1632, 1773,
venint, diu que abans de disen- 1848, 2206, 2404, 2 57 2 , 2 597, 2739,
tir -ho es r.taei a estudi de la 2913, 2932, 2972, 3503, 3807, 3872,
4512,
eomissi d .A Finances.
3873, 39 27, 3992 , 4352, 447 1 ,
5562, 6102,
I aixf s'aprova.
4699, 473 1 , 4987, 5 1 70,
En aquest moment, el senyor 6118, 6551, 6570, 0665, 6773, 6990,
Subira, que continuava en el 7087, 7 118, 7605, 7620, 7 848, 7925,
públie, seguint am molla aten- 7966 , 7981, 8604, 8902, 9287, 9433,
9688, 9804.
ció es debate en p le quals
Emprèstit de 13 milions
sart adversa no ti permet prendre part, abandona la tribuna 1171 a 118o; 4381 a 4390: 11,1 00 de
perquè se li fa tare].
la serie B 7211 a 7220; 9101 a 9110;
El senyor Ales que Vf. 11 nue 9806 a 0810; 12691 a 12700.

van a deixar anar el primer dale
r ag id n re afirinnats s'aixe( a 1
rapidament desitja unes felices
pasaties a tote ele presente, ausente i demés familia.
El senyor Alòs no pot acabar
warsodente el gnu diseurs, perquè en agi t es} moment fa irritoCid e la pista el primer dele
"amateur s " (1, l'eanin del
ELS REGIDORS AFICIONATS
EL SENYOR MANUEL Sol,E,
EMPRESARI DF. CAMBRES DE
BANY
El senyor Manuel Sold es
queixa dels impostos que paguen les cambres de banys, i tot
llegint, llegint, el seu disiurs
es perd de tant en tant i s'ha
de busrar. Explica les despeses
del seu negoci i el que han de
pagar per la caldera, pel sabd,
per l'aigua calenta, pels fregalls
per la bellesa de les cambreres, i diu que si els establiments
cada un forma un sol tot, hansien de pagar pel tot 1 no per
cada part.
Fa vehemente amenaces de
euieidi de la seva indústria i diu
que només queda un recites, pero que Os impracticable. Es lamenta que els avenens de la
construcció augmenti el nombro
de embrea de bany particulara
diu que han despatxat en un
any 2,000 banys menys. Explica
ruin la gent a l'estiu prefereix
banyar - se a la mar, malgrat
les seguretats que donen ele
banys de pila I els perilla que
tan cara vénen els establiments
II l'aire lliure 1 amb una aigua
no es pot beure; i, com a
)rova d'això, diu que fa vint
faya ell tenla a restin vint mos,Ros 1 aquest no r.'hh pogut tenir
que trad.

•
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La Música
TEATRE ELDORADO
ORFEO GRACIENC
Diumenge passat tingué lloc al Teatre Eldorado el primer de la seria %te
concerts mentare anunciada per l'Orfoó
Graciene que, aquest any com els anteriors. ha despertat interés i viva sitiapatio.
El programa, abundós i interessant,
era integras per obres dels mestres Ral cel', Romeo, Pérez Moya, Morera,
Millet, Welter. Mendelssa hn. Bux4. Vives, Grieg. Ruhertz. Schindler i Cully,
donant- s e en primera ;Miele') una sardana d'en Buscó sEIs remes del Volga", caes.; popular russa, harmonització de Ruhertz.
Trates les cempo s iciens foren interpretades amb la ¡estesa i perfecció a
acostumats la simpatica
nue ens té
agrupaci ó gracienca. que per correspondre als ap'audiments entusiasties
del públic hazte'," de bisar "El s tadelflete (le Sant Brii", de Pérez Moya;
"Pregaria a la Verge del Remei", d'en
Millet; "Sardaneja nt " . den Buxó;
"Sant Ramon" i "La sardana de les
de
monj es ". d'en Morera, i "Caneó
tinte", de Grieg.
Es distingi notablement la seeei6
senyorete s en la "Pregaria". d'en Miret. delciosa melodia cite les gentil;
orfeonistes cantaren amh una expressió plena. d'encís. i la secció d'homes en
"L'emigrant", d'en Vives,,It "Can«, ele
nois". ile Grieg, obra humorística que
foil dita amb cracia i dedmholtura.
El mestre Ralrells i els 5eus cantal-

res reberen continues ovacions del pú-

aERVEI METEOROLOGIC DE CATALUN YA
Ola 24 closorribria dea1923
e. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL s. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES VUIT DEL MATI. (Observacions de la
A LES 7 DEL MATI. (Obttervadona d'Europa,
Rana Meteorològics Catalana, comunicades per teNord d'Aldea 1 l'AUN**, rebudes per telegrafie atase fils):
»ton):
Hi ha algunes boires a Lleyda i cd relativament
Rabees pressions a Escandinavia i Europa censeré a la resta de Catalunya. - Els vents continuen
tral, amb temporals i pluges i nevades generals a
essent forts a la Sagarra i camp de Tarragona. Anglaterra i costes de la mar del Nord.
Les temperatures a Catalunya han augmentat resEl regim anticlemic es troba a la Peninsula ibèrica. produint bon temps i fred al centre d'Especte dele darrers dies, excepte a la regló corresponent a la Plana de Vich, on la minima encara és de
panya.
4 graus sota zero.

Les sardanes

Lis 1 calces

El Centre Catòlic de Sans celebran1
la diada de Nadal astil) una selecta audició de Sardanes al seu estatge social

NOVETATS
Un dels números mis notablement
interessats de l'excellent eornpanyia de
circ eqüestre que actua en aquest teatre és, indubtablement, la presentació

(carrer d'en Fernandez Duro, len per
la coneguda cobla Cathalänia, a les deu
de la nit.
SS.
Avui. dimarts, diada de Nadal, a les
once del mati. tindra lloc a l'estatge dei
Centre Moral del Poble Nou (passeig
de Tr(omf, 53) una audició de cardanes
a arree de la popular cobla Barcelonina.
S SS
La cobla-orquestra La Principal de
Cassà de la Seva ha estas contractada
com els altres anys per al Centre Catal de Valencia per donar diverses audicions de cardanes durant els dies
30, 31 d'aquest mes i u i 2 de gener en
resmentada capital.

La revenda de loca-

de la coHecció de Ileons salvatges pel
domador Franchi.
L'actuació S(aquest intripid artista
mereix un elogi sincer, ja que assoleix veritables èxits en totes ks sessions en les quals exhibeix els seus
precio sos lleons, de la ferocitat dels
quals hom en pot jutjar per els senyals que el senyor Franchi té a tot
arreo oc les ferides que ha rebut.
D'entre les formoses feres que formen
la collicció que presenta el senyor
Francia:, sobresurt la superba parela
de lleons "Mascotte" i "D'Artagnan".
Cal felicitar l'empresa de Novetats
per l'adquisició d'un número tan admirable.

. . .

litats

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera libre a las 12 del mati):
250, 500, 1000, 2000.
Altitud, meres:
NW. WNW. WNW. NW.
Direcció:
lo.
9,
1,
2,
Velocitat metres per segon:
OBSERVATORI TIETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observació: 7, 13 i 18 horca
Barómetre a zero i al nivell de la mar: 765'6, 765'8, 7656. - Termòmetre sec: rot, 15. tr'S. Terrnómetre hurnit: 7'4, 114, 1e'3. - Humitat (centessimes de saturació): 65, 6r, 82. - Velocitat del
vent en metres per segon: 6, 3, I. - Direcció del vent: NNE., SW., W. - Classe de núvols: cúmuls,
cirrus-cUmuls; fracto-cúmals, cfantils-annbus, cirrus; cirrus.

Temperatures extremes a l'ombra
Màxima: 16'8. - Mínima: 7'6. - Mínima arran de terca: 88. - Oscillació termomètrica: 9'2. Temperatura rnitja: 122. - Pr(cipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: so milimetres. - Recorregut del vent en igual temps: 364 quilinnetres.

l'he que empilo el teatre, podent-se assenya'ar cona un exit ben franc aquesta primera Se5S15,

SALA MOZART
ASSOCIACIO INTIMA DE
CONCERTS
.41e.Aufre
p;anista.
El dimite cancert de l'Associació Intima en el present eles tau confiat al
violinista francés senyor Vil'ain,
aesenparyat pel pianista Alexandre Vilalta.
Dues sonates una de Beethoven,
011I. 12, núm. 3. i la de Cesar Frank en
la majar, constituirla les parts primera i segona prearama, la tercera
part del qual era integrada ner una Gaveta, de Bach , per a alelí sol. "Romance", (le Faure; "Ballet de Rasan:vida', de Schuhert-Kreisler, i "Capriei",
núm. 24, de Paganini- Auer.
El senyor Villain es un notable violinista que posseeix 1:na tecnica malt
desenrollada i remarcables aptituds.
Executa mnIt discemament la magnifica sonata de Franck, en la qual tingué moments de gran expre , sió; reró
cris agrada menys en la sonata de Beethoven. apareixent-nos la seva interpretació d'aquesta obra cena a poe madurada i un bon xic grisa. A mes a
mes. el se del senyor Villain no es (1.:I
tos pur; sovint es presbicia vacillant i
impsecis, pat ésser tamhé un
caces de vihrat-fa que l'afinació en
certs moments esdevingui duhtosa.
Arnb tot, l'auditori de la Intima palesa que sabia apreciar les bones qualitats del senynr ATIsin no regatejantli els aplaudiments i obligant-In a bisar
el IbId de Rosamtinda" i a afegir
una obra al programa.
la collalsoració del pianis:a serene
Vi'alta en aquest concert és her. mereixedora d'eloei Es jame encara aquest
artista perquè la seva fnrinació pumii
ésser acabada: però l'actuació de diumenee, schretet en resmentada sonata
de Franela, deixa ja el sen nc,m entre
els deis nostres boas piani s tes i per (.11
fosen bona part des aplaudiments i
mostees d'aprovació del públic.

Jurm

X.

AMICS DE LA MUSICA
1:1 cinque concert d'aquesta

asnciaric), que lindrit Fine decliii passat, dijous, al Palau

la Música Catalana, anirà a

caerme del "Trio de Bareelona",

la notable agrupació inst minen.
tal que formen els aplaudits arlistes Ricart Vives. Marian Peretle, i 3. Pere Marès.
¡len conegut de nostres folharmanice ll'art ornen' i seriós
del "Irla de Barcelona", RQUPSla nova manifestacid que pus
ofereixen es fa doblement interessant pel programa escollit,
en el qual. ultra el "Trio" en
"re" op. 70 núm. 1, de Beethoven, i altres obres de Breton,
Pernil', i Granados, hi figuren
les primeres andieions del
"Trio" en "re menor", op. 12(1,
del !afluís compositor francés
Gabriel Fauré. i les "Escenes
gitanea", de Pere116.
A L'ATENEU IGUALAD!
Resultat del Concurs de eiompoblolons musicals per als Infanta, organitzat pel Conservatori de l'Ateneu •Igualadi
L-Premi de 290 pessetes de
l'Ateneu Igtialadt, adjudicat al
cor n tres i quatre vena "Abril",
resultant es/ter-no guanyador
Antoni Pérez Moya.
II.-Premi de 250 pessetes,

nfert. per l'Ajuntament
adjudirat a l'Aplec de
Cançons Catalanes. a tres i
qual re VOUS, Lema : "Triall".
v
resul I ant ésser-ne
En Joan Bautista Lambert.
111. -Premi de 225 pessetes,
:.fart per En Manuel Maria Girona, adjudicat a las Sis CanPopulars Catalanes, a tres
i qnatre V1111S,. Le • 111/11 'Simplicitat". resultant , , sser-ne guanyador N'Aritmt'. Pérez Moya.
1V.-Premi de 179 pessetes a
la millor sardana per a cor, a
tres i quatre aus Manques i
piano. No s'adjudiett.
3.---. -Prerni de 150 pessetes,
ofert per l'Ajantament de Barcelona, adjudicat a les tras
cançons a diles 11'118 i piano "El
mí", "El ralo d'or" i "La cigala", reSullnnt éeser-ne guanyn
dit En Joan Bautista Lambert.
VIL-Prerni de 125 pPssetes,
ofart per la Mancomunitat
Catalunya. adjudicat al Madrigal a m'aire veus blanquee. Lema . "Gratitud", resultant reser-ne guanyador en Joan Bautista Lambed.
3lII,-Premi de 100 pessetes
de Josep O. fluanyabens, a l'Aplec de Canearais originals a una
ven i piano, prbpies per Asser
cantades a cor per infants de
quatre a non anys. adjudicat
l'ornen de Cançons. Lema: "El
que es canta de petit mai mes
s'oblida", resultant ASSer-ne
guanyador N'Apeles Mestres.
El M'Id: Lluís hl ililet, Joan
Baleells i Manuel Borguiid.
Observacions. - Oportunament s'anunciarà la celebrarió
de la tecla en 'la qual s'executaran la majoria de les eaneons
premiades, essent probable que
aquesta testa es celebri a la
capital.

COMUNICAT
D'Interès general
L'Exclusiva de Revenda, S.
A." té l'honor de dirigir al ptihile de Barcelona, notificant-li
d'estar ,ja constituida.
L'escritura (le constitució es
firma el dia 19 del corrent Mes,
(lavara el notad de Madrid Ea
1.1.)lenv- Carrion, a i'objecle de
legalitzar l'adjmlicariú definitiva. per l'Estat, per a la revenda a Espanya, amh caràcter PRclusin. de tota mena de localitate d'espertacles.
Cumplert aquest requisit leindispensable. par donar satisraerle; inmediata a la seva (enlosa. ha obert una subdelegació provincial al earrer de Pe_
layo, número 1 (Pati Blau), a
la qual seguiran immediatament
tantee corn en reelami una immillarahlre organització, en benefici .101 públic.
Demés, s'està ultimant un
pla de servei 'a domicili, per tal
de facilitar lailletatge de tots els
especlacles. Tan important 1
mmode innovaeits, en ésser implantada, 'i totes les indicacions
d'interès. os faran públiques
per n'Aja de la Premsa.
A l'objecte de contrrrestar
versions d'indole tendenciosa,
l'"Eclusiva de Revenda, S. A."
manifesta que no tes contestarh, però lotes les observacions
reelamacions justes que se
facin seran Meses, podent dirigir-lee al local, gocial de la

Delegació a Barcelona, que
provisionalment es 'traba installat al Passeig de Sant Joan,
número 24. principal.
Finalment. par tal de donar
compte dels avantatges que representa per al públie la sieternatitzaek) de la revanda que
tants anys ha es realitzava, en
frtaa imargimica. s'indica el
propòsit de l'"Exclusiva de Revenda, S. A.", de subvencionar
a les empreses d'espectacles
que donin a msneixer los mes

notables manifestacions de la
vida deportiva i artistira mundial. Amb aquest procediment,
de poderós estímul, pottrit
ciutat de Barcelona tenir serapre •spectacl e s de gran interés.
sigui on companyies de teatro
de primera entegoria. en tintes einematografiques d'alta
valoració, emocional i artist;ca,
de partits de futbol i boxa, ineaspitate i sensaeinnals, curses (le braus de seleccionada
combinació, i de totes les novetats d'espectaeles que apareguin tu 111 . ",11 i puguin lanar -Se
a les capitals de primer ordre,
i que contrilmeivin a donar, en
aquest aspeete, a aquesta formosa ciutat, el rang que li pertoca.
El secretari, Francesc Garcia
Pérez.
Barcelona, 24 de desernbre
de 1923.

Primera Fira Internacional
de Mostres de l'Havana
L'Oficina de Relacions Comermals
Internaciona l s de la República de Cuba ha comunkat al Fomeat del Treball Nacional que les Companyies Navileres anda escala a Espanya que han
ofert bonificacions per a la remesa
d'articles a la Pritnera Pira 'Mena.cional de Alostres do lituana, 56.1
les següents:
Pinillo, Izquierda i Companyii, 3)
per 100 per itolf.s i passatge.
Pacific Steam Navega...vara 33-1 per
cent id., id.
United Fruit Company-, 25 per loo
de descompte per nólits.
Companyia General Transatlaatica,

30 per loo.
American ami Cuban Steanship Line. 25 per nao. de descompte en els
/n'as de ferro i el 21- 50 per roo en
els altres articles, per tal que el pes
no excedeixi sIe on tones.
Companyia Hamburguesa Americana, el 25 per 100 de elescompte.
Munson Steams'hip Line, el 25 per

cent.
Empresa Narilera de Cuba, S. A.,
el as per cent.
Tots els articles que siguin remeso;

per exhibir-se en aquesta Pira estan
completament libres de drets i impostos per part del Govern de Cuba.
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Acaba de norte

Come de Nil i de
Malee de
han Atarla de Sagarra
Debele: Salvador Bonavlar
. Llibreter. - Tapineria, 13
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ELS EMPLEATS DEL MONOPOLI TENEN PREFERENCIA
POBRE EL PUBLIC
A despit ele toles les observacions tetes, i fins recorrent
amb textos legals a la mil, el
concessionari del monopoli de
la revenda se'n rin; s'ha imposal sobre tothom i s'ignora
d'on pervindrà la seva formidable influéneia, pea, és el cae
que p is agente de l'autoritat
s'han negat a intervenir en els
casos que.e'llan efectuat de denúncies contra els individus que

a la mateixa porto deis teatres
s'han posat a rev e ‘tre amb un
cresent sobrepreu.
Ahir. per exemple, al teatre
Tivoli hi havia molt públie fent
ena per proveir-se de liralitats,
quan un individu volgué de lotes maneres pasear davant
tothom per comprar gran nombre de bittlets.
resehridol que es va promoure no As per descriure; hagué
de tanear-se la taquilla i pasearen a la Delegació un rapes,sentant de l'empresa del teatre
i l'individu que exigia ésser preferit.
Per?) a /a Dele gació confirmaren que amtest hi tenia porteete dret i que ele eepectadors no
tenien perq0 queixar-se.
Aquest tracia que As diSna
les empreses teatrals de BarGclona, no deixa d'As-ser
tenint en comide. en cama,
que a Madrid ce prrmet a totes
los sales d'espectaeles la venda
comptadurin, mitjaneant el 15
per cent iratigment.
Ocupant-se de tot aixh, escrin un diari.(ranii paseada:
"En defensa dPI prnredir del
general Lnseada. hem de ter

constar que aqueat .as difer;sneies

d p rPgim entre Madrid i Barcelona no procedeixen d'ordres del
noslr governador civil, per?)
obeeixen al oritrri impa g a/ pe?
Govern. Tenim molle informes
le hon origen sobre el que hi ha

en l fons d'arturst as-simple,
perh ens ahstenim de fer-los
Mies per ranas l'imite de ermprendre."

ì
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PELEC,RINACIo
TERRA SANTA
L'Ordre dels Cavallers del Sant Sepulcre (capito( d'Arrasó) .resident a
Nostra Dona de Pentneia d'aquesta ciutat, ha estat molt felicitada per la iniciativa que ha tirgut d'organitzar per
la propera primavera una pelegrinació
als Sants Lince. podent-se assegurar
que el mes brillant dels exits coronara.
aquesta

BISBAT DE BARCELONA
El bisbe d'aquesta diócesi lia trames al cardenal arquebishe de Colinda 2.755 pcesetes per repartir entre els seus fidels diocesans mes
neceesitats.
rebut un edicte signat pel
bisbe d'Ovied o convocant a oposició per a la provisió d'una canongia
a aquesta catedral, amh el termini
de 40 dies. que finira el 19 de gener
l'any 102.1.
A SANT FELIP NERI
A l'esglitsia dels P. P. de l'Oratori le Sant Fclip Neri. de Gracia
(sol. 81, avni, dia de Naval. a les
In l mati. Iti Hura ofici, i a la
tarda. a les quatre, vespres solemnes.
Cona que la solcznnitat d'aquestes
funcione consisteix. gairehé, en la
participaci ó dele fidels assistents al
cant de le e mea-tarj es litúrgiques, és
del cas assalsentar-los que al mati es
cantaran les nudndics gregorianes
la missa "Fans Ronitatis", l'Introit,
el Gradual anda l'antiga "Seqiientia"
de Nadal, a rofertori. i a la tarda.
ultra els satine i l'hitune en cant
gregoriä, els fidels eón convidats a
cantar la melodia popular de les glose, dele misteris golosos del Rosari.
LA AlISSA DE SANT ESTEVE
Aquest any la tradicional rnissa de
Sant Esteve se celebrara a l'esglesia
de Vallvidrera. La missa, que sera
de comunió, es comenearà a les non,
i la celebrara el pare Antoni M.
Marcelona, O. M. C., el qual a la
Hornilla glosara la ideologia del Primer màrtir, simbol del telomf de
l'esperit solare la forea.
Per a assistir a la missa hom deura servir-se del tren que surt a les
\mis i mintits (le la plaça
de Catalunya, baixant al baixador de
Vallvidrera (estació anterior a la de
Les Planes).

Del Municipi
ELS BONS DE BENEFICENCIA
Semblava que per fer economies
l'Ajuntament no repartirla botas de beneficencia. A última hora, peria l'Ajuntament devia veure que els pobres
estan per clamara de les ecorsomies,
majorment quan slan despès grans
quantitats per urhanitzar grans avingudes que ara no sól sinó hurtes. I
a la sessió d'Ah- a la tarda es destinaren pels bons de beneficencia 25 mil
pessetes, es a dir, la meitat del que es
destinava els altres anys.
Tanmateix se n'han recordat una mica tard. Perque és de suposar que,
havera acabas a tres quarts de nnu la
sessió en la qual s'ha aprovat la quantiras, d mateix vespre devien esser ben
Pons els bens repartits.

NO VES
La Comandancia de Marina s'ha
adreçat. per ofici, a les ajudanties
de Marina de Mataró i Badalona
pregant que excitin el zel de les persones acomodades per tal que es
constitueixin a les esmentades poblacions Juntes locals del Salvarnent de
Mufregs, a fi de poder auxiliar tot
seguit les embarcacions de pesca que
a causa del temps es trobin en peAhir, a la tarda, al loca/ de la
Comandancia va fer-se el recompte
dels vais obtinguts per a la representad, dels fogainers a la Junta
Consultiva de la Direcció General
de Navegació i Pesca. que va obrenie el següent resultas: Antoni Pirra Alpera, 393 vots; Josep Fernandez Gómez, 138 vots.
Els vincule dies 27 i 2 es farà
rescrutini dels vots obtinguts per
les representacions dels mariners i
personal de fonda, respectivament.

El

joc als

carrers

Amb cl titot "Cases de ¡cc al mig
del carnee" publica el nostre coRega
La Veu de Catalunya:
"Als solare de la Reforma. a la bretxa de Sant Pan. a la plaea d'En Rius
i Tautet i en altres ilocs de eran circooció stui han installat harraques per
ri(ar galls tísica, ampolles d'aigua . carbónica alcoholitzada i torran de ciment armas.
"S'haa suprimit ICS taules de joc a
les tavesaes. bar; i cafès i s'ha permès
o toleat gute al mig de la via pública
funcianin aquestes "tömholes". que sita
cases de joc de la mena mes escanda.
losa.
Cada tres o quatre minuts es fa un
sorteig de so números a una pesseta. t
meiss tsanseiints hi van deixant totes
les pessetes que porten i queden sense
dicen: i sense gall
"Els rifaires es "rifen" cl públíc de
la manera mes sorprenent, i fan un
negoci rodó explotant la ignorancia o
la miseria.
"Les autoritats haurien de privar
aquests espectacles."

la

Crema Dental

Cientifica
s'ha introduit en tots
els paisos
amb el concurs esponta n i de la
elasse profesional.
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'rema

barrelita"..amb--eli: trneta

que ena ofeguen.

mente.)
El eenyor Pili nebert,
tat provincial, • perla per . la Federació Agrieola del Alt . Camp
de Tarragona.
Diu que un dele problemes
que avui ens afecten. es el credit, seas eil qual seran imitas
els esforços en pro de la creació de nous ecliers coopera-

.

tius.

Boix d'un ilihre (llores de la impremta Pigottehet, editat
famós Ilihrer de París Simon V p sti . :. .:liarneriea del segle XV)
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RIONTBLANCH

Els
yatrs th ataludyl
:
(Jaca d. bc. ba.
r'auint la campanya iniciada
.a Luid de Vinyaters ticCahei, ja es. nn .34:7:1 en two
ue
.
que prom ptu,:
en lee begudes. el
se ceuiumenge, du
. aluntb.itiniii ua granitos
quai 1011 conv.ieat per
•cacie Agricom de ia
Barbara i per I esenti t at eabuw de la
una <rentada que boi
.mpossible el transit per
(•
,rarreteres, es reuniren allí
evreeentacions nodridiseimes
ue Lotee les comarittee yjnyatela mejor
res de Catalunya
part de pageeos d.aquena-Cunea, model d'organitzacm.agrnria.
Aistilis experta feien pujar a
utie qu'aire nti/: cine rente els
vinyatens arribats de foca.
Les 'autoritats governatiree
varen /Mentira un"veratable luxe
de precaucions, si lie' cal, en
justicia, alabar el fet que
pels carrers no -es reies cap
parella de la guardia civil, coli
ft;s--a liest • acie.• i encara per
evitar possibles desgracies davant lagomhcilamefl de nülere
d'animes que van aeeistir -a
rebre el Consell de la U. V. C.,
personalitats iin Pedes i Comisra part
sions de vinyaters
CaniP de Tarragona. Pla
Naiii. Penedes,
Baga ",
Baix'Pen e des, etc.. ele.
La majoria de pobles
conca havien de ter soleraniel entrada a . 3tontiiiiipeit, hareal organitzat
presidEdes per Ilure AjuntaMente reápectiue i aun, lee banderas del 3Iuni-(ipi 1 caateljs
allusius a lacte. Per() por .ifdre
del sAnyor de/egat . givi'rìat tu.
se suspe>gué tot ate püldb;
pels carrera.
Aixt. di:die!, el que harta • n .•ser una Wella del Vinyitler, repartida eq..diversos antes. es recluí a un grand;ós mil i una
reunid de delegats
agricolles, , que se ed(id-• bra a la
tarda. •
A les del' -del ._r.nati "mena
l'es/p e/del. mli ng. iieupaid
tau:a presitleae.al e: sei, u y Jo.
sea Maria ,„Rende. Mr asident a"
la Eetleraíó -.Ait; irida. de ' la
Conea de Barberà,. el qual lema a l'esquerra• En Enaideese
pres' ident de la
Saatacana
U. V. C., i a la acta En Ceed
Fernandez, dediegat governattu
del parta_ judicial de 31ontb;a»ch.
A mes a mes. hi tenien setent
En Josep Ellas de: 316141e. En
Claudi O' "ras, N'Eduard
'e ele Montblaneh
In pelea •
i 31. J'use, .dariailtd.vira.
El [entre Pinwipairnoptplanqui eslava da lag manera ple,
que eneo . cilaterar ;gens es pot
ben dir que ja¡ne,Ili cabia tinten
mes( i es va !, l'ayer: de quedar
una gentada Dl ve.dilml.
En.apareiier -Ver< presideneies
a l'eseenarl . Seguides . de lee perisonalitats. delegats de fora i
diputats prdvincialei del districte,*el . públiweaelata . en!unIrovitaló.

- apiti

gini .;
seniés 1

•
•

liiìcap •
a 11..111111

raci.(
pas :

-

ineni s,
Rendft, el
parla mea 1,
••
Jalar. afcalieepretar cl
els reunils.
laya.erS
ningn ni a
.•

•.: que no .-enern
.1(.1 que única.
imetra
••!( el nidst..e
.quila al-

gua,.
quatre
i • udd•.(:: ••••:- que els
i encitra'aquosts

de p.. • ben difeen un ..si:
-. .1;ilaudiments.)
rent del a
Saluda ,1 en - nolu
de la Linieeeii3 deis Serveis TéeMes .d'Agrieultura • de la Mancomunitat, que te l'honor de
repreeentar. di.‘plaudimerits.)
El eenyor Castelinou, d je Marein. parla pcis vinyaters del
halset, rePriorat i•comat
••' itiond
romana ti 1 . unid ;
•••
assoiLl. :
eit
la•uostra aoluaeio.
a al,g unes -enemula:Idee a dellios.; • ar :a ra.;

que assiateix al vinyatt r. i d.s
:l'ostra confiat en 'rael la govern de l'Estat, el qual el • ven
rima.zampramieos i (Finte-

Alluleix la Junta Central per
a l'estudi d'aqueixa qüestió,
creada per Retal ordre, i diu
que ens harinera de posar d'acord perque el •s nostres representante hi anessin amb uni eriteri fix i ben definit. (Aplaudimente.)
El senyor Talavera parla per
la Federacid Agrieola de la
Corma de Barbara, i•saluda en
nom d'ella els companys de
fara.
Delimita que el moviment.•ja
inicial en totes les !erres espanyoles, prengui alli aqueixa
intensitat de Catalunya.
Glossa les dificultats • i les
penes que es passen abans derribar a assOlir Ull celler cooperatiu, i diu que el problema te
dos caires: el general die 'agricultura i el de la vinya.
Tot esta pendent de resolueid, i delimita una solcuid
mediata i plenament satisfaetöria. de lo contrari ha de' venir. espeeialment en la vinya,
una verdadera debacle ecomiimira i fins soeial.
Glossa 'especie juridie de la
llei del 1895 que prolirbeix Ttis
dio l'acoliol no viaje en les bei cita dladee i documenta
legals per demostrar que. malgra t l'oposiciii que s'lla fa per
antiguada. és perfectament
goal i •stä en Us.
Es plany-del de'scrödit en què
ltem caigut per les adulteradone que es fan en els vins, la
qual cosa ha fet que es pertless:n vis mereats •de Cuba i
les Repúbliques suadameriea/lee.

No rolen] destruir res--diupera volem que ningú estigui
al mango de la llei. (Aplaudimea t s.
En Claudi Oliveres.—Es mostra optimista al veure aquest
moviment que qualifica de colossal.
Es posa al costal dele rinYa.ters. ale quals promet el :en
ajut, i aval mdt mes que mai,
P oril mY ell , ni com home ni eent
director de l'Enologia de Reme,
pot negar-se a això. que As
perfe(•tarnent
En Josr.P Elles de Mollas.Callaran:a admiran! r.ibra realit,adla pole vinyaters de la
Conca d Barbara, els quals
mereixen tota consideraeid.
Fa verganya—diu-- q ue s'ha
d'aixecar iii pais en demanda , all seu Comen, del -compliment d'una hei.
A Franca eslan orgullosos de
(rala 11 — I lei que protegrix la
puresa del vi.
-mea mes gin, res. és
implantada perqui. els stibilits
i i, ' - l -,mo",'nflm h p uIlin vi ,ni

altres begudes alcohòliques fan.
-hables. 1 ded i ca un •elogi sd . la
benemerita U. V. C.. que des de
la cera fundació es desreGla
per la nuresa del vi.
Insisteix en la necessitat del
el fet de que el

ted4.;4444e4e

nano •de Frank en 31 de
eatiefeee14?
semnreAe 1922, tenia 3t2- nit- tt` lee- Nutres 'aliplrae1Ons.
de H. Rovira
lions de franca escarapele en
, (114U,d4sours
•
paaatege atis Sindicats agríen-, sovInt interromput per aplau- •
final se li tribu La
les. i &mana al Baile •d1Empa•- dirrients-i
nya que obri les portes a pa_ una •,oviloid..)
•
in • rano.•• • Santaoana,- per tia-'
gricultura, sense el qual.creu
que As dificil d'obtenir aquest II.: V. C., explica l'actuació d e.
l'entitat que presideix, en de.credit.
Si l'Estat ha protegit els fer- tensa del .vi.
Seguidament glossa les conroviaria, ele eotonaires i _anee's
indústries. amb majar ntothi•ve elasions aprovades pels &tres
obli gat a protegir a • l'agrien). vinyeters de Calatunya.
, Recorda que, ami( molla de
tura. (Gvacid.)
M. Josep Merla ROVIC11.--(A EAssembleti a Montblanch, va
dir que la salvarid de la vinya
Taixerar-se f o Ii ilarganipat
aplaudid). ,Comenca fent histil- depenia 'de que el vinyater acreptes el programa do la
ria del moviment actuati de la
l'. V. C., i -avni es pot parlar
tasca de la . U. V. C.
datin p anya--L iliti—es con- arnb..el con' mes obert, ja que
tra l'alcohol industrial per a armes( es aecrptat per tot Causos de Mira. no pas .cOntra talunya • i per quasi tot Valen- •
lamine pie el fabrica ni contra eia, Navarra. Rioja i nitres re-.
giran( riffentes espanyoles.
eap inters crea': ja que ;per
El problema nostre es i
nosaltres tots són forca r respeeestat sempre el de la falsifilabios. Pera hi ha una hiel veritabl ement vella. pera refres-. . ermiA.
Falsifirael(5 del vi en tols PIS
rada hoi rada any per • Reials
ordres i 11d • ials deerels que s'hi selle aspectos i fins falsificarefereixen, i rolem quo es com- ció de la voluntat del vinyater,
que sempre ha ((t.:tal represen. pleixi i res mes.
•Explica teenicament eo que fa: al Parlarnent per hornos
que, amb bona o mala intenes l'alcohol industrial'i
per treurer la conseqüència de ció, mai han interpreta' el SPII
valer. Per aixa, el mies, elle ronla probibieió.
Diu que Espanya produeix tallIssime que hem tingut, semhan estat mig
400.000 heetbldres d'alcohol in- per
de la incls, gran indifereneia.
dhistria • l, que la mejor part
un bell simil entre la puja
al consum de boca, ol qual, si hä
de la ••ioneda, i diu que
íos subetiluit per alcohol vinie, ilaliabta
moneda die! vinyater es el vi,
seria . prou apegue el vi Sofris la que puja i baixa segons sigui
puja suficien t. que coinnensee erseu valor representat in.
as sivides del pages i les des.Diti que et eredir aleperuleix
peses del propietari.
.
del valor de la mereaderia, i
.Es luna 1 ergonya que alean.° que el vinyater mal .lindra el..
ei viimyale:' paleix .hi hagi una eredit desitjat mentre el s'ea
fitbriea a Barcelona que co.neufrult valgan poques pessetes.
Meixi nuttéries no procedente
.EI •eredit no As diner, sind
de la vinya equivalente a. mil (luir eredit. 1 ni el Ilane
eärguee (le vi diaries.a que ,,e.1/ d'Espanya, ni ningú eins en doprojeeti una altea que repre- nara mentre mio finguem una Boix
!libre d'hons de la impremta Pigouchet, editat pel
sentarà-el consurn dle 3.000 car- prenda d'un valor ben ntfeefan
yis Iiihrer de París Simon VOstrt. (Darreries del segle XV)
gues ras cada dia.
lili•
.Creu que a Espanya es la.En eahri i erdia'que els .fruits
.ten% alcohol • industrial reme- valguin i es mobilitzi el dime aspectos que en general pugui
Ben aviat es donara' a
sentant el que-es , podria obte- eneantat en edlificis,- el diner tetan*, nomenant una ponélicia
tios!ra vial un "Curset 'de
nir de 10.000 cargues • de vl
que s'encarregui d'aquaixa tas- (.ramàtica Catalana i Literatu.
vindrà de • tnt arreu.
diaries.
- •'
• .
ca, eomposta d'una Comi-,sid ra". Tothom que ho desitgi. i
Parlant de! problema net3m1,
V. C, i ll'En amb ben poca Molèstia, hi poAfegeix que' si no es guanya din que'ieslit eansat de firmar del Consell de
el . pletentaulat,.podria mol l han tolegrarnes..instaneies i • expn- . P ere Caslelinou •i • d".En desep dria prendre part.
.
ésaer que abans de mig febrer sieiOns. i que-arä ha d'esser la Maria•Rendé.
ti) S'esta muntant, i ja funimpoesiltilitat -de poyegeseim el vi. a l'a5 peSseUS vea poble la , que errad .fiba
.En
ciona, un "Biblioteea Girengran . i carga. ; però que si' es
donr•
tomate
detallat
Hom robinia dotar-ta de
al Poder ed(nstitnit. Per això der .
guanya, no estranyarlä 'gens
cal -dile, si be tothonv es fa les .norahrosiss Unes .represen I a: tardos maféries corn sdn no;cesque durant Ita primavera , el ve- rossa de' les nostres • aspira- eion;s: i al- s.:111es a una munid d'a(iclons
gl i sSint de 3 a. -I pessetes:
guna otnisiti, rosa que ho lacliverses. Per airò . gosein deciomns.tuigini •tothont lambe. tole
III. per manar-roe qualque present.
1
m-riitariern l,nel:irù
•
El corne ja' diu que lenim rin
els rinyaters que es belluguin
grand-iositat
e) Ihntre poques setnianes,
elS rinYalers. pera que no ens
emn lin heu fet -vosaltres: Arni demb'etrar
pet donar, -perque el vi seria
adule atine ira eampanya ene' p- l'arte, que hi has ia•prrsenle 23 els que vulgnin ballar ileguilamassa rar" i no es podria ex- alien) la darrera 'arta:- o ens .1tuntamonts. la majdo • pa t. dels ami la riostra .dansa,. tindran
portar a Franca..
salivera o -ens arruinen'. Cal po- quate:•rissistiren integres; 238 Ilidams; i. des d'aleshores, cada
diumenge es tocaran Sardanes„
.Glossa el 'racial amb
sar esMent en ; això i obrar en Sindicats Fedoraitions
•qui‘,•riilre enlitala i por(II Al' que vidgoin ajudarper &din/. la inutilititt que te consooilönéia. (Aran ovarid, que
siviralital S. PS van .comptar 78 nos e fer estimar les flore i
per al i inyater i el perjudici dura llarga eslona,)
adhesión,.
Per .altrits rams de Pagrieulenromaanr afició a les brilos
M. Josep Atarla Rovira dr.
.
iura.• •
niana a l'Asee/tibie:1 l'expedicid
plantes, els repartirem esrinei• Es mostra confiat-en
d'un telegrama' a la Junta Na- Agrupaments Culturals de Plepa xoe de clavelh • rs enr la en
t aria. .•
cional d'Abasteixernents, •pro•
.publicat la Billa volaitt tenim d'avivals prop do tres
Si e/s• Governs antice—diu-- testant.de (pie mentre el sucre seguen .
cenls. d'una trentena de Macno van gosar derogar la lli, eseasseja es permeti la destilaEls joves i darniselles :hule- ees.
tot i tenint interessos II igats cid de la--remolatxa
aeastant-se
gals lemps ha • fif'SM , i a aquest
el Finalment,
ainh els aleoholers, el Govern
Es • aprovada arnb aplaudi- nom, mil en la déria d'aixocar les testes de Nadal. fen ! nt tes
dravui, deslligat de tot l'iteres ment s.
el aticen cultural del nostri•
reses a punt per al Concurs
i anth la promesa de fer justiA LA TARDA
desperlant • aficions nobles "Pessebres". Es donaran rffia..
cia i de donar ritó a qui en
• En maleix reuneitul
que . sigui 110- Ir.' premis: el primer al que
fingid, iris l'ha de donar • ara yen les p i-dilate representades 11 : n • :aura
noti mes traea: per la maa nosallres. perque en; sobra. per parlar i tel erdil agrart.
Volen ithilar la gola traiguit. nera de combinar lee coses-1
Dernana luna i decisió als
Parlen els senyors Pau Ro - que una) el letiiiis l 'Orada la ro- pel hon .trust; el
t. al que
%n'yerres, ja que un poble cu- heil. Santaeana, Rende. M. R( n _
perP cons- en enninn!
ueS
tun
rad mai pot redimir-se.
vira i diversos representants tant.
pin n l n 1 4 : i4 'erre/ al qn,
:Intuida uria • l'orla propagandEenfitäts reunirles.
Eh el 'seu pensament hl ha inii s Olor dP (lI rril catalana. bel
da per lotes les terres vinyate
En inig d'un gran entusiasme ditia 'lista de coses possibles,
-rmart. al que, tenint emm. cdenp:
i enearrega que-resdi'Epany, es Va acordar 'que es redaetes por milja d'aquesie. rat!b•s, una serie • de eiretunslimeles,
l'actitud d'avui es r guartli . sem- n • •••••••dijectR n eoMplet-per
-, 11.113.1.112,U9l ice_ primo- - •pie
cre g ui el jura; PsSi, r el millor.
pre,. perque'ella ens ha de
seti • portar a ':111:
bliment • del-credit,
amb
mateix pessebi ••• podrit te.
.
. tots
. elg'
nir divei • sos Iii p 1115. ei. p e r las
seres qualitals, en ros mereixedor.
Fts premie es repartiran en
una 1.'(-sta Cultural. que se celebi• ara a D., en el iii imer trimes -u
praxim any.
tne
• A ültinis d'Istin de Pztay vint.
hi Miura la mes boniea de les festes: t na dula
IV-Infante i Filies". En aquella
data sorna dislingils els que.—
en vinent prirnavera—liagin
tingut mes florlt t.I Medí.
En paga de toles- atluPelP9
Ci i s P s

1

itlillIeC alt rea', 'nounia

voldi • iom que la no istra vila cada liti fos inée culta 1
liana.

ileSeInbfe'ile 192'3.

RED!
Sessió de
Ifettiada muslos!
L'exportachlt
l'Ajuntament
do l'oli

r

;.

L(/auar7
matical Cellatada per
Mtiska dd Centre de
In
de Lectui i que ha Hipa ii0C al
01‘:a

Davant trescollida i 'tenebrosa cona
currincia, sota la direceiö Cid
sor munir Guitiart. les altunites de
l'Academia han exectuat el pregrami
compust de música selecta d'anual
clsics.
Han pres part a nicle les dist:i.gi,
des i belles ern y ore!t4 Carb011ell. N144,
cid. Duran. llegue% Vendreil. Veciaconcia a citr:ec neu
na i
dXCtlCiuttl a piall,), i ravantatjal alumno M. Prais, el qual ihn astingit
acampanyant annti 1.1 violi.

En resma, aria vetliada ielezta i

Figures de pessebré, de l'escultor .catalä Amadeu
laeollecció BulbenaY

itorÇa escaient
— L'Ajuntament ha celebrat seasi4
de primera :eavocateria, deltatxan; s.
bits els assumptes ti a •
figuraven en rordre del tba. aco:dia•
se repartir una gratificae'é als 1 , e cionaris municipals' ea concepte
trenes, pC1' la qUantitat que iepresec:.
el

37 per loe del sets que cobra cada

empleat.

/1Ttr
Ilierte
ta cegiinnyia eenddies Por.
Inar-Quirdreni,.. pe l debut que ha de
tenir Roe inri, ha- escolla l'obra de

01111111111CIES DE

1. Vial

Sassone, "C,alla,-ceraejn".
- Són vacants les 'paces de metge
titular dçj poblc de Rolonyi, i el de
farmact*ic de Briifim.
- Cobeguda la nava que publicir columnes, dels propòler en arestes

La relega francesa i les edicions

primir l'exportació de l'oil, ha produit
una preocupació sèria als productora,
comerciints i pagesii els quals han
canviat impresiona sobore l'assumpte,
pel qué els exportadora, Cambres
Comerç i Agrícola i FederaciO de Boter,. han dirigi! telegrames al Directori demanant desisteixi del dit propòsit, tenint en compte els interessos
general g de la nostr apagesia.

Amb un mètode bellament segur, que remembrava el deis

dels classics

sits del- • ectori. de restringir o su-

bona matemàtics, M. Malye seguí desenrotllant les seves profitoses conferencies. Foren una
testa de l'espertt, particularment l' ú ltima, improvi a ad a
amb un art aeabadsäini, que
podria servir de rumie' a multe

conferenciants..

Les coses, en el fons. potser
no són tant per Foriginalitat
que delaten, pele punts de Vista
que apareixen cona a novetat,
per l'auditeia i vivencia d ir fes
idees cona per l'estil de dir-les
i donar-les. En itixb encara és
denunciable nostre calalä origen mediterrani, nostre natural jaient devers tot en que és
gräcil, cont dels grecs, o veritablement Batí.

DcESPnRTS
A LLEYDA

Lleyda. 23.
Avui- han jugat de campionat el
Lleyda i Lleydatà, sortin tvencedor
el Lleyda per cinc a zero.
Ha estar aquest partit una veritable calamitat, a caus adel fortissim
vent que teja, el qual desharatava
totes les jugades, perè amb tot domini molt el 1.1evda.
A Verdú s'ha celehrat un altre partit de Campionat, però a causa
del vent no ens ha estat possible comunicar per teléfono
El dia de Nadal i el 26. el
Joventut jugará amb l'Iris F. C., de
Barcelona, i el F. C. Lleyda. amb el
Poble Non, tots primer equip.
El Szornbathely A. E.. equip
que avui ha jugat amb l'Europa. jugará a Lleyda els dies 31 desembre
i t de gener, contra el primer equip
del Joventut Republicana. - Ramphis.
A HORTA
Abur al matí se celebra la festa
de la henedicció del camp de futbol
de la Unió Atlètica i de la seca seoyera.
A la tarda es Suca un partit entre
una selecció dcl F. C. Barcelona i
el primer trans de la Unió, disputant-se una artística copa, donatiu
dels padrins de la senyera.
Guanyà la Unió per dos gols a un,
amb el qual resultat pales à novament la seca gran forma.
A les ordres de Font s'arrrenglePer la Unió: Suhiran, Solanes,
Guerrero. Dofiate, Casals, Fernández, Blanch, Murioz, Marco, Francisco i Colonoa.
Pel Barcelona: Alfaro. Molina,
Dordat, Rodons, 01k: o Pladenyes,
Just, Escato, Flotats, Arnau i Gutiérrez.
El primer gol fon obra de Mufioz,
enarene d'un free-kick.
Un accentuat domini deis de casa
fa que la defensa forastera incirris
en penalty. el qual tirat per Muiloz
es convertí en el segon
A la segona part veient an ec
més cientific per part del Barcelona.
afavorits per vent i el joc un xic
brut del sen ring centre. Els de la
Uni,, ami, gran fogositat i entusiasme realitzen escomeses perillosissimes que no es converteixen en gola
per miracle. Un hatibull al terreny
de la Unió és aclarit per Subiran
d'una treta fluixa donant ocasió al
Barcelona per marcar el seu únic
gol.
L'arbitre imparcial i encertat, tecleos palea el seu gran coneixement
de joco-Martirius.
ARENYS DE MAR
Diumenge passat al mati el primer
infantil de la U. E. Areny 's es trasIlada
• Mataró a jugar contra el d'igual categoria Fileno. aconseguint. malgrat
els esforcos . desesperats de l'arbitre per
der -ion perdre. empatar a un gol.
ia. tarda, al camp de la U. E. A.,
juraren un partit arnistós el reserva
d'aque,r club contra el reserva de Calella. Seria perdre ci temps ressenyar
aquest partit ; el .que hem de fer avinent és que tractant-se d'aquest reserva ja fa masca vegades que succeixen
destetes com la present. i el pitjor aún
le= peques ganes de jugar dels seas
competa:ata. Esportivament parlant,
horroritza en pensar que en un momea;
&,natun d'aquests ibis hagi de suplir
algura haixa de l nostre primer.
-Al mateix dia. i a la tarda. el primer ocre de resmentat tercie es trasllada a Blanes en punir de campionat.
perdent per 5 go. s a T. De sobres tothom esperava el, resultats dotinguts
(inc ara en el campionat. donada la superlorit-ot dels altres eqnips i el por
temps d'existència que comma la U. E.
Arenys. Dv tres manere%, aquest rampionat els tutora resultat beneficiós.
perodP hom posa a prova el seu onze i
se li han pregui constatar Iltus &icetuositats, les qua's mereixen prompte
esmena.
PIRA
Diorama(' passat tirante' lloc un partit de halad entre el primer equip del
Valbora F. C. i el primer del club
local. Guanyaren els últims. per 2 a o.

CAP! CUA I
RESTAURANT IDEAL I
DIputació, 202 (entre Arlbau I Muntaner). RIngú no
el competelx en quantltat,
qualitat I economla. Abonamente I carta. Co gerte a 3
pesaste*. EncurtIts, 3 plata,
postres, pa I vl.
PULCRITUD, DISTINCIO

PRUVED-MOI

M. Malye parlä magistralment

del text i dus l'aparell erftie. Remareta insistentment la imporjäneia de la papirologia. pel
que fa als textos grecs. textos
interessatilissims per la srva
incomparable valor en tots ele

L'ADORACIO
Gravat al boix. A. Durer

NIT DE NADAL
Al cor mateix de l'hivern. quan
la terra sembla monta, i els arbres
són despullats i secs-ni flora ni
fruits-i la neu corona els cims
les muntanyes, i arriba fina a les
valls mes pregones l'alé glacat del
vent udolador. allâ a la coca hunmil i
tosca de Betlein. a la Judea. de l'arbre formás de la Verge Maria floreix-oh. miracle!-la rosa fresca i
viva de Jesús. el Messies prorns pels
profetes, el fill de David, l'infant Jesús.
Mai no sis vist mis gran esdeveniment ando tanta d'huntilitat i de
pobresa. 1 rnai no s'es vist sorpresa
més gran ni més gran meravella.
Per un carni ignorat de tothom. Iterar de la dolo Verge. i els pares de
Sant Joan, el Precursor, per tot
company l'obscur fuster de Nazaret,
cami de Betlem. qui hauria dit el
preciós Tresor que s'escondia dins
e' ventre virginal de l'Esposa?
Si atan hagués pogut endevinar
tat el tnisteri que Id portara; si aquella gent senzilla de la Judea llaguessin arribat a descobrir que era el
mateix Déu j et home l'iniant que
madurava dins el centre virginal,
no slaurien pas vist abandonats
Josep i Maria, sense trobar etilloc
acolliment. ni al thateix hostal;
Jesús batirla nat dins un pobre estable, tenint per tot escalf l'ale d'un
bou i d'una mula.
Però. que representa tot això davant del fet de venir? Que representen aquestes petites molesties de
Josep i Maria, ni que fossin mes
grosses. davant el miracle que Ilurs
propia ulls acaben de veme: El Messies prornes és arribat; sön complertes les velles profecies.
Perú, oh! si ara mateix el món
era distret, sense presscntir el miracte. sense creure-hi tan sola, i tot
a la terra era igual que sempre, dolçament adormida la natura sota resguard parpellejant de les estrelles,
teta plena de pau i de silenci, ací
atta un esquellerinc perdut, un gos
que aüca, la ingènua tonada d'un
flabiol de pastor, quina inesperada,
quina divina trasmudanea així que
el dolç Infant és nat! Talment una
rosa que escampes rnolt lluny la seva olor, bell punt desclosa; talment
una estrella caiguda del cel que, en
arribar a la terra, tota es desfés en
llum. deixant la nit tan clara com el
mateix dia, però amb una altra Ilum
-11mn de misteri sobrenatural...
Dins aquesta llum que ha omplert
de solne la nit de Nadal: fregant
gairebé les testes dels pastora, que
esguarden el gran mirarle sorpresos
i meravellats, una volior d'àngels
anuncia la bona co y a, al so de a/asignes celestials. 1 els pastors deixen els ramats a la bona de Dén,
cono si confiessin la guarda a les estrelles Ilunyanes, i gen van corrents
cap a adorar el divi Nadó que Maria
tot just acaba de vestir. I ells són
els primera a fer-li presenta i a cantar-li villancets i a escampar per
la contrada la nova del gran esdeveniment.
Jesús is nat! 1 tot el que era
menyspreu i abandó per als pobres
esposos de Nazaret ara n'Al convertit en amorosa companyia d'aquella
bona gent, que ele omple de candides i cordials ofrenes 1 els volta
de càntics exultants.
I a dalt del Cel, mis resplendent
que totes, esborrant - les totes amb
la seva vivíssmia claror, l'estrella
d'Orient esclata. Ara que els àngels
anunciadora s'Un esvaït pet cel i
els pastors, després de presentar al
Nadé llurs ofrenes primicerea sen
són tornats amb llurs rancian@ de
jota, brilla per damunt de tot restel miraculós, i avança poc a poc
envera l'hurtad estable de Betlem, ma

acaba de venir al mena el Salvador
dels homes.
Oh gloriós estel! Seguint el teu
guiatge, tots els camins són un sol
cantil Sota la nit gelcbrida, la teva
Ilum aclareix igualment el pas dels
pastors i dels rústecs i la pomposa cavalcada dels Tres Reis que Vnen de l'Aràbia per adorar l'hit-unto
Ara som lluun. molt Iluny de la
primera nit de Nadal. El Betlem
d'aquesta nit no ha passat mai, ala
dit. Si, »o ha passat, que encara torna, torna cada any. Però el Betlem
real és Iluny tamb é i l'Estrella, de
tant lluny, ni s'obira.
Aquella nn meravellosa, nit de
claredat i de rnisteri alhora, i aquell
trosset de món que fou escenari feliç
del gra:1 miracle, nosaltres volem
eternitzar-los cada any en aquestes
(liarles i en feto, a dins mate,x
les nostres llars, una i maldrama n,tació "I, el pessebre. I
no som, no, com aquella reis i
aquella pastora que veieren i tocaren
la meravella de la pr i racr.: nit eic
Nadal. Però en sentim cucan ja
poe•ia com el pirfum que en; arribes d'una flor Ilunyana i »motortal. I amb les nostres mana mateixes construïm la Co ya i fern vis camins que hi (bien; ¡ alcen' les numtanyes de la Judea i les cobrim de
i nosaltres n.atcixos pengem
sobre el Portal l'Estrella guiadora
i fent caminar amb el nostre pensament i amb les nostres matos, una
nnca 111éS cada dia. els Santa Reis
que van a adorar el Ful de Deu.
Aquesta és la nostra delicia, en
aquestes festes nadalenques. I fins
aquells que no han petilut la fe i
la joia infantívola de vetar., les coses amb els ulls innocents i simples,
no temen també un dia o altre el sea
Nadal, amb el seu Naixement. i amb
1"Estrella?
Juan Arúa

Obsequi de
la Societat

"Nestlö"

Contra remesa de 25 etiquetes blanques de des que
van enganxades en el pot
de la Farina lacteada NesIld, es regalara una preciosa nina i un M'u, nurnerat per al sorleig d'una
¡tina de gran tarnanv.
Aquest isorteig s'efectuara
entre cada cent participants.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de
SOCIETAT NESTLE, Granvia L ayetana, 41, Barcelona.

ordres. Abans dels p'apirus hom
no disposava de cap manuscrit
d'autor antie. remuntant a la
mateixa ar‘tiguitat. Ni tampoe
era possible establir un mi-loele segur per precisar un text.
Els papirus han destruit una

mena de superstició out existia
respecte ti la valor del s marmserits medievals: les alteracions
dril !ext. que s'atribuien als enpistes l'Edat :Villana i als
"rlemi - savants" que havien pretiie corregir- Ele mateixos ropistes eontrihnien a frr-ho
m'entre aixt. ronfesant - ho. roto
en 'la conegut g rasos del "Brutus" de Cieeré i r) del copista
de les obres de Chtul.
Durant quasi tot el paesat segle era opiniil general gute
copistes medievals havien disposat d'excei -lenta textos que
rnitimeteren amb llur isrnoränria papirus prov e a (me rti,:h es una inexarti'ml. Els rop:etPe de l'Eatat Mi t jana lié han
a't , rf,l eis 41rins. I.n4 alteraen gnu
¿-firis IP% varian t s
n iforiiron ar t.. . C.ti !rpart
marean que els patiirus donen
manuserlts deis
fra7nents
r..!ors eläss i rs des ilel
le t. T. a! VIII D. J. o sia
pedo& dm mil anys. Comp-irant annests papirns amb
manuserits deis .r gli‘Q IX i XIII
1 XIV. s'observa que les alterotinos g 41, Ir g malrixes en tina
ir-omisa l'estudi
i
trad.
la histèria
Aquest drimostra que lr g edie ; rms. du-Orts la fi de
d'en ertèrtioure. Los preferéneies dele lectora antiosi
obligaren a frr un tiratge ,nfrr
las obres d'un autor, i es sovint
aqueot tiratar q ui da reienonsabie de la piirdua probahlrmrnt
definitiva. de mono« obres. E.
nn problema dificil dr resoldrr
PI saber amb auins materials
Ala gratnatics alexandrin g esta_
Miren els textos rlässir s. 1.0
història sir lee obres dels gratis
_
elitesioe deis gratos V ¡ VI.
fereix de 105 de Ire obres
li-poca alexandrina i romana.
C al distingir. encara. en re els eläseies, ele quo errit
per a tothom i ele solament
de s tinats als iniciats: e l s que
esdevingueren aviat célebre; 1
molt reproduits ((dares de polémica , . As evident que pel que
fa al text m'en dc qualitat mol/
distinta. La influència deis erflies alexandrina ha estat molt

important en la formaciö dels
textos, tal com ens ha estnt
tramesa pels manuscrits de l'Edat Mitjana.
Tota la tasea del critic consiatia, un temps, en reconstituir
el text di manuscrit arqueti.

pus, entre les diverses families
de manuscrits. 3f. 3falye s ' eatAnfri pl en atinadea consideroeions 1 exemples. rem P IB d'Aristbfan, de Pfndar i fresfode,
per demostrar QUO si volem remuntar-nos fine; al text
(de PIntiar, per exemple). el
que serveix no sön pes els manuserits. simi les tradirions
direetes 1 les escolies. El que fa
que lotee les Ilienns dele manuserits hagin d'A:oler es t udiades amb cura, porque poden ésser variante estimables. I
ele papirus han estat une ereciesoa instrumenta de control.
Perb establir un tea', As
quelcom de formidable, Cal enrtAixer la 'lengua, la gramätira,

paleografia. epigrafla, melrica,
història antiga, etr,; cal Amser
al corrent de toles lea variants,
le interpretarione, interpotnciona I subatiturions de mote;
cal ordenar tole ele clemente de
dneumentaciö 1 cal eneara peameir un fort eoneixement de
t ele costume, ele medies
de la penca de l'auter afilie. canee ohltdar el gust - l'instint
guiador.
filblege franceses que
Cenallttleltren rAirsoCia t'en
CluIllaunte 1FInde", receneixen a
aquesta última factillat una
Importänela preponderant. rar
mereee a In aunerloritat de
!hm gust - segur instila guiador ele diera nosaltres - que

han
.: pogut ja excellir en edi-

mona que, com la d'Esqui' per
M. 31azon,.sön veritables "chefs
(1'oevre", superiors a tot el
que ha produït fins ara la prestigiosa ciencia pedant.
Seguidament, 3f. 3falye 'es
preguntà com, essent ja estaMea el text, hiturtt de presentar-se l'aparell critie. L'aparen
erftic - digne, - sPrä funciii
de la natura del text. QuA ha
I lt representar? - segueix preguntant. 1 respon: -El report
Id l text imprès amh la tradició
manusrrila i, i hi ha llnr. amb
Ja tradiei6 indirecta. Perqué cal
que un lerloe oullivr t pogut
n Ionar - se demodantrint i ritpula
erimple del text, que li ofert.
coneixer i comprendre'l. i no
pas refer-lo, amb ola material:4
acumulats al peu de les pägi-

iles.

El confereneiant estudiä detingudament eom hn d'esser PStahlnrt l'apare!! rritie. segons
pls casos i les "desiderata" qtte
ha d'ompletiar. S'estongue destires en consideracions i exrmples, que per In sexo Ilareitria
no podern reproduir ma!grat la
seva tienten i cl %PU ens ert. Els
'Princinis generals que han
d'inspirar l'editor il'un leal i
el s proeod i me n t a (Ir vedad-Vi,
min traetats per M. Malve nudi
sorprenent egurrlat. 1 ecinelou
que taparen eritie ha d'ésser
simple, eitmodo. elar i el més
ttlefittlie possible. 1 tot això. encara, fet (le manera quan no final
peu a Earbitrari i a la fantasia.
In brin rixemple d'aparen orille
es el dc Coulon.
TM. aquest pacient i
sjtn trehall d'retudi deis manueerits, irestahlinient del toxt
i dr les variar/1s junt ainh raparell
tot Freturli paroimoniós lit
eieneirs aviti poderneamotil a uxil ia ms l'Hidra'.
sAn norn4 que la prenaraci5
totrquada de la veritable obra
(pm consisteix en la tradtirei..,.
La tradurriA. com diu 31. Mills'. es la fi l'obj e et e primordial de frd editor, el termo deis
sous esfo,reos, la verif iraei4
(lela sona trehalls, la entisagraei l i ¡ (lo vegodoS la "eonnlatnp af ion". llom pot dir que la pedra de toe de tot comer'
e; la t rarlue( iti. I SA11 innombrables els que sAn mt posició 1fr conjerturrs sobre una errla 'Mamulla o un orrt passalgr
dirrnmput del !ext. (111P sén imprilents per traduje una pägina
i sobro 1 rof una obra sol/cera
gcr 2a o !latina.
lii ha dos siSlemes pp%.giblps
do traduceiiii Ii traduerió Ilittre i la tradliori.3 rienrosa• Malgrat sernhii paradoxal. la traI:, *voritnhir"
durciA
- la vrair" Es
clac nao no cal paa ententire
por traduccirS "Ilinre" nquolla
ano oc pren voritables Pihortats
ainti el 1e7(1. LeS traduceione
d'aquesta fais6 han d',"• sser ronsiderades mes aviat r ían imitacintas a amnios rulantarions.
En traduir. cal. abans fine altra rosa copsar el sentit vil
dels mota. Per (er aiò es proeis momear-10 i reeneear-lo
altre rop. L • esfore da considp_
Maroble, per') - com din

una font d'energ; „Usada mo,,i
deradament, és u.. .3meat j ß
nutritiu.
Els anties la .tenibn en-grate
consideraCió; per ella era roe
nut bàlsam, un atiment dIvf, i
mancava mai en les testes raes,

¡ye - no impossible. Cal considerar una traducció com
un ideal de perfeocid, mes aviat
que Una realització teca i que

totholn pot fer. Veritat, però,

que una tracrucció en aquestes
condicions es una veritahle obra
d'art, que no tole els lectors
tenen proa preparaciö per gustar - ne s miirit i l'encía. Les dificultats d'una traducen; serablantisón considerables i a la
pràctica polset' no pairo útils.

sohemnes.
.La inel és poc usada en les
nostres famflies, ma/grat les se-:
ves virtuds higiéniques.
Es veritat que endolceix un',
xic menys que el sucre, però,
compensació, té propietats que
el sucre no te. Per endolcir, un
quilo de surre refinat equival a
1,200 grarns de mil.
En molts paisos, la niel s'usl
en lioc del sucre. per endolcir

La 'fria:feria dele lerfors, no
obstant, no desitgen una porPedí, tan gran: desilgen simplement un chmorte ajut per
comprendre l'original. Tampoc
e s tracto d'"ajudar" a fer comprendre la penen antiga. sind
senziliamont um for-la comprrndrri Es aixf com s'inicia t prepar a el lector. rlesvr»tIbmt-li
l'amor a la saviesa anliga. Les
;Dale: tradnerions nn han servil
sind per alltinyar tu molls
enneixernente en veritat proein_
s n s, i anitvem a dir quasi impre%eindiblra.
El segon sistema de trarlueral
missibir ee la tradzieriA rignro_
• - e h 011e no vol dir pos Tiferal -- la literalitat essen!,
eran uhr molt he M. Malas.
la pitjor de lee infiiirlitate. En
el P71 s de les fra s e s g r e 2lIeS parfiridarmenf. el trailuir "mot
red", pnra p Ia P e r paraula, poden conduir a obsurditals,
Peris. los belles refIrNions
(tuesta conforkicia i los de les
diles que manaurn enriara, se-

cafè amh llet. rin lloc de la mai'higa per fer brironar a lee cría !Airee, i per fabricar dolerle i
"rarops per a l'estin. Muna. mel
Alle sie taronja o de !tialina,
fan una hrgmla deliejosa.
y. Variat

Mercats
Mercat de Colonlals
SUCRES
Sentida que el Govern comença a
treure traces que tant perjudicaven
el ecnnere i la indústria afectats
per aqueas article, pera; manca molt
i costara bastant tornar a la normalitat perduda.
De moment s'indica la següent cotització:
Mel, de 16o a 162.
Terciat, de 178 a 180.
Centrifuga remolatxa, de 175

rala eta e! possitubn «ifolepAndes

en im vinont adicto ültim.
importancia cultural de lee con fer2, nrie% de M. Mrtiye. cernida
be d'emanar aqu , s1 espai.

a 177.

Quebrat cla, de 18r a 183.
Nova York refinar, de 236 a 238.
Pilons. de 222 a 224.
Tallat. de 226 a 232.
SUCRES DE TAXA
Blanquilla: magatzem, a 177; consuno, a 185.
Tarrós P. G., de 187 a 195.
Preus per pessetes el; too quilos.
CAPES
Continuen els canvis alta i els
mercats d'origen ternos, seguint el
nostre la rnateixa tendencia de puja
que de temps es va sostenint.
Per al consuno es cotitzen:
Moka legítim. de 650 a 660.
Semi Moka, Honrar i africana, de
625 a 635.
Puerto Rico Caracolillo, de 710

Cristòfor de Doménec

LA

MEL

La niel proecifeix. principalritr i nt, del oPel ar I.es .,ors
que
fl
l'aliella roeull i que amb una
parcial traneformacid digestiva
converteix en una substancia
dolça tota plena inina flaire que
rerorda el seta origen.
A nenes extreta. la Inri és un
líquia 1 ra n s paren t ron/ l'ärnhar.
pe p e) tot just la temperatura
56 , 5,-- 'tale Clip al setihni i
octubre. esdevé miar, os grunuia
i se solidifica. Si es ti; en reoipients ben tapats i en l loe Pixtit.
es conserva inalterable per un
temps tailefinit; tant As aixi.
que, segon: att fir,uta, no fa ga
re. en les ex; . avaeir.r,3 de Pumla etutat destruida poi Vestibi pm a an3-s drsprés del romençament de la nostra era,
s'lla trolmt me , ate e ¡,se
intactes les sev-s pr,,pietats.
La mol ja zranulada mideve
líquida novatnent si s'esa alda
bany nutria, pon% por(' un vis
dol son aroma. En general. una
nirl genuina ha de granular ale
pritrirre freds.
T.a tasel conte 'Id 50 al att per
cont ‘ 1.0 subefancies suerniles:
por nixii ondoloPix menys que
el Altere refinat, però rofIs que
Iii gltiensa. que te solamen t.
pron del 40 per cent de substanria dolea.
Sol etrure's ano la niel As una
sulislanein do loen. que no nodroix. E .. un error. Al codead.
de
AA tlfl bonfssim
pir
remineginle,
ra mel es iimilitionf nseitnilabio, rar piteen directamont a
la sang, converlint-se aixi on

a 72o.
1<lem idetn Iauco especial, de 7oci

a 71o.
Mera ídem íd. superidr, de 68o
a ego.
Idem ídem Hacienda, de 630 a
640 pessetes.
Caracas pelat i anudara, de 640
a 659.
Trillats extra. de 59 0 a 600.
l'ucrto Cabello i Corrents, de 58o
a 590.
Palembang, de 630 a 640.
Pasilles, de 515 a 523.
l'reus per pessetes els too quilos.
CACAUS
Eu Trust de receptora del catan
Fernando No ha acordat augmentar quelerun els preus que reglen en
el carregament arribat darreramcnt.
Els estrangers combinen sostenint els seas preus. podent-se indicar la seguent cotització:
Guaiaquil arriba. de aao a 450.
Itlem Batas '. de 420 a 430.
Fernando Pito 1, de 340 a 350.
litem ídem 2, de 330 a 340.
litem idern 3. de 3t5 a 325.
Ideal ídem 4. de .285 a 295.
Caracas t. de soo a 550.
Ident 2, de 400 a 450.
Preus per pessetes eta 100 quilos.

BANCA AMES Successora d'Evarist Arnús
FUNDADA EN

CASA MATRIU
Passatge del Rellotge
Telèfon: A. 1912 1 1913

Su( ursals a

APARTAT DE
CORREUS
Número S25

1846

CASA CENTRAL
Placa Catalunya
Telèfons: A. 631, 4620

i

4621

Balaguer, Berga, Cervera, Figueres; Igualada,

Lleyda, Manresa, Puiticerdit, Solsona, Tárrega i Vich

Negociem tots els cupos venciment 1 de gener prüx
EL LIQUID IMPORT DELS QUALS ENS SIGUI CONEGUT

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES 1.144PO5T DE L'ESTAT)
Dimonslona en oentImets14

MIMA

A10/011

A

12

B

'

a

18

18

D

rOnelärla

20

56

20
41

56
56

tu

any

14

51

'2 O

.12

15
22
33
32

474

70

209

139,272

trimestre
semestre

Direcció telegráfica i telefònica:

61

282

36

any

65
123

56
90
50

trimestre
semestre

any

Si
36

120
225
101
193
371
132
248

96,163

56

25
43
79
76
138
67
124
223
81
152

:so

30
50
75

seinestre
any

Dos,

Pessetes
17
24
2t143

22

trimestre

11

56

trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre

44,173

74'051

41

Un

21,800

58

59

TER3IINIS

14,762

3 141
40

F

Amplirla

CAPACITAT
decímetros
41 'm:wats

120

119
398

189
348
677

BANCARNUS

ELS 144*Tit

GOVERN DEL DINECTOifi MIL

VON

gens una nota informativa lila Presidència, la direcclil
neral de Seguretat ha fet fracassar un moviment revoluionari comunista que havia d'esclatar a Espanya i Portugal
I

dia d'Innocents : Amb aquest motiu s'han practicat
nombrases detencions

PRESIDENT DEL DIRECTORI A PALAU
Madrid, 21.—Avui, a les ondea mati. ha estat al Palau,
Del, el
. despatear arnb
eeedent del Direetori, general
reno de Rivera.
lia SUSPES EL VIATGE D'EN
ItiM0 DE RIVERA A SEVILLA
Madrid. 24.—El general Prio de Rivera ha trames a Sebe el següent telegrama:
"President del Directora als
elides de Sevilla i Xerez de
Vrontera:
.-emb veritable contrarietat
i suposant que la vosa no serà pitjor, ent veig oblide desistir del viatg.0 amb
ta illusiS projectat, per?) pe.
iries i inajornades obliga: del meta carree no em
insten realitzar-lo.
Votes seran els primers en
empendre que en aquests miente, i en les condicione que
i h vingut, per patriotismo i
e e órum prepi, estic obligat en
distreure ni un moment la
leva atencid del cärree. ajorara tota satisfacció i afecte
r a quan hagi prestat al país
er complet el serevi que li
remes, en el moment del qual
mano fervorosament a Den
ere arribi aviat, mes que poi
len deseans, per veure reatalt l'ideal que atenta a tot Esenya.'
CONFERENCIA
Madrid, 24.—El f i scal del
ibunal Suprem ha conferen:at anda el general Vailespiesa.

COMPLOT COMUNISTA
NoMBROSES DETENCIONS DE
COMUNISTES
Segons una nota d'informada de la Presidencia, la Di/vedó general de Seguretat,
informada que els eternos-As comunistes preparaven un moviiient revolucionad per al dia
28 del mes que som, el qual
havia de fer-se simultàniament
a Portugal i Espanya, ha adeptat les mesures necessàries per
inipedir-ho.
Han cut detinguts a Madrid Jonp Rodriguez Salinas, Josep Rodríguez Vila i Emita Arellano García,
del Comité central de Joventuts co-

runistes. El secretari general de l'esmentat Conitet, Lluis Portea Fercande; no ha pogut ésser detingut
pr haver fugit a França amb documents .alsos facilitats per Rafel Mara Cabezas, detingut a Sant Sebsst'a.
S'ha detingut també a Ramon Lamoneda, el qual rebia una subvenció
mensual del Comité de Sccors Roig
Rússia.
A Sant Sebastiä ha estat detingut
Miguel Escobar Pérez, al val se li
han ocupas notes, talonaris de cotitzsció i altres documents.
A Bilbao s'ha detingut a Feliu Brestres Asnal i Lleó Lazaro Repiecos, sec-etari i voca*., respectivament, de la
1- e&ració provincial de Joventuts comunistes de Biscaia.
A Astilries han tstat detinguts Josep
Rodríguez, secretar; d'actes de la FeSsració provincial; Antoni Ocejo i
Ferran Castro Fernändez, de la Fedesació Comunista; Llàtzer García, de
Joventut de Sama; Crípsul Gut iérrez. de la de Sotombrio; Jos.s
Aretió i Carlee Vega, del Comité prosincial i Müdest Espeso i Secundi Fereärelez. de la Joventut de Mieres.
També està ordenada la detenció del
r•resident de la Federació provincial,
Manuel Secabe.
A Sevilla, un l'organització de joveinte i agrupacions cnmunistes anava a càrrec de Manuel Hurtado. 'tenis
té s'hi han fet algunes detencions.
A Eibar ha estat detingut Aureli
Cruz Vázquez, Raimon Pasmon Arara. Raid Maree Grk:a. Marian L6lee Guerrero, Florenci Acta Arana i
Huís Broutons Llena, que composaven
)1 comité directiu i celebraren reunions
elandestMes a una taverna de l'esmenlada població.
Seis ha ocupas el llibre d'actes
rombroses cartee i documents importante.
A Palma ds 'SI: almea van ésser detinguts Miguel Colom Vidal i el pre,ident de l'Agrupad '', Amad Maria
Alsina. Ei primer guardava documents
pela quals s'ha desenhert que el neungut a Madrid, Josep Rodríguez Galinas, rebia la correspondencia adreçada
a l ' aPartat dc correus, i que seguint
entres del Comitè Central del parat
rsmunista aparejan ata membrete de
diferente cases de comerç per no inlandre sospites.
Sha esbrinat que funcisnaven clandestiament joventuts i agrupacions comunistes a Bilbao. Fitar, %rae:sido,
Seetao, Ortuella, La Arbdeda,

to, Dos Caminos Arrigarriaga, Mentiha, Aguilar de la Frontera, Villanueva de la Reina, Mieses, Sama, Oviedo,
Crevillente i d'altres poblacions.

En els nombrosos registres efectuats
s'han trobat proclames. fu:lets, cartes
i altres documents interessant!.
S'ha donat coneixement del resultat
d'aquests treballs al ministre plempotenciari de Portugal perquè les autoritats portugueses prenguin les precaucions que ¡mitin conveniente.
EL DELEGAT D'HISENDA DE
TARRAGONA
S'ha signa una disposició ordenen', fineixi en el eärrec de
dele g at d'Ilisenda a Tarregonn,
En Daniel Minguez. nomenantlo interventor de Mälaga.
Nomena per a la plaça de Tarragona a N'Ende de la Cämara.
MAI NI EL MAL NE EL BE NO
DURA CENT ANYS
L'amo d'un hostal del Pont
de Segóvia, eonegut per "Paco
el Manyo", va resultar afavorit
anal una participad(' de la gressa. Per tal de celebrar-ho, shava sortir amb una camioneta
automóvil acompanyat d'un netea sen.
Sembla que van aixecar un
xic massa el colee 1, no podent
dominer el volant, veren volear
ale vollants del pohle de F itenlabrada. resultant modo Paco el
Manyo i greument ferit el seu
nehot.
DUES MORTS MISTERIOSES
Al jtielat ele primera instänele de Navalearnen al qual perla ny el noble de Pdattela d'Alarcan s'ha nresentat una gravIssima n Isntliteia.
En aquest noble viene En Josen Calvo Bruieros, el qual tenia un capital de mis s do cent
mil dures; per això entre el ‚s-ei-

net teni afanan de nana rife
Tole la familia - del senyor
Calvo es reduje a tina germana
annmenada Na Merla. i el fill
d'aquesta. En Pea-e Angaile i calvo. el qual residía a Paris. Es
aquest el que, en tornar de París. ha presenta) /a don/Inda.
El senyor Jo e ep Calvo fa
tenme que tenia al sen servei
una minynne anomenada Pilar
011ero. rasarla arnb el flequer
Antonio Morillo.
I'esmentat eenyor tenia en
molla eslima els serveis do la
Pilar, 1 fine afirmen males llene-tire que la dita i g entil minenna era prl sons - or Calvo rnés que
una humil eerveenta. una analea intima. El marif. perb. res
no en savia; en obetant, arpa p efa eenvere rasada vivia en /in
domicili distint del son marit.
DesprAs d'aquest prehrnhul,

rellena al era. El ermeor Calen va
fer te s tament el 9 de riesen-abre
de 191 9: PT1 101105t testament
rifyjdf el c p ii capital en das parte
irnials; una a la seres germana
i tina altra a la minyona Pilar.
El 20 dr. gener de 192 0. un
0103 I mil! desnré s . Na Mar i n 03
va sentir srMadament snal:illa
desnrAs d'haver hdrut sin vas de
PM. 1 morí por després.
El 2 de febrer dotse dies després
de la mort de la VM113 d'input., el
senyor Calvo. merces a determinades astAcies—aix 'S l'o din la denfincia,—va millar el testarnent i en va
fer un altre: pesó enlloc de deisar
al seu nebot la part que abans havia
legal a la rime del noi. en el mi
testament drisä íntegrament el capital a la Pilar.
traspassä, oficialment d'un atac d'uremia.
El metge que va cecrtificar la mort
dele dos germane es troba actualment a I'llavana. Hnos ha somitat
un xic •'aquesta extranya absència.
S'han fet les oportunes diligencies.
A Pozuelos tothom esta indignat.

EL SINDICAT
DE BANCA I BORSA
Ahir es va reunir el Sindicat de
Banca i Borsa.
El senyor Nieto va Ilegir una prososició demanant que es gestiones
la readmissiü dels empleats acornadats en la darrera vaga.
Diversns membres van oposar-se
per considerar-la hurnilliant.
No hi llagué acord i s'aixecà la
sessió.
ELS TRIBUNALS DE TREBALLS FERROVIARIS
El R. D. creant tribunals de treballs ferroviaris per resoldre les
qüestions entre les entieses ferroviäries i els seus agente i obrers,
disposa:
Es constituiran en tribunal regional del treball ferroviari per cada
companyia i un tribunal central del
treball ferroviari. comú a totes elles.
Els tribunals regionals ferroviaria
entendran en toten les qüestions que
se suscitin entre les cipreses h•rroviäries i els 5CUS agente que tinRuil caräcter general i que no estä
reservat artirularrueut per les lkis
et seu coneixement als tribunals ordinaris i que no afecten a la dimeció tecnica ni a la discilpina que ha
d'imperar en tota mena de serveis.

També podran eentendre en ele ea-

son que plantegin ele obrera i agents

de la companyia, sobre queixes elevadee a la Direcció.

El central entendrà en els recursos d'alçada.
Els regionals estaran constituits
per un president, tres voccals representante de la companyia i tres més
representante dels obrers i agente,
tots amb vea i vot, i altres tres de
cada una d'aquestes representacions
cona a substituts. Segons la importäncia de la companyia aqueas vocale seran quatre o cinc, enlloc de
tres.
Un vocal, en funcions de secretari, el desempenyarä un enginyer o
ajudant al servei de la divisió de

ferreearrils.
Els tribunals es renovaran cada
dos anys, poguent ésser reelegiblse.
Totes les despeses que originin
el seu funcionament van a càrrec
de les companyies.
EL SANT DE LA REINA
Madrid, 24. — Ahir. diumenge, se
celebra la testa onomästica de la reina
Vietbria.
Al Saló de Tapicos del Palau es va
dir la tradicional missa de tots els anys,
a la qual assistiren els reis Anfós,
Victòria i Cristina, els infante Isabel,
Ferrats la duquessa de Talavera i els
alts cape palatina.
Oficia cl patriarca de les Indice.
A primera hora del matí es va retare un magnific ram de flors naturals de Valencia, obsekni del regiment de Victòria Eugènia, a la reina
S'ictória, coriliel honorad del dia regiment.
Com de costurn, a ravantcambra regia i a la majordornia del Palau es
colocaren àlbums per signar.
Al vespre se celebrä al Palan.l'antmciat banquet de gala.

DISPOSICIONS DE LA
"GACETA"
Madrid, 24.—La "Gaceta" publica:
Reial decret declarant condecoració especial, la medalla creada per la
Junta del Comerç espanyol a Ultra-

mar.

Reial ordre disposant que els presidente de les Fires internacionals de
Mostres de Valencia i Barcelona
passin a formar part de la Junta
del Comerç Espanyol a Ultramar,
amb la facultat de designar vocal
suplent, i autoritzant igualment els
comissaris de les Exposicions Internacional; de Barcelona i Ibero-americana de Sevilla per designar tamicé vocal suplent a l'esmentada Junta del Comerç Espanyol a Ultra-

El Reich pena tediar negoclacIdit Olida :ludimos
lacloaallstss detingats : Ladeiderfpmeter : La
camele del Balc Rimad : Oltra cada
dla zas la :Huele a la Itehr
Atestes, 23. — El Govent grec ha
dirigir un telegrama al senyor Ven'.
celos pregant - li que vingui a Greda
abans que tingui lloc la reunió de l'Assemblea Nacional, en la qual Ii serà
conferit el poder tense restriccions ni
cap condició previa.
Tota la prensa d'aquesta capital
alaudeix la invitació feta al senyor Venizelos i expressa la seva cordianea
en qod aquest respondrà als unänimes
desitjos manifestats pel pare —Hayas.
DIMISSIO DE GONATAS?
París, 24. — Telegrafien de Londres als diaris, que segons les darreres
noticies rebudes d'Atenes el cap del
Govern, geheral Gonatas, ha presentat la dimissid. —Havas.

LES ELECCIONS A ALBANIA
Belgrad, 24. — Les eleccions que
acaben de celebrar - se a "Irak han
donat la ykteg ia a l'oposició de l'Albänia septentrional. — Havas.

UNA NEDADORA TRAVESSA
EL RIU DE LA PLATA EN 24
HORES
Buenos Aires, 24. — La nedadora Harrisin ha travessat el
Rin de la Plata ert 24 hores, establint un record. — Havae.
LA UNTO NACIONAL DE PATRONS I OBRERS REBUTJA
ELS PROJECTES DEL GOVERN
ENCAMINAT 3 A TIEMEL1R L'ATUR FORCOS
Londres, 23.— El correspon ah de l'Agenda Havas a aquesta capital din que el Coma?) executin de la Unió nacional de
pal teme i nitres ha votat una resaludó declarant que descares
de l'enquesta feta sobre els projeetes del Govern, encaminats
a remeiar torees, es d'opintó que els esmentats projectes eón insuficiente en abso,
i per tant han d'ésser rebutjat.
Han estat trameses cópiela
d'amaestra resehició al Govern i
ale cape de l'oposició. — Hayas.
L'INCIDENT DE L'AFGANISTAN . — NEGOCIACIONS PER
CASTMAII ET.S CULPABLES
DEL ASSASSINATS
Peshavar, 24. — Un governador de la provincia limitrofe de
lAfgenietan, ha vingut per neRodar and) els cape de tribu el
cästic dele culpables fIFIS assassinats dels ofitials aenglesos.

mar.

Una altra, creant amb dependencia del ministeri de Foment una Junta encarregada de cobrar l'arbitri establees per reja' decret del dia 18
del mes actual, sobre pasatge i neolits, i distribuir les quantitats recapladee en la forma corresponcnt, i
di>posaut que el dit organisme es
denornini Junta .de Cancelació de
les perdues, i que estigui constituida
pels senyors que s'esmenten i que
en constituir-se la dita Junta quedi
dissolta la Comissin liquidadora del
Comitè de Trajee Maritim.

L'ENCARREGAT D'AFERS IMIITANIC 1 EL 011e1 DE SITTHERLAND CELEBREN UNA CONFERENCIA AMB M. COOLIDGE
Paris, 24.—El peribdic "Le
Temps" diu que. segaras informes de procedencia segura,
Penearre g at d'Afers brithnic a
Washington i el Dust de Sutherdandi /tan celebrat una conferencia amb el president Coolidge, que ha durat una hora.
--Hayas.

COMUNICAT OFICIAL DE

GUERRA
La Fulla oficial de dilluns conté
les següents noticies:
Z011a oriental.—Aviac¡ó bombardejä poblat Beni-Buyarri del Lekio.
Dia 21 embarcaren contingente repatriats, segona expedició Ancantara, composta per un capita, un soisoficial, tres sergents i tos soldats, i
primera expedició batalló Pricep,
composta per un cainita, tres subalterne, un sots-oficial, 12 sergents, 36
caporals ¡ 135 soldats; ahir embarca segona expedició de l'esmentat
batió, composta d'un cap, 4 oficials
i 354 soldats d'artilleria Pamplona,
compusta de dos caporals i 23 sol'
date.
Zona occidenta.—Sense novetat."

Un grafòleg genial
Un dels (dote de Viena acaba
d'emprendre un vialge a America, Rafael Scherrnann, el grafbleg miracullds.
Sembla que aquest home pos-seeix Unes facultals verament
extraordinäries d'endevinació i
de perepieäcia psicológica. El
consulta M'atine que pot. Els
directors de Banes el Sollieiten;
els periodistes rassetgen; els
delinqüents el temen.
En quinze segons do tenir a
la vista uta manuscrit de Shakespeare resolgue ur.a qüestió
que baria fet anar en doina
tots els peras callarais d'Anglaterea.
La seca especialitat es de
descriure el caräcter i fine ¡'esdevenidor de les persones amb
d'examen de Ilur Ithstra. Arribis
a esser genial en aquesta materia.
Pel deetembre de 190 II vtie

HOEtSUTMETRÅ At
tittietigietesearits

SEGUEIXEN ELS TERRATREMOLS
Bogotà, 24.—Un non terratrèmol de
gran violencia s'lla produit a la serralada oriental. Han quedat parcialment destruides les ciutats de Gachala i Gachete, on han mort algunes
persones.—Havas.

Berlin, 24.—Segons , els diaria, 1a
gestió que ha de portar - se a cap prop
del president del Consell ¿e ministres
francés, M. Poincaré, ita estas fixada
per a avui, havent de fcr-se lambe
avui una gestió anàloga a Londres i
a Roma. — Havas.
•
París, 24.—E1 senyor Poincare reHoesch,
brä avui, a la tarda, e) senyor
encarregat dels Atece alemanys.
En aquesta entrevista seran continuades les converses començades dissabte.
ES creu que el etiplometic atemany
ha rebut de Berlín instruccions detanades i Iliurarä al . President un memorändum en contestació a la darrera
nota de Poincare.—Havas.
Berlín, 2e.—En la reunió que han
de celebrar avui els senyors Poineari
i Von Hoesch, aquest sotmetrà al cap

del Govern francés proposicions explícites relatives a la enlució del problema de les reparacions, alai com. un
Pro:reme eacord provisional, respecte
dele territoris oeupats. — Havas.
EL REICH DETALLARA EN UN
MEMORANDUM ALS GOVERNS
FRANCES I BELGA ELS PUNTS
SOBRE ELS QUALS DESITJA
ENTRAR EN NEGOCIACIONS
DIRECTES
Berlín, 23. — Als cercles política
anuncien que el Govern de) Reich remeträ dintre de pee al Govern f rances un memorandum en el qual estaran detallades totes les qüestions respecte de les quals el Reich desitja en-

trar en converses directes amb els

Governs aliats.
Aquest memnrindum serà completat amb explicacions verbat.
El Govern (el Reich realitzarà una
getió anäloga prop del Govern de
Brusselles.—Havas.
DETENCE0 DE NOMBROSOS

NACIONALISTES -:- LUDENDORE PRESONER
Paris, 21.—Telegrafien de
Munic al "Petit Parisien" que a
l'esmentada cititat i diverses localitats de la regid han eetet
detinguts nombrosos propagandistes nacionalistes.
La policia rete presoner a ca-

MR. COOLIDGE I LA QUESTIO
DELS ARMAMENTS AERIS
Parle, 24.—A la conferencia
celebrada a Washington -per
l'enearregat d'Afers britänis i
el Dutt Butherland anda el
president Coolidge, es tradit de
la utilitat que pogusó tenir en
les achante eircurnstäncies. la
celebració d'una ronfereneia internarional per lraciar de la
qüestió dele armaments aeris.
El senyor Coolidge (ligué que
els tècnics americana jutjaven
aquesta conferencia de caràcter
pon opertn, puix opinen que
l'actual rnoment no es el mes
favorable per a la celebrare()
d'aquesta teunie.—Ilavas.
A T..1 CAMARA FRANCESA ES
APROVADA I.A I2iDEMNITZAC10 PER VIDA CARA ALS
FUNCIONAIllS
París, 24. — La Cämara, en
sessió nocturna ha aprovat la
proposicid del Govern coneernent a la indemnització per l'enenriment de la vida als funcionarle, per 5a2 vote contra 60.
Ha quedat també aprovat el

madura_

la* ondule
wad sce de*
chi hirco 1
ingles
be
les

Ginebra, 24.—Fa cinc dies que esti
sa seva di- generaftudendortf. nevant 'eme interrupció. En diversa
—Hayas.
regona, especialment al cantó de Vaud
ELS PARTITS PROHIBITS PO- la neu arriba a una altura d'un metes
DRAN VOTAR
i mig. S'han produit diversos allaus
Berlín, 24.—La COrrli88i6 ju- que han arrastrat nombrosos 'catete i
rielica del Reichstag ha apeo- causas greus clanys a a l guns immobles.
Va). una Moche per la qual s'auA Loysin ha estar precie evacuar
toritza. ale partits probabais a nombrosos sanatoris.
que puguin constituir aseadaEs treballa activament per trobar
cions exdlusivament destinades eta eh t'aten arrastrase per l'allau,
a participar en les eleccions.— Ilurs habitante enterrats per la neu.—
llevase. .
ayas.
LA DURADA DE • LA JORNADA; LES OPOSADES NOTICIES DE
DE TREBALL A VÄLEMANYA
MEXIC
CENTRAL
QUI GUANYA A QUI?
Comissió arNova York. 24.—Les noticies que
bitral ha decidit que la durada es reben de Nfexic són contradictó'de la -jornada de treball a la tajes.
conca d'Alemanya central : siEls rebele anuncien que han acongui de vuit hoces peral fons de seguit tallar els governamentals de
les mineS i de deu per a la su- liar base d'operacions ¡ que repre.
perfície.—Havas.
nen Ilur marxa sobre Mexic.
Els governamentals, mentrestant,
LA CREACIO DEL. BANC
asseguren que els rebele es dirigeiAMENA
xen,
en retirada föreosa, cap a VeraA
UN
ACORD
S'HA ARRIBAT
EL BANG ES FARA AMB CA- cruz, on es proposen d'organitzar la.
PITALS ALEMANYS I FRANCO- resisténcia.—Havas.
BELGUES
Berlin, 24.—Segons la "Ga- EL MOVIMENT Tt1EXICA SEGONS EL CONSOLAT DE
seta de Voss',- les negociacions
efEXIC A LONDRES
entaulades per a la creació d'un
Banc rhenä han donat com a reLondres, 23. — L'Agència Reuter
sultat un acord respecte dels diu que el Consulat general de Mexic a Londres declara que ha rebut
punts principals.
El capital serle per rneitat un telegrama del seu Govern dient
alentarte, i franco-belga, aixi que les tropes tederals han ocupas
cona enterament privat. — Ha- la ciutat de San Mareos i es preparen actua/ment per continuar llar
yas.
SEGUEIX MILLORANT LA SI- avanç sobre Veracruz.
Tumbé operen contra Puebla
TUACIO A LA Un
Guadalajara.
Dusseldori, 24.—A la conca de la
A la resta del país resma completa
Ruhr segueix millorant la situació económica.
E's salaris han augmentat en tal
quantitat que aleó, unit a la circumstància que el preu dels articles de primera necessitat minva notablement, ha
determinat la possibilitat que els obrera
es proveeixin amb força facilitas, fine
eis punt que les ndemnitzacions per
l'encariment de la vida &han rebaixat
d'un 25 a un deu per cent.
Les quantitats Ilinrades ia per /a
KnIdensteuer s'elevaren ahir a 22 milions de frases en metällic i 99 milions
en Iletres.—Havas.

ennjunt de la l'el de finances.
Hayas.
EL MARISCL LIAUTEY CAP A
CASABLANCA
Parte. 24. — El mariscal Limites, marxà anit paseada, amb
direicie a Marsella, on embarcada (timarte dap a Casablanca.
— Hayas.
EL "DIXaIUDF." EN PERTLL
Tunis. 24. —El vent. que bufa amb violència, porta el dirigible "Diemuile" cap a la mar.
Les autoritats militare han
adaptat Ice disposicione neceesäries per sorerrer l'aeronate
la qual se sap que te grane averiese — Hayas.
Parte. 24. — El Ministeri de
Marina informa suc el dirigible
"Dixanude", que es dirigeix cap
lEd ha romunient per telegrafie cense fils a dos quede
(Frene de la nit. El dirigible PS
trotte a Madenine. ora prepara
mitjans d'amarratge. — Ilavae.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

tranquillitat.
Les trapes federals estan reparant
les avaries produides pels rebels a
les lisies ferroviäries i de comunicadoras.
Afegeix el Consulat de Mèxic que
els rebele continuen publicant noticies completarnent falsee, emeses
des de Veracruz, però que no han
obtingut cap victòria sobre les troles federals.—Havas.
LA SITUACIO A MEXIC SE-

GONS LA LEGACIO A
MADRID
A la Legació de Méxic s'ha facilitat la següent nota:
"Segons els darrers comunicats
oficials rebuts per la Legació de Mesic a aquesta Cort les torees federan han inciat un atac sobre Puebla el primer resultat del qual ha
estat el de fer diversos grups de pre500CTS.

Ele presoners conduits a la ciutat de Miele han estat posats en 'libertas per ordre del president.
• El nucli de forces de Creen que
assetja Villahermosa queda completament derrotat per les forces 'lenta
cornandades pel general Vicens Gonzalez. Els rebele han sofert 200 baixes, sense comptar els ferits, que
ssUt nombrosos, i han abandonas en
el camp llur armarnent.
Es inexacte que els rebele ocupan
les zones petroleres, car han estat
controlades pel general Urbalejo, cap
d'aquesta regid) militar, el qual do.
mina els manantial; de Veracruz."

LLOYD GEORGE, INDISPOSAT
Londres, 23.—L'ex-Primer anees,
senyor Lloyd George. que havia de sortir demä al matí ansia direcció a Cricde:a. ha hagan de suspezidre el 9E0
viatge per trobar-se lleugerament
disposat.—I lavas.
EL RECONEIXEMENT DEL GO.
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VERN DELS SOVIETS
Londres, 24. — El "Observes" examina les cmdie:ons en qui Mr. Ramsay

LES

Macdonald reconeixeria el Gesteen dels
Soviets i insisteix respecte de la necessitat en que es troba Anglaterra
d'avansar-se a França fi a 'atta.—.
Basas.

wde.

ren presentar un fragment manuscrit. Al cap de tres minuts
(Ve j amen Schermann el va atribuir a un horno d'origen humil
que de mica en mica s'havia
enfilat fine a fer un paper emineta; no era deis que cerquen
la more per() acabada de manera violenta, assassinat i
"Cree—va acabar Sehermann—que se suïcidarà". I
aquell borne era Tibor Szamuelly, el Manet de tla República hongaresa dele Soviets,
que efectivament va suicidar-se
11 d'agost de 1919.
La faculta!, do predir els milcidis sembla que es en aquest
grafòleg la mes descabellada.
El cap de policia de Praga li
va presentar un tros de carta
de dona perque fes el "ctuaculum solee" do la que
escrit. Una heu observad() basta perque Sehermann exclames:
"L'escrit revela propbeite suicides que alomes un alzar podrä
contenir". La varia era de ractritt Rellena Ries que s'havia
suicidat un parell de setmanes
abatas.
Els exemptles eón nombrosos.
No acabartem si haguessim dg
reireurels tole.
. No metier a partmoea a la saya
facultat de dignostiear lea malalties veient Pescriptura del

DE

EDICIONS LIRA
PUBLICARAN DISSABTE UNA

ANTOLOGIA DE NADAL
que recollirà les més belles cançons nadalenques del poble i els
versos amb que els nostres poetes han cantat la gran festa
cristiana.

JacInt Verdaguer, Angel Guimerà, Joan Marag-all, Josep Carner..1.-M. López Picó, Guerau de Liost. Francesc Pujols, Josep
Pijoan, J. S. Pons, Joan Arús, Marian Manent, Tomàs Garcés,
Joaquim Folguera, Llorenç Riber, Trinitat Catasús, MilläsRaurell, J. Salvat-Papasselt, Joan Draper, etc., figuren en aquZta "Antologia"

Edicló ornada amb boixos antics 1 amb una
magnífica portada en colors, de .•.

JOSEP OBIOLS
PREU: DUES PESSETES
Els llibrers de fora de Catalunya han de dirigir Ilurs comandes a la

DOS VAINELLS INCENDIATS
Londres, 24. — Contuniquen de
Glasgow que un incendi ha destruit
dos importante vaixells mercante.
3-la resultas un mort i dos ferits
greus. Les pèrdues paseen de quaranta mil 'liares esterlines.—Havas.
ACORD ENTRE COMPANYIES
MARITIMES I FERROVIARIES
ANGLESES, CANADENQUES
HOLANDESES AMS ELS
SOVIETS
Londres, 24.—Un important gte.
de companyies maritimes i ferrove
ice augu,es. Canadcnoues i holandasea ha contestas un acord amb ets
Soviets, el qual tendeix a desenrotllar el «idee de viatgers.—Havas.

EL GOVERN SUEC I LA QUESTIO RUSSA
Estocolm, Govern ha afire
naat la unitat de criteri de tots ele
seus membres en co que es refereia
a la qüestió russa.

En tots els cerdee oficial, es cd'.

Llibrerla Italiana: Rambla de Catalunya, 45

na per segur que entre eh plans
Govern s'exclou el projecte de mi»

neixement "de jure" dels Soviets:.

lA'
arta,

-25 -de • desembre 1923
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Indiscuilblernent el mili« de producció
nacional, elaborat ales Seves grans caves
que posseeix la Societat a Haro
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SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURANTS
VENDA A TOTS ELS CC !AVIADOS I DROGW7 RIES
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EPILEPTICS i NERVIOSOS!
NEURASTENICS!
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Mag l tzems i

Sueters des de. . . 20 P.
Pijames franetta. . 18 P.
Vestits Franella
10 P.
marea Os
750 P.
Guants pell

Espana -J. URIACH & CA.. Barcelona.
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\IEN.IAIIS A LA CATALANA

A AiltoOr es i- el,:ert'. 1.iy9. .y. legitimo. Este Emplasto
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se siento it n lor.
mundo i. v.lizadó. irptimatif acniati
—...ifirairaTqat
. .

Prc

Redultz

ESPARTERIA, 6- VIDRIER1A, 12
Liciores en el Costado.
.e lo, alivian
Los Emploom 2-1 dd
pionto, y al milano uesupo fortalecen
el covado din encrwa.

A NY
RA
LLURS ACCESORIS

sCLASICO

FON DA simIN

Dolores en la Espe1da.
Los Emplu,to,
cien 15001
Fortalecen los Espaldas Lebi:ea
de manera Incomparable.

.‘(,A*'

DE

-

Grv
aalb Se loteo r135SPA en melalls t rt,ter ustom es a en ele en
Catalanes, 613 (ell--ea/rsCol
Ire nruch t LItIrla). Tel. 7 1s 8. P.

Tara Uso
Uso

I

•ummazzawsamma.............:rnmemeausamer7

.

Marcvillo.,o el MunJo

SANT PERE - 36

•

AL COMPTAT
RASSOS itLOGuER

113

llet

RONDA

(AL COSTAT CEL BANC CENTRAL.)

187O

nsimmramir

135

edita. Ge a • le 1 de 3 a e oxea,
nuca per • empleala a ubrera,.

36 -

R.MARISTANY
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OFIC!NES TALLERS: Consell de Cen t.

:• Es prega de visitar aquesta casa per convelice's de E
"
la veritat de les rebaixes ofertas
E•

Sublim marca

PRECKLER, SABATE I C.A
:
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AMB MARC DE FERRO

GRANS TALLERS DE FUNIISTERIA I CALDERERIA
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:.. Positives rehaies en tots els preus fills a fi d'any. E

DE CORDES CREUAUS

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente más
poderosos, la Creosota y el Clorhidrofostato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las
BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
,..ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las tuerzas, agota
las secreciones y previene la
•
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La Mutual Agrícola i
cle Pro )iet7r s S. A.
per a
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es reben avisos
CENTRAL
177,
Carrer de Sepalvoila.
pral., primera; 1 eUifiin 3618 A.
SliCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Teli. fon 2037
Cuello, 109. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipesas). Telefon 529 H.
Francesc Giner, 56, tenda
((delicia).
Carretera de Sans, 135, , primer. segona.

▪
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▪ VENDES AL DETALL
▪ Correr ANSELA1 CLAVÉ, 9 (fin

i d4 le; Aaalili)
tAlsana carrer Dormltori Sant Francear).
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MARCA REGISTRADA

Maca de flirts

curtits

.

de PELLETERIA: Travess era de Ics Corts núm. 1 - BARCELONA
Masn••nn•

Demostració d'alguns dels nostres preus en la secció de detall (plan a2 aixa)
Renards Tokio imitació
Renards Alaska, legítims
Renards Blanco, legítims
Renards Plata i Fummé
Echarpe imitació Kolinsky, 200 per 25
Echarpe talp natural, 210 per 30
Echarpe Oppossum Skungs, 225 per 25
Echarpe Skungs natural, 240 per 30

Seccié d'últims mode:s

des de 20 pessetes
des de 50 pessetes
des de 300 pessetes

des de 300 pessetes
55 pessetes
300 pessetes
175 pessetes
800 pessetes

al pfter pis

Seccié

200 pessetes
250 pessetes
550 pessetes
750 pessetes

Jaquetes imitació Kolinsky
Jaquetes Castor, Colòmbia, negreielée
Jaquetes talp natural
Jaquetes Castor natura.

450 pessetes
500 pessetes
1.450 pessetes
30 pessetes

Abric imitació Kolinsky, 13 (7 llarg
Abric Castor, Colòmbia, negre epilée,"130 llarg
Abric talp natural, 130 llarg
Catifes cabra del THIBET

especial per a medies i fabricanis de elleteria al sgon

il-
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.Elleig hOPEDIR MODERlig

LEXIC CATALA

de termes tècnics, dentifícs, d'arts i oficis, antecedents de l'ordre históric i geogràfic, observacions tecnològiques reLcionades amb els
coneixements artístics, cientítics i literaris, biograties amb l'apendix
de l'Institut d'Estudis Catalans, comprenent les normes oriografiques
Divulgació

Honren Catalunya i la parla catalana toint a casa vcsr.Ta

DICCIONARI

rem,

CA itt ne=
t.ICti talla S ., -Mide
• trirta .,-Prairea ;3.0°111%,tooliaA ..eau

ENCICIME3
MIMO

DEMANEU GRATIS el fascicle que conté autografiades les opin ons que
aplec de literats i
1"Enciclopedia Moderna Catalana" ha meres2ut
Conrat
poetes catalans, entre ah-es, En Francesc Mateu, Huís'
i

Roure, Ramon

Picó i Campamar, jacint Torres i Wyató, A

tres, Josep Itoca i Roca, J. Puig i Cadifalch, Francesc
L'ENCLOPED:A MODERNA CATALANA
(EDICIO GA—LACH).
TAL COM LA

eles MesCantb4 etc., etc.
p

FEU US AVUI MATEIX D'AQUEST BUTLLETI . ENVIANT-Lib PER
-CORREU. SOBRE OBERT I SEGELL DE CINC CENT/MS. A LA

PRESENTEM

Companyia

Anònima Cape

APARTAT DE CORREUS, 89. —. C.1ECELCRA
Per

,i1317.1 El 1UllI 1i :01:173 ENT-LI 111;83T D'U 113113,

12 1 11110111-111

• ter-me canee de la uttlinde l'EN CICIA

•
Professió
Pol, *e

; CINC VOL1JN8 EN OCTAU PE LICITS LUXOSAMENT, PROP DINES 3500 PLANES
COMPTAT, 35 ?METES

I TilellN 8, 38

PESSETES
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,Edieiú

alsl. 14tivalidsx

servet

.t

Senyor •

Provincia

ASigria`!/1/1al

•

•
Ca preguem que al rostres volea. entustasle,. ron, a bona entalane. de
I cuneen de la l'ostra parla. els recenualeu
I ten subseriure al Diceionart (Intuid. Esleln dIsposals . a ofrenar-ros Un OvUHl per aquel favor.
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SADA

LLET

La marca que s'ha imposat als preus de les millors
marques mundials perquè
les supera en qualitat

<44
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S. A. "INDUSTRIA LLET
iii.ZZINZUZIIMZEZZIEZZ•

Plaça de Catalun ya, 9 - Barcel na

•

r;13

contínuament Insola les
darreres creac'ens en Sederia, Llaneria
1r4
i Confeccions de la las excelelent
r qualitat, del més exquisit gust i a
La Casa que

PNEUS MES LIMITATS

Diàriament naves oportunitats en la
SECCIO D'OCASIONS
I
iPTIIÊI MVIT I
dia.
miman
„
475
2iIni
Cansa prep:a per ebrio 141 cnis. ample a Mes 510 adre
Monden 1:1 amad
12'86
balota mima
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