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ins el corC,ja hem triat
El diera de Madtid "A B
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REDACCIO I OFICINES

El

mag-

campanya catalanista, encara que ell cregui el contrari,
lira un altre article Ilarg defensant la tesi segons la qual ele
ans havem d'ésser o "germans o estrangers" respecte als
anyols. Si l'articulista madrileny vOlgues sostenir un diàleg
i enraonat, en itog u entossuoir-se a monologar com un foil,
aria vist que des del seu primer article la Premsa nacionaliscatalana ha manifestat ben clarament el dilema plantejat.
lii ha molts catalans partidaris de la máxima reivindicació
rlatica, ‘independentment deis ditemes o dels trilemes que
gula plantejar-se. No g osem a dir que avui, en el conjunt de
divcrses generacions catalanes que conviuen damunt la nosterra a l'hora actual, hi hagi una majoria partidària d'a, sta solució. Peró tenim la seguretat que hi ha majoria en
generacions joves, i que d'aquí a alguns anys la majoria
ä absoluta a Catalunya.
Si els catalans d'avui haguessin de triar entre gis tres ters segeents: regim unitari, autonomia federativa i indepencia. hi hauria encara una massa considerable que optaria per
solució autonómica. La subsistència del regim vigent no la vol
cataiä digne de dur aquest nom. Paró si els termes de la tria
más fossin dos, unitarisme i independencia,—i els fets van
cant el nostre problema nacional dins el dilema decisiu—alesres la immensa majoria dels catalans, si fos consultada lliurent per plebiscit o en quahevol altra forma, triaria c a nse vacilgens la solució independentista. Aquesta afinnaci no som
altres sois els que la fern. Dies enrera la feia, en forma explí, el diari regionalista "La Veu de Catalunya".
No cal, doncs, que "A B C" segueixi fent la seva pregunta.
que no ha sentit la resposta. rotunda que li havem donat?
lis el cor deis catalans la tria ja esta feta. En aquestes comilonas, té totes les nostres simpaties l a campanya del diari espa[-obsta. Li perdonem tots els insults i totes les ofenses a canvi
ie la declaració, que volem suposar sincera, per la qual renuncia
la guerra contra Catalunya. Amb paraules externament suaus,
'A B C" repeteix en el seu segon article la mateixa tesi independentista:
"Meditadlo bien. Espa fi a no irà a una nueva guerra civil.
Frente a los legionarios de Catalu ñ a que públicamente recluta

de la flamandització
Separatisme a les colònies ElEn latriomf
volada de 'l'article fo- a la Universitat de Gant, portes
holandeses

ramentel del projecte SOtMe3 a conseqüencies ,sreus per la unitat
del reialme de Bélgica.
Cambra de Representats
El diari de Madrid, "A II C",
Bélgica, ha talen-114 aleb una
'non petita majoria, la tesi dels que ha tingut laegosadia de peca
"Ítem ingants". Esperàvem armes, sentar els Estats estrangers data
la victória; peró semblava que la uni com a eontraris al dret de les
majoria nurtorica havia d'dsser llengües parlades en cada país,
que ha desfigurat alguns fets que
un pese més forta. Els eillculls fets
sobre la base deis diversos grupo l'articullista espanyol no coneir
políties i étnica del Parlament prou bel, pot meditar sobre el cae
doceava un resultat lógic de set o de la Universitat de Gant. Les rei-.
vuit vots de majoria en pro de vindicacións catalanes en maté-.
la flamanditzarló. Aquesta mejo- . na d'ensenyament no han arribat
ría • slia redolit a dos vots. I al fins ara al radicalisme de les reia
costat dels 80 vots favorables e vindicacions flamenques. I mendels 83 contraris, hi ha hagut tre a Espanya se suprimeix una
sis abstencions. Probablement, estreta autonomia universitärie
una part d'aquestes eorrespon als al cap de pocs 'ilesos de la seva
valons, sobre els quals s'ha fet implantació, a Bélgica es decideir
aquests darrers dies una formi- transformar en Universitat de
dable pressió per tal que remen.- llengua flamenca una vella Uniciessin a donar Ilur ajut al pro- versitat que des de la seva funa
decid havia tingut el trances cona
joete dels flamenca.
Ilengualge d'ensenyament.
De tetes maneres, petita o
Ja no queda a Europa, fora
grossa la majoria obtinguda, ha
triomfat a Ila'Cambra dels Repre- l'Estat espanyol, cap' noble nensentants de Bélgica el principi tic gua literària, corresponent a un
la narnandització, amb lleugeres poble desvetllat o renaseue que
coneessio'ns a la 'lengua francesa. no tingui la senyoria de TenseLa sot de la Universitat gente- nyament i que no disposi de les
sa esta decidida. Si els valons no seves Universitats. La llengua tau
velen posar-se en una anticons- talana, pel seu passat i falluto
titucional actitud de rebel.lió hall hell seu present, està per damunt
d'algunes de les Ilemaiies 11110,
ran de resignar-se a la implantad(*) dcii projecte votat pels re- han arrihat ja a la 1),Iena censa-,
gradó
oficial. Tots els pobles que
presentants parlamentaris..
Cel saber ara l'actitud que pen- en el passat segle Mataren per la
draft els miniatres belgues ad- Ilibertat nacional tenen ara l'enversaris de la flamandització. Si senyament en llengua própia, en
vingués una crisi ministerial, tots als graus i en toles les Imana
com es ve anunciant des d'al- ques, Catalunya sera (potser
guineo setmanes eneä, es crearla ma nació que conquisti la Unia
una situadó elificiltssima. I ht versitat. Peró estem segurs que
la conquistara, en sin dia que no
hauria el perill que els procedi
mento obstruccionistes contra la es gaire lluny.
A ROVIRA I VIRGILI
implantació del projecte relatiu

Tot aquell bon govern. teta la me? Iles, el (lovern holandés no
prospentat de que parlavem en vol aturar res, ans al centrara
els dos anides anteriors sobre la apela, encarrila el separatisme,
per tal que no es precipiti i caicolonització holandesa no han
pogut ateinyer I conformitat gui en la violencia. El Gavera
unànime dels javaneses i un par- holandès deixa al partit separatista (el qual per ara Os poe numtit separatista sala format a les
Indies Neerlandeses, ni mes ni brós, pera format per inteLlecmenys que en les colònies. mal mals) teta la Hibertat de propaganda, trilmen
t com lia fet aroh ei
governades.
El Govern holandès, ni eis ho- eortiunisme. Ara mateix ha facilitat el viatge a Rússia del cap
landeses en general no es preocudels comunistes javanesos. En
pen pas enormement per rapaheló i l'activitat d'aquest sepa- tornar de Ittissia l'apòstol,' tia
retina els seus i els ha dit: Sabeu
ratisme. Adhuc hj ha una part de
l'opinió, i no pas la mes vulgar, el que de Itilesia? Dones Rússia
que està orgullosa d'aquest sepa- i els Soviets que tant ens migrescaven... alean!
ratisme, a pretext que les cobaeto és fisch l que amb aquest
nies es fan independents desgraciadament per causa de mal procedinient el eleven holandés
govern o be feliçment per causa obtingui un igual desistiment del
cap del partit-separatista, i sobre
de bon Oreen; per tant, aquesta
part de l'opinió creu que Java dixei no es fa el Govern cap ilassolirà la independencia madu- lusid, pero!) prou sap que ami)
aquest procedir no congriarb
rament i amb plena felicitat, entrant en el terrenal Olimp dp les odis, no precipitarà tina separació prematura i suicida. Un bon
nacimos eivilitzaties amb tota garantia d'èxit, grades al sistema Govern holandés ha (le proveir
colonitzador holandes. Holanda la perfecta reeixida de tots els
interessos- dels seus governats,
haurà fet que en l'espai de una
centúria i maja o dues un po- äolhue els interessos dele separatistes.
hie molt mes gran que ella hagi
Es cert, lambe que Holanda ven
sortit de la mes baixa miseria, de
l'abjecció, i s'hagi remuntat al Ilunyä ci perill separatista: d'una
suprem esplendor de la delinea- banda perque el benestar és molt
ció' moderna sense renunciar ni gran a les colònies i el separa.tisparcialment als seus tradicionals me no es presenta, per tant, cola
una necessitat, sind com fina
i innato sentiments.
En 1860 l'esclivitud encara era aventura; d'altra banda porqué
legal a Java. En 1910 encara els els .javanesos Saben que en abanholandesas conquistaren per la donar als holandesos es poden
força de lea armes ele darrers trabar immediatament en braços
ol
que
pase
armado
la
ñ
'L'Estat Català" no habrä Un solo espa
soldanats de Insulindia. En 1922 o entre les urpes despietades dels
aperaya de Lérida o Tarra gona. Españ a os dejarä tener cuanto
es parlé ja de la conveniencia de japoneses...Pera el que temen més
tecéis; todas las formas y todos los organismos de un Estado concedir l'autonomia completa a els javaneäos as el que els meindependiente, pero entendedlo bien: todos los organismos, des- Java i la gent lambe es diu: Si el tanos holandesos temen, Luxe
de el Poder ejecutivo a la frontera que se alzara entre vosotros separatisme creix i esdeve apee- es: que els indonesis tornin a
allana bé s'haurà d'atorgar la in- caure en mans dels indonesis,
y nosotros..."
-e
dependencia_ A ningoi se Ii a cudi- dele reietons i Boleteros qu'en
l'articulista
de
de
aixó
solament
una
opinió
particular
Es
a
ni a l'escombrialre, de han- temps no molt Ilunyä despenaria,
de
la
redacció
del
dit
periódie?
Sembla
que
no.
SemB C" i
contra els javanosos separa- recen sobre aquella terra de mebla que hi ha un important segment del públic espanyol que pen- car
tistes les menaces que En Musso- ravelles, fent-la degenerar fins
La tasca immensa, bota teixida rassima alhora, pregonara els
es de la mateixa- maaera. A continuació del paràgraf copiat, fa lini fulminava dies enrera contra al temer. Per aloca no s'ha de troha
rebut
centenars
de
telegrade sacrificis que havem dem- deures ile tots els catalans. El
bar estrany yo que mds amunt
dies
saber "A B C" que aquests
els separatistes sardans, segons
a Catalunya .per a les- dele concepte del patriotisine seré
rnes i de cartes de tot Espanya dient que amb el filméis dilema de ens contava en aquestes colum- senyalàvem de les conquestes co- prendre
deveniment de la riostra Jliber- defina: sacrifica !Mita, i al cap-.
nes mateixes En Josep Pla; i as lonials violentes realitzades en"A B C" ha interpretat els sentiments de la nació espanyola.
tat, MIS dóna comise per dir-ne elevan la felicitat. Nosaltres, els
durant l'any 1910. Era inAfegeix "A B C" que no vol descendir a polèmiques, perquè gairebe segur que si la conjunta cara
Frisia, posem per dispensable subjectar i avasallar alguna cosa. Es cert que molts evangelilzadors,:vrem els humila
aquestes no caben en la claredat i precisió amb qué exposa la provincia deseparar-se
política- els darrers soldanats facinero 305 ja ho Itan fet, perol nosaltres yo- que no cerquem Horers, benefia
situació de Catalunya davant Espanya. Sorn del mateix parer. I cas, volgués
*eis ni glóries, i tan sols desitjera
ment de les altres, aquestes al- que en les illes apartades persis- deneparlar-ne 'levemente
Es veritat innegable que la pre- eonquerir per ä Catalunya un troj
per aiaó, des del primer moment, havem renunciat a discutir els tres provincies holandeses no tien en obstaculitzar d'una naarguments económics del diari espanyolista, arguments que cau- s'hi oposarien pas. En qüestions nera mirgeval Pavenc de la Indo- pareció de l'esdeveniment és an- del coilde cada fill seu, avui enBen en cinc minuts sota el pes d'un rengle de xifres estadísti- d'imperialisme, els holandeses, nesia neerlandesa; era neceaste- terior al fet ; aixi, denes, la pre- cara esgarriat. Ens repugna para
cono els catalans, amb els guata ro en l'interès dels altres indo- dita intensa, desinteresseal fe.- lar de l'"acte" o del! "soci", n'esa
que .
nesio, en profit dels mateixos cunda dels nostres ideals al po - tem deslligats d'aixa no captem
Que la tesi del diari espanyolista la patrocinin francament tener' molla punts psicolegies de
ble que ha de Viurels, es e! pea- ni exigim; implorein per Galano-,
contacte, s'estimen, mes que subjectes dels solclanats avassalee entitats representatives d'Espanya. Que permetin als catallats: l'acci6 violenta es feu indis- mer grad de la laeca a fer, i cerro nya, percate l'estimem lant que
lans la tria de Hurregim segons el dilema formulat per "A B C". menjar molt, menjar pote i pair pensable, després de la inútil
que el poble lio es el cos eledo- volern repartir amor entre dé
Un professor de Groningen
h retiran corn ens entendrem tot seguit i com quedara resolt en ltd.
ral, ni una elasse social, ni una nostres germano a fi d'esser-ni
em deia que als "nobles gratos la zieció persuassiva per evitar entitat
poques setmanes un problema que ha pertorbat ensems Espanya Ilur
polftien, sind el conjunt loto en ei moment d'acomplir - se
quan
menys
la
detestable
immograndesa
els
obliga
fatalment
de tot, formant tina unitat, es de- l'ideal. I tot aixe do una cosia tan
durant molts segles i que seguirà pertorbant-les si a esdevenir immorals i malvats,
ralissima administració d'aquells
i
dueix clarament .15 nece,:silat pa- bona cono reallitzable. Els que
.aarriba a una definitiva solució.
i en conseqüencia vulnerables, prínceps indonesians.
Altrament, Borneo da tan gran! i(7( a d'intensificar la predicació prediquem al poble 1nm-di—dones
Seria eterna la gratitud dels catalans envero aquello que ines terriblement vulnerables que
jo VU i contar-no'hi entre ellsSumatra és tan immensa! Ili ha de la nostra cauert.
tira) el plantejament d'Un simple dilema haurien fet possible
els pobles petits. Ara mateix els
ilitneem, doncs, una idea sor- truena una gernació, sota tan bella
les Indies Neerland esos
l'a3soliment de la llibertat de Catalunya Sense passar per la do- flamingants de Bélgica voldrien encara atants
notares senyera. Sortint de la ciutat o ciu5
territoris per a re- ¡ida com a fnut de
latas i
lorosa prova de la violencia i de la sang. 1 trobaríem petita la anexionar-se cap a Holanda, pe- rifar a la manera javanesa, que
excursions. lii ha tants i tants tats on radiquéssim tres o quatre
tostra Plaça de Catalunya per alear-los un esplèndid monument. ra acinesia no els vol. d'aquesta l'Holanda aeu al seu davant enCatalunya
on
mai
ha an- i prou, despullats de bota estenIlacs
tic
En l'adicto anterior
cara molles centeries d'èxits co- nbat la .paraula del nacionalls- tacita per a recórrer el poble,
riel
gran
interés
parlava
serie
es
•
Illaranussevrsavnnnuffle
la masia solitäria...,
que el Govern holandés posa en lonials, despees d'abandonar—ara niel Aixó es drgut m motas feto llogaret,
a la taverna, la bina o l'era so-r
la perfecta, en la cabal i Intima maleta si calia—l'enorme i pro- que remarearem.
Són. entre altres, l'oblit que leida parlar dels nostres ideals, •
cornprensió de l'iminta javanesa i digiosa lila de Java. I encara: si
fins aval el parta davanter del en un to d'amic o de gennä, tru..
com, per atenyer aquesta rom- a Holanda li calia abandonar la
Indonesia iota, es girarla tal ve- catalanisme ha Ungid als pobles, cara als coro, per a conduir-los
prensil) educa i paga un exercit
gada cap a les contrades deser- exceptuant en vigtlies electorals; tots envers les coses volgudes, lea
de savis que no fan altra cosa que
El veritable blanc
la mixtificació feta per ell ma-. coses mes estimados, amb una
investigar en el passat d'aquesta tes o ambigiies de l'Asia sense
de la doctrina en presentar- parauda clara, a ta d'ésser coma
Cree tducerament que l'ofensiva de
raça tan fina i triteLligent. El re- fi, o de l'Africa misteriosa i pro- tela
free a free d'un presos per tots.
C, periddic de Madrid, va de dret
XXXIV
sultat ha estat una admiració del metedora, o qui sap el que feria se en molla !loes
"No es estinvu ta terno que
ti or de la Enid Monárquica National.
(le non i d'imprevist per tal de no espanyolisme pur, "el más pur
envero
el
colonial,
niel,ropolilä
Un vici arrelat en el catalä escrit,
treballa,. i la :muro !es ‚',11, 5
de tots", lerque vol una "Espa.1 primera vista, aquejan opiniú scuthlarä
(leixar de viure assaciada,
eonträriament
al
que
passa
amb
que devem a la imitació d'un vid igualluradexal, per6 no tu fa.
ligent i respectada. L'Holanda no nya gran", i en basar la propa- i les l'estos? Dones, aixoS es Ca-4
les altres colonitzacions,
tono l'estere, l'Holanda ama l'epo - ganda en avantatges materials, talunya, i el patriotisme es aquest
PA a C, en el fons no fa sind plänyer ment arrelat ca cl castellà of icinesc i entre anglesos i indostänics, dues
per
cl
motejani!, una irritarid dramätica l'apatia, la periadistic, és el d'usar
1eaa, l'esforç perse'verant i lont. corn la construcció d'una carrete- amor mateix com una norma de
naces tan grano; àdhuc entre nivida."
ra; lii ha, demás, molts pobles
passivibt, la indiferacia dels eatalans evitar la repetició d'un substantiu men- pons i coreans, dues nitres grane Eta aquesta tasca cada holandés
Estigui tothom segur que les
un o dos die-cionat anteriorment.
In' na atan declarat narinnalistes.
reces que no tenen, pelea nienys- sera un tila. No ama en canvi cap hi entren solament
que són mo g les vegades es, nostres paraules serien troves per
en el fons, vol excitar-loes, alL'A B
Exemple: "En aquest indret hi h a u
prear-se i avorrir-se, ni l'escusa altra mena d'esforç: no li exigut ris,
panyols pel sentiit i la parla. Al a molts catalana. 11 bell rostat
tardos, » treurels de pollaguern.
rà al costat de la via noca una plaça
del elnicisme antípoda. 1, no olas- un estimo,. curt, però fogón i arte . costat d'aquest silenet, l'escota de tata la propaganda llançada
Si la Unid Monärquiea Nacion a l re- triangular que contribuirà a embellir la
l'anglès i el japonés sedo mulat, porque moriria.
tant,
Presentds alguna cosa als ulls del clebre visualitat de la mateixa, que no resul- lambe a l'avant guarda (le la eiSi els temps demanessin nacional, el telegrafista i ell cara- per Catalunya, treiennt-se els faa
biner o gutirdia civil, prediquen tors .elecoions, aparatositat i lea
diari del senyor Loca de Tena, ealdria ta un carrer recte..."
vil itzaciú i són (alabé magnifics aquesta mena d'esforços a la grel'espanyolisme, si no ami> paran- impereses doctrinals, restarle ena
tale ning6 s'esearracds a suscitar un pardel passat de Hurs ga, l'Holanda patiria una trageEs un vici que cal comhatre inexorainvestigadors
les amb fets . Per alma sense for cara en les ciutats i viles impera
(it incondicional?
dia
com
la
que
li
infligiren
les
blement. La seca extirpació, pero& serä colònies. La diferencia, Verb, escarraca a ningú, creiem que se- tants un bon ¡carlea' de naeiona-,
No he dubteu. A 13 C ataca la U. M. N. difícil, perquè aquest el mateix ajuda a
glorioses
armes
castellanos
en
l'humanisme
pregon
dels
ta en
guint-se els camins netuals, la lisme pur; pecó, en ele pobles
O perdonen aquest joc de lletres que ha
la confecció cl'aquestos Ilargues tiraholandesos i en la inhumanitat aquell alt re segle d'or dels "Ter- propaganda no arribara, colli vol- llogarets de nienys importancia,
Wat irapcdsat per les ciremmdäncies).
glacial i cruel dels japonesos eis'. -1 qui sap si una trag&115
llongues d'oracions subordinades que ara
fins oc lles masies perdudes trobareu que no s'hi ha vessat da-4
El senyor Sala, en el sea ostracismo,
s'estiren i cris cstalcien la feina de disd'avui dia i dels anglesos de tot ni:si a hores d'ara no enterboleix driem,
pelo cims. Demanem que s'obrin munt la panatela del patriotismo
bo rd si se n'baurä adonat. Es molt pos- tribuir cls pensaments que tractem d'exja la seva secular placidesa.
temps.
les filos dels Evangelitzadors del veritable.
ible que no. Si per atzar alguna änima
Ja retrobarein tiquest, tema
ordenada doraL'holandès no repugna el coI abano d'acabar, recordeu que
patriotisme antb l'ente fi de cercaritativa lt ha fet comprendre la sub- prestar, en una serie ben
nialencanic al final d'aquestes
a
maridar
amb
lonial;
no
vacil.la
cisne
independents.
terränia intencid dels ardides ‚FA B C,
iiiiinefleriee sobro el formidable rer la Catalunya del Ileezaret hu- l'Evangoli, parlant del dia de Dele
la
noia
indiana:
els
casaments
"que
contribuid
a
dir
diu
que no arribara fins que arree
Si
en
'lec
de
mil
i
(le
da
ruasia
solitària,
prom.,
hará trobat que la aeva retirada era inentre les dues reces són freqüents petit país de l'aigua.
s'hagi prodicat la doctrina. de
cantata el nacionalismo deslligat
evitable. No havent-se retirat per les es- embellir la visualitat de la mateixa",
JOAN
SACS
i el mestig es de bona qualitat
Crist; lampo°, fine que arada cae
de partits com una nove Ilei
Dee ioses raons que ha explicat en un ma- diguéssim "que contribuid a embellir.-ne
moral i inteLlectual. L'intercanvi
vida per a tontona eoln a viran tale se III hagi trucat rotulo. el loe
nifest que té cura d'enviar a cada un la visualitat", Ilavors, en efecte ¿corn ho espiritual entre ambdues reces
lisIn e el
faríem per a afegir al periode una noel P a ri o
pura 1 sagrada que imposa den, (Jeme a(I ordel
dels neulf electora, ara li caldria retirardo cosa tan natural a les col lsca (nació referent a la via naval
res, fino la donació de la vida per dia de la Ilibertat no podré apila
e, per la bufetada d'A B C.
toar
leo
es
a
les
illes
i
a
la
nies
la PätrIa. Plens, dones, de fe 1 reizer vieloriós i resplendent daa.
Es compren la utilitat de la mati
A B O, en el sen plany acerb, ni tun
metròpoli el mateix intercanvi
munt el cel de Catalunya.
d'esperit de sacrifici, rosseguire
sois esmenta l'existéntia del gro', de pa- ens entabla de repetir bt via noca i cns
Abre
faciconnacionals.
ole
arnb
llogarets 1 parlarem al po_
friotc8 que ha presidit fine fa poca dies servcix . d'antecedent de l'oració "que. no
JOAQU I al LLIMONA
de
lita
la
enlució
dels
probleines
creient
i
al
que
no
ho
tis,
al
ti amor Sala. Llur esforg, contra el nnMe, al
resulta un correr recte".
politice colonial quo arreu del
measeaeaasaassia.saa
t
reballedor
1
al
burges.
A
tots
els
ei onnlisme, Ilurs eampanyes electorais
Notem, pera que el mateix servei ens
r eaiitzades sense reparar en armes, Ilurs farien, en el ras' de no voler renun- món es resolen per a mes cruenLondres, zoo—Comuniquen al "TinteC predicaren': Catalunye, Catalunya
VOS, NACIONALISTA,
violencia i sempre vergonyoCatalunya, el Bagual Iligalge del
kiarions contra d'as ereixent de l'idioma ciar a la tirallonga, un aquella o un ta
des de Riga, que el procés contra els
sament
o
vergonyantment
exceppatriotismo,
els
deures
envere
la
JA SOU SU S SCRIT A
tal llar ridleula dèria d'oposar l'eu- la dita via.
i parto a Holanda ,on aquestes violen- .ocialistes de Petrograt, incoat
tonomla municipal ei la llibertat
tat pels tribunals soviética, ha acabat partan, tan grans i tan noblee coin
"LA PUCLICITAT"?
P. FABRA
ximples.
semblen
coses
de
cias
ost etc., no ha mereseut un bomenatge
pnenin caber all cocalels lioQué fa, dones, el (ley era bo- umb la condemna a mort d'onze aricar- mes. La nostra veu, pdtent i eta - Meffla•larxMle~eNroMM
Prohibida la reproduccia sense citar
förgan del casticisme espanyol.
el eeparatise.
leadas pe
la procediacia.
CARLE SOLDEVILA

L'evangelitzaciti patridca dentatalnya
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Els sociálistes revolucionaris con-

deninats a mort
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FINANCES I COMERÇ
DIVISES ESTRANKEDES
Frenes, 4735.
Ideal museos, 19065.
Mera belgues, 4330.
1.11ures, 2042.
Cures. 3200.
Dölars, 0•44.
Mares, 013.
Corones, 0'015,0.

SESS1ODE BORSA
del 20 desembre de 1922
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Fer,ocarnis de Calaiunya
Companyta general ferrola. Cadalsos
COmPan y ta tliataeloneäa Eleethellat
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Catal.dia, Gas I Lleelat. Ser. B.
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EICetea
Cata1.• 5 ciA
" l0/0
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CENTRAL: Ramtla dula Eatudlt• 4
AGENCIES: Ntimero 1, Creo Caberle.
1 Salsero 2 .Sant munan, 246.
Nilmero 3, S0lirle:0n, 1/1,

BARCELONA

Vl LE R5 CUPONS

oras - CA6151 - BASCA
Aparte de Correos, 051

Eirecció Telegràfica
CATAL.014/ABANK

G.mANs

s
PAATLA DELS F.S fUD1S, 13, i BONSUCCES, 1

1

t• ezrtoe w

•

Goinissb

•39.7.

Alfals, a 17.
Preus per 100 quilos.

Vins del palo, a 2() pes/N:tea.
14em d'Aragó, a 100.
Alcohol, de O a Si

de 1923
••• 03/114•213

dei Trobali

Mistelre, a 00.
Auhsate, de 130 a 300.
Preus per 100 litres.
Oli mimara, u 7 71 0 el yuartä.
Olices, de 14 a 15 la guanera.
0118, 11 3 . 50 la dotaran.

en e

O finiEr? d3 'Gareelona

421..e.""•"11221:312354.

ALCOK LS PURS

Florar' de les fer..tos de !lada!, Cap d'Any, Any Nou I Rolo
Del 21 de di-tambre a1 5 de gener les eatabfinienla de
venda al detall, podran tonir obert Sus a les 8 de la vetlla.
Diumenga, vigilia de. Nadal, pudran romandre oberts tut
el dla, fías a les de la vetlla.
El 5 de gener, vigilia ..1.As Iliota, Oms a les 12 de la nit.
En compensaelá d'aquesta ampliació d'horari, els dies 25
i 2 6 42 deseml.re, diades oit Nadal i Sant Esteve, els e,slabliments no cumpresos en cl llana d'Alimentad& hauran
tenir tancat tot e.l (La.
Diumenge, dia 31 de desernbre, igualment lanera tot el

1

rectifirals de 0 0/9 7. F.1, 1 ,eeials per a Cliniques,'Iaboratorio, fariacies, perfumo-rico

ANISATS
de totes elacses
L'ENGROS I
DETALL

VENDA A

A.

AL

ANTICH

Honda de Sant Pau, 32.
Telefon 810 A.
fietasaimmsageral

El dia de Cap itAny podrá' /star obert ilns a la una de la
tarda.

GEMBIRECIEZEMCIUSIIIERMIEZEIMMIZI

LLET "

C

colldczala

Varietat economia.
apses per a Turrons
Anb"
»aüguier §atet YNN A

BE

Cala

p no“l

r

1

el qual, havent rebut els Sants Sagraments, mori al coliegi Satnä de les Escoles
Pies de Vilanova i Geltrú, el dia 11 del mes de novembre, veniu a pregar pel seu
bon repòs, als solernnials funerals que, amb l'ajuda de Deu, se celebraran denla,
divendres, dia 22, a les 10, a l'esglesia de la Casa de Caritat.
•
( A. C. S.)

•:n

El malt Min. P. Antoni Nieari General de les Escotes Pies; el Rdm. P. Provincial; els reverends PP. Rectors deis Col.legis de l'Escola Pia de Barcelona; els Rvds.
P. Rector i P. Director del Col.legi Samii de Vilanova i Gel trú; les seves germanes. cunyats,
nebots i parents teta, les Congregarions Major i Menor i la de l'Angel; l'Aoadimla Calas/Incite; l'Assoclaoló d'Antio3 Alumnos i la ComissId Organitzadora de l'Homenaigs, us
premien que no el tingueu en oblit i que as.sistiu a aquest acto de pietat, al qual oc us convida i que, pel bon profit de la seva anima, han organitzat els seus ex-deixebles que l'estimaNeT1
i Um. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarrag.rrl.
corn larubé els altres Ilms. senyors Eishcs de
Catalunya, salan dignar C S aCetl." indulgències en la fomia de costurn.

..-memner~41x-e.e."'r-Xrk:;'5e4W-eegre-ee
06,4,

LA SENYORA
Iìya

JAN EME] CORegi
DE DURAN

QUE MORI EL 15 DEL CORRENT MES.

haint rebut el3 Sub Suraiies i la Bendicciú Apostifca
( E. P. IR., )
Els qui la plosen: cap da Wiedest Duran i Folguera,
Florenti, Joaquim (absent), Concoació, Verla T cresa 1 11Dai.s.e..oat,
Torren, gendres Joscp Alcnersuari, Franiscso Eux6 i Joan Torrent, néts, ounyats, n ebots, cosins, paronts tots
la t'ad social FILLS DE J. DirAAN EN CTA.; en recor dar tan dolorosa pèrdua Mis
amos 1 coneguts, cls peag uen quo la ttri.juin present en II urs oracions I so serveistin
assistir als funerala que p ar tctcra t'escena de la seva ànima, se celebraran doma
divendrcs, ella 22 del curro nt,.a , lcs 19 del matt, a resgilisla parroquia! de Sant
P ol q ual favor els quedar an fondament roconaguts.
Los misses desprds d O l'ofici i de segulda la del perdó.
Sabadell, 21 do desembro do 1922
EL COL ES DONA PER DESPEDiT
f4c, es convida partioularment

Iregime

~Vete'

Vieeeeeev. „fe._
s n-•

--412,>1.0

/

Vapor espanyel "A. dj Satrds-, rebut nornbross comandes. El
tegui", en llast, cap a Gijdn.
I nombre de visitants, peró, no de,
Vapor espdaiyol "Banderas", 1 passä gaire la airea de 30 /Mi.
Wilxells entrada en llast, cap a Porto Cormiran. 1 Entre els -aparen; que han 11-m
Vapor espanyol "Gerónirno gurat a l'exposició, n'hi ha poca
Vapor aspanyol "Reina Victoque no siguin coneguts; entre.
ria Eugenia" dc Buenos Aires, Ibran", en Has!, cap a Coruña.
'Vapor espanyol "Alti/azora", les novetats cal esmantar, pertr.
Montevideo, Las Palmas i Cädiz,
antb
citrina
general,
cap
a
Vila hez:úvula airoscdpica "Sperry'
ando eärrega general i 189 pas- naroe i Castelló.
i P u lron quatermaster", que des-i
satgers. Ainarrat 112011 de Balears
prais de deu anys de continues
Consignatari, A. Ripol.
; experiemies sembla haver arriVapor espanyol -Roger de
NOVES
! bat a la perfecci
ó, essent suse.2g.
Flor", de Manchester, amb
Cornandänota
de
Marina
tibie d'ésser emprat per toia
vega general, Amarrat moll do
na
A li)r es presentaren a la Co,
d j vaixells de propulsiú inecä
SanClertran. Consignatari, Com
mandäneia de Marina ele 7,10 ins- niea .
panyia 'Pransrnediterränia.
erits
maritims
qu
j
entren en
Pariebut espanyol "Pue-zto AlL'"4ron quatermaster" es un
cudia", de Tarragona, amb ferro quint a per el la emplea de 1 92 3. aparell qua perlm • t la direceid
\lellä
al
senyor
comanVen.
automatica d'un vaixall i consis,
Pailebot. espanyol "Alfredo", dant una comissid de Planes, teix en un motor eit:,ctric cuarteepresidida
per
l'alcalde
del
dit
potal, per una - banda a una biaiiaala
de Torrevella", anuo sal.
Vapor espanyol "Vizcaya", ele bio i acempanyada per l'ex-mi- giroseópica i por Paltre a la ca,
Gij0n, ami) càrrega gmeral i 2 nistre i. enyor Velitosa, por a de- naya d-il tinai; quan despriLa
passalg.irs. Antarrat moll del Re- manar que d-saper2guin de In d'haver estat 1:sada cap a una
Valja 1111170 thassanes i tallers direccid determinada la proa del
baja. Consignatari, Ibarra i
de construeciú de vaixells de fusvaixell, en decantar-se cap un
ta,
des de fa molt tempa.inactials, cantó u reltre, ,i1 canvi de posield
Vapor espanyol "Vicente La
que
eonstitue
n
xen
un
elilletgia
Roda", dc Malló i escales, amb
per relació amb el compas rrirosn
cop, forma ini
ciarega general i 2 15 passatgers. ruclit daauella formosa 'Ataja.
elletrla
Es
reunii
la
Junta
proArnarfat moll de Muralla. Conautonrätieament, el motor fa
signatanri, Companyia Transine- vincial de Pasea per traetar de prendre al Unid l'angle sutleiont
la inslänria presentada per va- per tal de restaUir la direrad
diterriinia.
Pailebot espanyoil "Villa de ris presidents de societats de prèviament flxada. Darrerament
Arenys", do Cartagena a ni1u lar peseadors de Sant Feliu de Gui- el vapor “Munargo", de la Munxols, relativa a la prohibicid de son Line, ha fet assaig d'aquest
bre.
la pesca del "bou - . S'acordà per
Vd.5cello des patratin unanimitat que cap aplicar en aparell amb resulta: e.miiplet.a-'
raent satisfactori en el seu vialGoleta espanyola "Comercio", el C113 obj.-..cle ube discusió Parti- ge de les Antilles a Nova
Yo rk.
amb carrega-general. can a Sala rle 1 0 del reglament de pesca del pr2sclinlint del timoner
fill3
Feliu.
"bou" i que els limito deuen esser ('entrada (l l agues: darrer port.
Vapor espanyol "A. de Salrús- exKusivamente els que compreEl programa de /es conferen-.
Legal", ea llast, cap a Euelva.
nen el district., inarttlin de Sant cie3
comprenia la lectora ,Je va -,
Vapor espanyol "Navarra" amb l'ella do
ries comunicaciotrs d'ordre pucärrega general, cap a Melilla i
rament tècnic, la nOta dominara
escales.
La satmana de !a Starma
de les quals, fon. com hem
Vapor espanyol "Peris 'Calero"
nord-amerloana
la recerca de 1 . 2conomia en l'ex.
amb eärrega general, cap a Pa- i
plotacid dells vaixells i en les
¡la tingut lloc darrerament a
sages • escales.
Vapor espanyol "Ampurdands" Nova York una setmana dc la Ida construccions t'avala. Com a can -u
amb cärrega general. cap a Ro-, tina dels Estats Units, que ha clusid es decidí nomenar una ce-.
consistit prinuipalment en tea, misal() encarregada d'esttutar rea
ses i escales,
Vapor espanyol "Canarias", posició de diferents productes perduea ocasionadea en la coasamb cä.rreg:a genere!, cap a Las industrials rctacionats amb la truccid naval per la manea
nav.igació, la pesca marítima i standardització, i la possibilitat
l'almas.
d'aplicar la standardltzacid en
Vaixells sortits les construccions navals i en di- les drassanes amor:canas i Os
verses conferencies destinades
Vapor :.?..spanyol "Catalina",
les unas a il.lustrar .cl públic seva adopció per les ostra/Tercs
is.
de conventa internaeina
amb cärrega general, cap a Bue- profä en inatries, maritimes i npria rmedi
nos Aires i escales.
les altrim, per a/s teenies, enVapor espanyol arnb dreeades prineipalment a cercar
arroga general, cap a Cartage- solucions' a la erisi per que atrilna i escales.
Yeso la Marina mercant als EsNOU CATAttINVA
Vapor dalles "Atlanterhave", ; tats Units.
Montera, 7.-41MM»
amb tränsit, cap a Genova.
Els n'u/tala de l'exposició
Módlques pansiou per
Vapor holandès "Zeus", amb han estat Molt falaguers per als
agrega general, 9ap a NaOnçi .a, J illdtaktriala expogers quo han jante 1 lamine!).
,

Moviment maritim
^

Mal blano, de 41 a 42 pessetee.
Mero roig forra. de 42 a 43.
Ordi, de SO- a 7 11.
Monee, de 32 a 53.
i'avontl, de 4.1 a 45.

Negociern eis cupons dels Deutes
INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4 per 103 i Tresor 5 per 100
dé gener

?NI Pire Ve En

SECCIO MARITIMA

Mercat de Tärrega

LnearriteEtrdla

vendrmnt 1

•
Deixeblei i ex-deixebles de l'Escola Pia, amics i coneguts del que fou en iida
sapientissim mestre i exinplarissim sacerdot

,Stex

OR

pE2VMEMM:=7=1~=33

f3ANQUER.

75
80

Alfous, 126 per 100.
Onces. 11530 rer /00.
4 I 2 duras 10550 per 100.
1 duro, 10530 per /00.
kabel, 12950 per 100.
Franca, 12550 per 100.
Llames 3150 pesieles,
&flora: 650 pmetes
Cuba, 0 . -lo pe:metes.
Me g ica nou, 12750 per 100.
Venesuela, 12160 per too.
Alares, 150 per 100.

18700

SOLER i TORRA

67

Italtans, 3200 per 100.
D pIgues, 41 per 100.
Sumos, 12010 per 100.
Portuguesas, 022 pessetes.
Alemanye, 012 per 100.
Austrlaes, 0015 ‘1413. toa.
Sueele, 155 pessetes.
Norueg a. 106 pessetes.
Holandesa.), 9'42 pcssetes.
Dinamarca, 1' i8 msaetes.
Rumania, 375 per ion.
E.4tata Un g e. 617 pessetes.
Cenada. 605 pessetes
BrartIlenys, O'CO amelo!).
Bobvlan5, 1'65 pesseloy.
1-3111ens, 005 pes5eles.
Aryenuns, 235 pesseiev.
li ruguals, :510 pessetes.
Per m.:13. 20 /*s'eles.
Paraginus. 010 pessetes.
Japonesas. 190 9e5selea.
Ar g enns, 4000 per 100.
Eglpte, 2225 pesarles.
Y:ligones, 975 pessetes.

CAE CE CATALLINYA

2450

11050E7E3

SOLER 1 TORRA GERMANS
Banquero
BITLLETS
Francesas, 4700 per loo.
"os-legos, 2935 pessetes.

CH VES i PJIGPERT S. ea C.

o

69

Amebrioll:na,
Coco Polo,
Pral aoves,
Rogares,
Plact Valencia

41'3'5

75'75
85'30
95'21
8758

14

Valono

nenrnfinil•n•••

75'75
7.1130
19,011
7575
84'75
59 00
5(00
701)11

45.

Mema,
17
Searneet
161/2
Roel
/5
Vagona arriban Nord, 4 d'ordl.
JUIROS
13omba Floret,
114
•
nOrn. 12,105
•
" 10,
103
Pr Mine 0.
51
scoote,
58
Metl4at,
59
Vn!rone arribats: Nora, 4 de blat.
Alacant, 21 Se blat.
CIGRON5
.9.102 nilm. 51.
100
'eres
»
1,
110
"
•
9.
0:11
re

t.o•ezass - moca
e11dal, aro-rttnes, 3012.
Exterior. 7710.
Franco, (2975.
:tova York. 1 0 111
Esponya. 4942.
Strissa. 941'15.
IlitIgnda. 11.01.
Italia. erre.
SbOcla. 17105.
Portnell. 217.
Arcentlna. i 475.
Montevideo, 4412.
Chile. 3010.
Ilernn, 1. )750.
Copenhaane. 925'25.
Yokoharna, et-17.
31,),a, 07'80.
Noruega, 94395.

5975
00'25
61'15
1700

4.'e.

Rah

DESFRES TANZA

7875

llore! 1.4
•

Put

N. oh rela
47
Fav g as Varraco,
•
Jet. 4 fina
Veteo
d6 ScVtll
Os
vera
Fsellols Sevdla
11111
. lestragger
Comarca
Perla
Tifus
Tots equests arene sOn per 100 quilos
1 per nes resderil sobre mirra.
(1ar g fa negra 'aova I vello
34
Dataren
83
•
Perineal
" Roda
35
18190
"
Recorre noves
•
26 1/2
DESPULLES
Farinear mbrero 4
27
Preenea
Os
Terceres
19
Ottr,se
le
Preus per saco de 60 ciemos.

LErres. (515.
remetes 2[1'50.
1,1,19, 0930.
DMars. 1346.
l a rrnes 30 , 500 e, 25478.
Mires, irse.
Corones, 1900.

71403
7800
7E00
17'75
97(5
96'50

73225
7250

"
• "

0775

litem Es-finare, 211.
Itlem Pollada, 537.
Idmi lesna, 0820.
Meta »)va York. 1 3175.
blern SuOria..344.
leen ;as, 254.
litem Norg•e.a.
Idem Pln^rnarea. 2;7.
Ideal P,rIfn 020.
Idern "lona, 1930.
Idem Praaa, 40•70.

7r5o .

79'75 •
7955
79'15

•
•
13.005,600
"
litt.Lremu n Itat Catalana E.. 1914
E. 1212
"
•
Et i rs Crtd3 Comunal
Post
Ilarrut.
4
1/3.
066ga.
GELIGACIONS
04e. nacione1.12.n0es
t. • Ser.
•
V. Ser.
4.* Ser.

70220
69 97

/tul= r;b:1,N, ergo.

79'75

7705 .

191.1 Ser. B
/"12 Ser. E
1919 Ser. F
IC13 Sor.
191C er. fi
1917 Ser.
4918 0”.r. B
1911 Ser.
1020 Ser. B
1291
lIcite (5,139.6444 E.. 1 0 39 4 1/1
• 1907
•
' 1111
•
" 1908
Bans nefoi-ma
lestne. Ematlt. 0015.51.0

Tensa

PAMS lANCA
Cmerle sobro Londres, orto.

cs.--a7r,ca004s

lotes
76
74
03
61
681 en
551 59

Menys "
Blanca extra
Corrent
Superfina superior
eorrent
Vacua arr/bats: Nord, 17.
Alacant, 2.
cura: Ala
EE. UD groc
0850 20
Comptat Terma
S/at de mors ( P lata 50011/..
•
•
" 0001
9200 9975
Comentar(: liaran; les dos redereS Se5sions che 1.lolja blats de oro han Docta bastant nesoel, minorant llurs prono
tal com Ja fa alguna diem haviem previst.
l'orsosan,rd behl cte remontar-nos a
preus mes alia, puta Ir% arribados del
Piala, Ja van IlninL despres Perqua •ve
l'epoca que es gasta atea arma cereal
per Fangrelt de Seglar, essent autiestes
causes mentados les que han d'influir 41
moviment de malora.
Crearla axtremptura.
^ rosa
34
Ord4
36

BORSA DE MADRID

7055
Deute tutor:0r 0 /0 F
5074
F.rtertor 4 %
•
Arolde. 4%
, " A.T2510. 5 % F
Obst. Tr. VI. 1 Jullol 19112 o. A 10f'85
•
S. B. 101,111
•
s.
102 0 0
4 Jemar 10 5 1 S. A.
•
»
•
•
S. t021,0
Icbrer " S. A. 00240
•
•
•
•
or
•
B. 10145

Doblenmr.orer.1 E. 4211a
1904
1901
190e S e r. A.
10041 Ser. P
1911r. Ser. 0

VARINES

Green reno

Interior, Tomatal, 7070.
Amortlazable. 4 per 100. 8550.
Mera 5 per 100. 9000.
Ettert g r, 8135.
1334nC d -e-Tanya, 351'00.
1de Esperegal. de Crean, 13700.
Mera Rin dr la Plata, 23400.
Tabes,. arras.
Surreres preferente, 3500.
f";dules,
Parda,
'
E Vd arll•
Ala emets, 17050 ,
Frases, 4700.
Llares, 2946.

13n• 20 Ore clocombre 41 19=
DECTES DE L'ESTAT

deserobee izo loza

Mercat de Llotja

VALORG QUE PO E3'7Ale INCLOSCS Al.
BUTLLET! CFIC:111. SI. PRESENT 1 ES
COTITZEN II BOROS
Bonn« Mpals , Exposle10, 6
per 101
9715 op.
Parcelaria TractIon and Llgt
7 per 100 (9221).
9975 e. o.
Mera, Idrin, Idern, 7 per /00 10500 0.0.

J.:otització oficial de la
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21 de deserahre do 19.12

Crónica Social

Eliponflicte de l'hora -

riîtdels

EL TANDAMENT D'ESTAdäränt les properes
.. ELIGUNTS DURANT LES
restes
BEIS
FESTES DE NADAL 1
D'alguna dies eneä hom nota
Can 'mese enedria represnutaela
agitació entre la dependència
dastrials quo mi de, iqUerl a la Nenit,
detall san iinItar alar al migilia a l'al- barcelonina, el motiu de lat qual
cede. per , s •tl ../ktre'l del que ello ente- és que l'alcalde, (record amb la
Junta Local de Reformes Socials,-3
unen reetitivaela per part de 1:Ale:lidia
ha dettat unes ordres sobre llo3cnta Çde Beforates vuN*!a dv rho
riel establer; mr al tancament d'esta- rar; d'obertura dels estatilimeoli
blimeats tlilant Im. leales de Nadal' se (Intuid lea Tedios de Nadal, 'Cilla
auteix tontas pregardi vulgui tranaetre d'ativ i bit. upcsant-se a la Coruistild Mixta del Treball len el
La ama pesitrabt al temor miniatre ab!
Treball respecte ai procaliment amb • a- Coluere tle Barcelona.
ra<11:1: gtiei3l qIne &guita la Comiseii
Ren mira!, tos cuadres &Cuides
Miau del Trn . ball al Comer ç ele liaren- ner i la Junta Local de
loas in: sine:e a la Baseita tiburarne per Reformes Socials no eontradinen
a res:minan tüncament.
la eta Comissió ,Mixta. En una
11nen3or hin-ande va contestarbi que roter 7 facilitada nhans d'aliir per
• hi baria trt rectificaciS i si salame,: l'Ajunlament. tilo: La ilxacié,
aa aslarimeat ca el sentir :me els dies de l'Iterad de tols els dies del dit
coman-vais en:re el 2 1 de desrmbre i el periode pol esser Convingiuta
15 de ger..en., a caneeptain cosa lira Pu d'aeurd inetti entre patrons i deeliciused i ea da quals -eta comerciants pendents, essent per tant la Co
pagaát terliz obeets els g ens esubliments LitiCCiÓ mixta on catan represenels alinearan, con:presos en l'indicat te. lades andarines parts, l'organisme
riade rise ineezr..r en las sauciens de la designal per a fixar el dit horaIld tIel l a ,...ana dominical. p er() Un e la ri." Peró acuesta nota vingue
t;sacii de . : Imr..r n de tete els dies del despees d'un ;t'Are en la qual s'hi
periede ielhet carreapon a la ConliesdeS declara que "La Junta opina que
3Exta, un :a qual cstieu representats tots cap organisme local not obligar
els galanas 1 devendents,
fer (anear els establimeats".
tlit quart a trsmetre ti protesta al la Junta Loc;a1 de Reformes Sosettfor ministre aiid Treball ra contestar- cials i lalcaldc han fet
ti que snunefará 11 visita d'una reprela segona nota eS perque veieren
scateridi trinettstrlals que es trnslladará
l'aldarull que portä la primera.
a Miolrhl per a visitar nquella autoritat
Veusaqui ma rque els depettttial: dii ii1-ircte.
dents del eomere, que crinien que
Pr/AXIFT.:STAr.,10 DELS DEla indicada per a ordenar acuesPErl,D ENTS
tes cases es la ComissId Mixta,
han exterioritzat la seva pries it del secare ea rieniJaime vis dependenta la a l'Alcaldia i a la Junta Local
re a la
dd camero, r e protestar de les die- de Reformes Scieials.
La situació de la Comissid
pasiclons d ri raliakle i la Junta Lucel
ben
de Beformns Sedas referants a l'horari Mixta i (le la Junta Local
'n'operes
tesclara.
El nombre l'entitat que
dula estabIluartes durant
s'han posat en front de la Junta
tas.
elmi ira pras anales preventives por Local. anant a fa eapdevanlera
evitar cup hierre., seient-oz torees pa- el Centre Au t onomista ile DeMies de n'urdes de neguretat que ra ncia - pender/1a del Comerç i (le la Inven per la Ple.ga.
(lústrala. és inoll inris ereseut -que
1...\juntement ablr sea- el nombre de defensors.
La
bk dejara i Llana de les ruit i
La diferencia de les duras m'oeis reg:lor jr havien sortit de l'Alcal- ros-halen , ro es molt grossa,
de.
Cornissid Mixta din que els dirs
A ha Natif en punt sortiren els peno- compresos entre el .91 (le elesem
distes. As qards taren xialats, segura- Pro i el 5 de gener, els establiereneren regidors
went
inents pn-dran tenle °bria l fine a
id, que es comisen:a
le
l, \''''' P re; el dittinellgc.
' e ' vil" yrie
nn:saues, tnara pel earrer Oda
d'unes
?I. :0in de Nadal, es pones
la polieia.
de Feruaistrr se.ruids per„esp,,
hi Lagae ohrir tot el dia fIns a les vuit del
rias a

Aeni, SanleTeeri&s, apóstol, Glieeri,
nrevere idnastaal.
EXCURSIONISME
Quaranta hores: Avui, a resslósia de
Les meravelles del ski I
Rcligioses &desea. llores creaposició:
De dos quarts de mil del =ti a dos
los belleses do la munquarts de sis de la tarda.
tanya
La missa d'avui, Sant Tomàs, apósLit projeceid d'aquesta gran
tol, color vermell.
' Cort de Maria: .tvrd, 'Mostea Don* ealicula (2.300 metres) nue
anunciaren;
la set mana pasada, e3
ii mu de la Creu, a la Catedral, mi.
farà dentä i dissapte, a les dou
oileginda.
Adoració nocturna: Avui, Tora de del vespre, al Palau de la Músiea Catalana, destinant-se els beSant Lluis Gonçaga.
nefieis que s'obtinguin a l'obra
Vetlles en sufragi de Tes änirnes del
del Centre de construcció de zaPergatori: Avui, a la seva capella, FAlets-refugi als Pireneus.
gsg ial, 155 (Grácia), Torta de la VerAquesta pel.lieulla, una merase de la Pietat,
vella de te.. cnica i de visió. té el
— A Icoglesia de la Casa Provincial
doble atractiu de fer coneixer a
ne Caritat sil celebrará avui iii futothom el partit que pot treure's
neral en sufragi del que fou il.lustre
del ski, únic mitjà de circulado
escIalapi 1'. Jenabe Catala i Comas.
— llan estat autoritzades les pernio- per les muntanyes nevados i els
seus infinits recursos que li han
tea entre els senyort rcetors de Torms
i Cosal i els de Laluenga i Asara, del donat tan gran importància, sota
el punt de vista esportiu, i, deLidia!. de Lleida.
inés, ofereix a.Is especladurs un:
— Ha tnort l'illustre jesuita català
P. Pius Pi Vida!, el (mal baria estat esplèndida visIó "deis Alps Sulasos, amb llurs ¡Meres, boseüeles
superior de la ktissiá de Filipines.

;dia 5 de gra nee, vigilia

el
rups d, .1.: ..t:!entr. i.oraantant raotitud vespre
P.eis. fine a les Mitre de la nit;
de Ia:sd . 's '2 .11.11, ;:t te-al de Itlefiennescii ronmensació . d'amiesta
que el Mayor manneds
els dies 25 i 26 de daserno sortit de l'Ajuniament
lere. diades de Nedal i Sant Es' ie-r,percebat.
leve. els establiments no compreVAGA SOLUCIONADA
;r21)311 els übrers litú-

täbriques d'embalatges
concedit part de
.1-L'aliasen l a saca h a

grafe
lis

1-ìa

t aei•, 1

das,:

sos en el ram d'alimentació hanran de teMr tancat tot el di a.
aixf com el diumenge ;II desembre La Junta Local CI Reformes
Sucials (lela que els estataliments.
podes lente obert els dies 2 .1, 23,

un MANIFEST 28 i 27 de desrunbre i 5 -1 i 5 ene
- n-erroslaris JI Sisidlent gonce. sense limitació (l'horade
CM, JI ¡Lao de Transports ha dirigit ii tul ribetes d'Asir donà la nota de
tut parh112 manifest ale fidreviaris ea/aliene el, la eral n'hern reproduit
qaC es el 8:Intness: :a/avecinan-1os a en- gua.
E l que hi ha gen-n i; c nt nquesta
lan e i n l i tnerama de les qüestions que nfirstid, és el fet que la Junta
so- I,Oral de Reformes Socials 1 Pales pro i ne-a t o oldre 1 oterri x
r le Saat B 'net•
n erqu é calar slagin ornisat a la Cornisatalsii(2 Mixta dad Treball en el Co-:rls s ' insx- ri te uln a l S ita &
tner(:, qunt, la Coinissií, le la SeV.1
cONVOCATORIES representació (lela deper.dente
al teatre patrona rnerennt Ha.
se
:e
.krriad.u, un tatting de con- La Coinissid Mixta csItt crup_
itz.st per la L'ajó de Sin- pnsla per parto igualo la:C pa-Parlaran els senyors Rae- ll'Ons i dependentS, i lot, ei que
mitjançant el pacte
ilereet, PlaneH Baratee-Ir i s'aeorila
L'acte eenuenonn,"s a dos de les elues parle. Veusaqui per•laves
qufc la Comissi6 Mixta represen•
. le ca .
la la voluntat deis dependents i
1:aaic de les Arts (Irá-- ri

Liees ,le:reara.11,3 reuuit:. extraordinària
de 1,
la t'e..

•'.', ...itopremto per a mamona'

dos , l earis

eorresreneat i nius

La rehala tindrä 110e nvai, a
deu del vespre, al carrer

de r(gen,
--Av
trer
genera: e t
i

a its deu dei vespre, a. ea21, celebrará una reunid;
de. l'atrons Barbeas
ündrä llar una as"-

btes ser:: O . : S'udient

LA
tIt
jAea

K:e Serveis

MUS1CA
de Ravc1; tres cuneas
Delussy i quaire

d'Ea Falla, jant anda el-

erea • pus mcnys inmortales dc
Montssergon...... Idocast, Schum ann i Fanre. integrete l'intervssant programa Que
pel concert ale comiat oferirà als seInyors CICI ile rIntima de Concerts
a la veilla (1,1 2.4 alnÇoliseu Pompeia,
la gran cante:tira Vera Janacopulo:
St-.mal, s..elennie n ta a piano per • la nota L. Schkpianoff. Aguesta
hie
1-•perada amb marrat interès
ses -id
pel pAlilie etrament amant de les pures i culaireedes emocions d'art co que
ia esperar que a relega:rt tala del Perrapera ihi tongregara rl proper divendres tot cl Bárrele:u acistocrátic i
tellectual.
—
1.:Orin-6 Gracirm ha organitzat, per
• (suar cdetrades ks tardes del dinmurga e immer dia 24, i de/ dimarns, diada de Sant 17.steve, dues extraordinàries audkioul de sarelanes a carrec dita cobla "Cut/alió:Ida'', la qual al primer del: c . nuentzts clics orecutarä el
sediacut progrurna e "Mmitserrat”, Rimbar]; "La Segadera", Segura; "Jugant
a anonades - , nomen; "La nit de Sant
Jaan", Plauch ; "Fi picapoll", Morera:
'Regalims niet eae.", Bou, i a l'audiedin
eorresponem Li dia 26, ineernretarä lic
trumihiri molt aplaudida "Caricies", Grat.scós: "Canal ¿el palde", Mayoral; "Jo
1 el pa›tor", Mollas; "Tardnral",
Stanch; ''Rorniatge”, Sanlamaria i
-.11nrant 1a mar", Bou.

E S') E S' pf.0 R t. S

Novesr-religioses
r.1

gadors temibles que es destaquen equips militars, en cas de participar do,
erren, ene anuncien actea ante o ala d'aquests a la prova.
Optarem a la classificació per equipa
els quals palesien Ilur inagotable energia 1 el desenrotllament els eme primers classiiicals per cada
entitat, al (mal cfecte es eoncedira un
que cada dia van peencnt.
I.a Unid Esportiva de Sans ha punt al primer, dos al Segun, etc, venaconseguit, dones, fer venir el cent l'equip la qual suma de punts
"Sporteklub Wacker Leipzig" per cinc pri:ncrs classificats sigui mes peti-. 1
a les vinents diades de Cap d'any. ta. En cas d'empat, es considera venceEl Leipzig es actualment un dor l'cquip ecómplait que hagi trepitjat
dels minora Clubs de l'Alemanya abans la meta.
S'U constituit ja el Comite d'AlleCentral, venint preceda d'una
bella aureola esportiva, ço que fa time del Racing Club de Catalunya, el
preveure dos interessanta partits qual ha de tenir cura de rarganitració
tic la prova.
tti camp de Sana.
Anirem ampliant drtalls d'aXX
. ;tiests propers esdeveniments.
Reunidos lea seccions "Crup Mont-

1 enlairats reproduint eta
rnéa celebrats paisatges d'aquelies muntanyes 1 Unes enlodonants escalades, utilitzant tol;
els recursós que cls avenços me,
derns han posat a l'abast de rho:11e.
El Centre ofereix als sena soSeganint el tradicional costum dels - eis, a tolo els exeursionistes i
laúblie en general, les pritnicies
anys anteriors, ha :pedal constituida a
et la nostra torra d'una important
Sant Andreu de Palomar, patrocinada
per IAteneu de Sant Lluis Goaeaga", pel.lieula que estä eridant poderosament
Patenciú a l'estranger,
d'aquella barriada, la Comissió organiten la qua' els intrepids skiadors
zadora de la Cavalcada dels Reis que,
senyors Schneider, Baader i
Dio mitjancant, recorrerá els carrero

El mnvpl8 fur Rasens.

Aquest equip de Mateheini. astualmeat campió del Sud d'Atemanya, jug.arä contra l'Espanyol
encti
ceansgw.
ióu ele les vinen t s reates
rada
Semblrs que l'esn.entet Rieb—
ten deis mes aelies de la Renänia
—esta formal do bastant boas
eIements. Veurem els teta.

La Cavalcada dels
Reis a la barriada de
Sant Andrèu

d'aquel popular barri, repartint presenta
als iníants, la media del dia de Reis.
Per a sufragar les quantioses despenes que l'ersanitzacies de la dita Cavalcada reporta, la Caen:está, que actúa sota el unan de "Delegació Rdgia dels
Sants Ialonarques de lOrient", ha orsanierat una rifa In:medica, integrtnda per
cinc magnifics premis, a salid': Primer, un artistic Ncn Jesús, de tamany
natural, ami) bressol; segon, un magnífic gramofon amb quatre plagues dobles. ; tercer, sus joc dz cate, estil Renai:semen!, ennh salata de metan (28 peces); quart, tus joc de paraigües i bastó,
per a senyor; quint, en estoig de tOil:11;, per a senyora.
Aixi mateix, la Coluis.sió organitzadora fa 1nûbilc i avineat, que acceptari
Iota mena de donatius, en metaillic o
en joguincs, que tinguin a bé ler Ice persones eafitatives que eimpatitzin amis
aquesta ultra, al qual fi es complau en
avatigar les ntcrces a quants aicnguin
el neu prec.
Per a ntquest objecte, i per a tata mena de consultes, adreçar-se a don Bru
Roznen i Castillo, president de la Comissió, carrer de Sam Andreu, 2°8, o a
la secretaria (Seeció de Festes) de l'Ateneu de Sannt Lluis Coneaga, cerner de
Sant Andreu, 95 i 9n, tots els d ;..-e, de
set a &u de la vctlIa.

pal roas,

Altrament. la Comissiti Mixta
té una sabor de ealalanitat, tan
importan' cursi la de la Junta Loval. Els termes del Reial deenet,
tic'2.'t d'abril de 1920, Pel qua l
fou creada, co d'icLaren pels ma(visos catalans que lingurren la
iniciativa de fundar-la; i. exoep-

einnalment, s'oblingue d'Espanya
que 9i dones facultats autemomes
torna extenses, de tal manera
que els parles sena clevats a Beis
i la C. III. té facultats per n tic -

nnn 1' leti zuwions que caben per
for-les eomplir.
les qüestIons ds resalen sernp ro entre les parts interessatlea.
i intimad que aquesta forma
drinocridiea d'organització és la
úniea que te forra d'obligar.

Ara acostanl-se les testes de
Nadal, Cap d'any i Beis. la reptesenlachS rl In depentleneda pre-

gunt ä a la (le patrons cdm 11Sa
(lret d'exerpeid que la
els donava aquesls dies. Els patrons contestaren que es rem e
-lerinaFhbtuoaler).
Aleshores. la dependencia denla
ib poguer celebrar plenament
algunes festes a canvi de Faugterni d'hores ale Ireball.
Nalaralm e n t . Irr er g-tarja; de lu
COITIStii(.1 Mixta del Treball en e;
Corneen de Barcelona representA
inta disminueld d'atribtfeions per
Iii Junla Local de Reformes Sorials, que . eraol'encaeregada pe...
la Hei, entre all res coses, ele fixa
Vliorari. 1. en conseciiiimvia,
J. 1.. ¿le II. S. ha vist sempre amb
hostililat la C. M

Al gnu: s entnere:anl s del all is les, que voldrien que la . depenilinicia trelnallés els dies de Na-

dal 1 Sant Esteve, tIrar, posat
costal de la dita Junta percile tos
desconegut l'aeord de, la C. M.
Vensaqui el ,conflicte. Creiem
(VIO la solucia dt ben clara: 1:1
aetiltul (lelo 6ependentO i de la
majuria do patrona palesa quia
delensen n toll. i a dret l'aeord
la flonal3eid Miela del Treball
el Comen de Barcelona.

ger exposen la realilzacid prineti(ni . de la teoria d'aquest eeport i

de la marxa sobre la neu amb eis
skis, presentant una serie d'interessants exereicis, earreres i paamb emocionants viratges
i salts. lames, desfilen per (la-

NATACIO
La Copa Nadal

De nou catan prepwann•-se

entusiastas elements del C. rt.
Barcelona per a celebear el vinora dilluns, al mal!, la Copa Nadal, da mes gran so'emnitat de
la teinporada dlivern.
Aquest Cempionat. ja elässC.
.i que cada Tany adquireix Inés
an inter,l.e. es farä pee XVI vegada.
Les tres provea que s'han precedit en dbuteersaes ae' e riors fan
esperar una P a rta Ibis a en lis ea:'rera d'enguany.

ant de l'espectador meravello-.
sos paisatges, ascensions arriss

cades vers la Jungfrau, i Mires
Pica i difi p ils marees per la grandiosa gelera d'Alelsch, entre eaCavernes (le
querdes i piegones
elite i en lea abruptes pendents
rimo
i
inajcstunsos
dels enlairats
alpina.
X X.
Denles d'aquella, per als duo-,
26 i 27 de * gener cl inateix Centre ens en prepara una altra estupenda; "Les belleses de la muntanya, ea la cual es veu la furia
Iluita dels alpinisles per la conquista dual Lyskamin, qu irs Mi, de
4.530 metres, es el Die gelat 111C.5
formidable dels Alas, resultant
d'emocionant intente Lt seva 113erinsió O través de les eequerdes i
"s‘'n'ttes", erial coto el ras de les
(liffeils ecnronis-es i parada de,elae.
Amb tota Hile magnificencia lio-

institut Cablä per a

Cecs
T;Insthet Caealá per si Ceda,
o sine. de la C g ias de Pendons per a la Ve-

ilesa
risuintment in:aman-ah
que ne ja en tuneiowunent Ilurs set -rk-na
ale Itibllateia, Imprempta, Revista i senda de material. Paleo ia la prap,ra apa-rtu ya de les seres Eerola :s espccials, literarios, masicals i rirofetesionals d'arta i

aeucsles Encoles es desenrotnarä
el nenfient pla d'ensenyanoa: Lectura
e nearinctres en renca Braille i llalla: eaeriptura ande els tu avises carácters, niab
Papis especial i u màquina; Cateeignna,
Religiú i 1/isla:ida sagrada ; Gramática
catalana i castellana nada clanes reservados per a adulLs; Ariten¡lien, Geometria
Nocions gnerals d'Ili s tUria i Itudinn-nnt5
te raree, suabi(.4asaes cs donaran en forma de petaca conterducies, que serviran
cela a tema als treballa 'iteradas Llionns
d C9,18194 O onnelsoments Iltils; ahuse
especial aretientaciel i mitjans inda npropiata per al deseuristll del tecle: idioma
franedis. Ittlo ensenyar - 5 grainntienlment
niab tal el demanda passible Ter maja de In lectura, l'eta riptura i la Patinepetain els deixeldes es tnabin en diftposiciú datiiitzar les oláis frincescs publicados en l'anille ene pcmeeix la Diblieteca de l'Instinn. Per ah adulto que
119 ssistrisirm a 1 , 9 claXPei trintrueeiti
general es (halaran 1 arrea especials.
l'enscaranoa mini n-al es desenoilllará
al11:1 (-I seniient pla :
Tennria muden), Classe especial ale lectura i csm l I ira ismeical atub dictan
de u ist Vell 1 al plana, esment amnesia
Christ' lla ga indispensable perqu,:, üls coya
1 d'airee xiii danciNtanents completa; del
sistema lb inI uri ni nunsieal en Itraille i
la seva cquivaldneia anda el d,-1. videnta;
(laotons Allarnionia i compo g ició e de piano de violi i dame
especial de a aojan!, isst ramas tale i so<mis.
Per a l ' ealiellyalle, 1 reafellai011/11
i Ofieis Vinstitut Catal per a eres id
obradors en che quote Os eera ti -Iran nitanifeccid
cnnns de t . itelleria,
15511 CIS ¡le boga i dr reinereparaeit5
n, d'alises oficia I intlastrics compatibles amb leo facultaLs dels ceca i que
eleal il utilitzables pela mateixos cota a
mitjà de vida. Fas obrera ceca d'Insulteeiö general, ei estas en miel escolar i no
saben Regir ni escriure, (ladran Fallieraeta d'assistir o tIna n -l:nneu nie lectura i
eseriptura, que seis donarà anda Car;iibe especial.
La matricula per a toles les anteriors
emenyances queda ahelea des d'ara fina
al dio 15 del proper gen - r, !nevero ale reslitzar- ge les In g eripcions a la secretaria
el'Instittit estala per a Peina, intaidlat
ale nona edificis ale In Calza de Pensiono
pir a In Yenes. i correr d'Ortigosa, »Cimero 4, entrarut pel muna de
Junquera.

grama" i "Sporting Gracienc" del Centre Moral Instructiu de Gräcia. cl dia
lo de desembre en reunió general extraordinäria, acordamen Ice la fusió
de les dues sea:Mas i nomenar-la "Secció d'Esports C 11. I. de Gracia", i
quedant elegida la següent Juntea: •
President, Antoni' Clcries; vice-president, Xavier Culi: tresorer, Salvador
Mercader; compnable, Francesc Canina;
secretan, Antiami Garriga; N:ice-secretari, Ferran vocal Ex-cursi& Janme Reventós; vocal Atletivne. Ramon
Freixas; vocal Futbol, Botinera Eulló.
Aprofitant aquesta ocasió. la Jur.ta fa
saber que el primer festival que ha
orkanitzat ds una excursió religiosa a
l'Ermita del C,annet el dia art, vigília
de Nadal, per celebrar la tradicional
Missa del Gell.
Alti mateix, la Junta espera que eta
e.companytiran a dita excursió, liare sacie i tatuajes, agraint-los antizipadament l'assistència.

X X
No volem ornetre de donar cuna')

te de l'efusiva .manifestació de
earinyo i simpatia de que (tu objecte en la seva última asamblea
ol C. N. Barcelona a l'entusiasta secretan i N'Emili Soler, el qual
tant i tant liii (el no sols per la
prosperitut (lel Club en si, més
pel esport de la natació en gen.

cont,,n inan_so pis npegaltiS
inermalt, Weisshouartlastor,
(leona, Mota Bola, Lyska sri im i

Cervin, toto ella (te Inés de 4.000
.usetres, resultan unit emouionant revelació del que es la a itLI
aquelles altitudsx X --Al local del Centre ha canteara( el despat.x de locialitals i eatrades (sis seus socis, i podem
avenear que a aquesta hura han
estat sol.livitades toles los l'Oges i gairebe tots ela sillons de
pati.
Espereni que el nostre palie
sahrä coerespondre degunlaninuit
al n' asile estory quo aixei representa pel Centre E'Neutsionista de
Catalunya; no tant St ila1110111 per
l'ittlers de les diles projeee essus.
mes fins tenint en compte el earheter allainent esportiu i
fio a qué rs destinen els profits
tille s'obt ingti in.
ruTzDt.

DELS VINENTS PARTITS
INTERNACICNALS

El 9,Vionota"
El \Viene! Sporllilub, que els
ches 21 i 25, al mal i, jugara amb
el C. 1). Europa, sé preeedit dic
gran fama, lnrix ultra ostentar
el titol de eampid, (4sputadissim
ti „Nustria, per la ve'illint (lelo clubs
que juguen el dit campionat, tisis.
seeix un teto defensiu, considerat
fins a l'hora present rom el millor del continent. 1l seu portee
‘los defenses han estal d'aletnies
temporades ençà, impresein(liblement representants de recula nacional austriae, per la seva valor
individual i per Iti enhestó que
han assolit, després de jugar sis
anys junts en el nutteix Club. Al
darrer partit international. jugal

contra llongria, solament forma
part de l'equip nacional mistela('
el defensa Heer, per trobar-se lesiona( el Nene% i impedir-li
seves obligacions l'anee defensa.
iSertné . la totalitat de la PeentSil esportiva austriaca, la manea
d'aquests e a lements fon la causa
(le la derrota de nacional
auslrfac.
Dificil sera per ate enropeus
assolir cap gol en porta tan ben
defensada, puix equips de grulla

vidtta han vist defraudats
n1:.sigs
També la Unió Esportl-

cmaanItzat partIts lineen:teto-

va do Sana ha
nata

Iteu's aquí una boya nova ; ntaiAres confessem sentir una viva
satisfaceld, cada t'olla que
aquests Cluhe anomettats de "bar
riada", por-ti que eu,realital sött
ella que fan mantenieferm el (Ist
bol a la nostra terna i sen pe..
peranea d'aquoata plantqn dc ju

POLIT1CA

LA

Els socis, .a peu dret, li tribuIhren una earinyosa ()vació, que

TIOMENATGES A LA ILEATGUA
S'aiesfa la <liada de Cap-J . .1,9, ,onsagrada d'as viva temen ença o ma atice
rifteació riel tioalre idioma racional.
naba, l'eutitat Nostra
Com
en porta to direerid, fraternalincet secosdada per tutea les organitzactions cacto-

En Solé, remereiä verament emocional,. Per considerar-1m un acto
de jueticia, ens hl unini de tot e«,
tmc.,romsroLI

oquips
nou exit assoli el Moto Club
de Catalutiya amb la eelebraci..5
d'aquesta preve, portada a tenue
en el maleta recorregut de la darcera ;trova de regularitat.
Suave ha estat una prova ferrita, lluitant-se amb inca de fred
La prova per

tta:istut.
I,a frita que re, ancora amb la erre.'
renca del morfi/Ice/ catield, gramil revestir mes importjudia i (hidra rada
crlensid que la dele «rus pausats.
.41.14 Ido confirmen as noutLronos asan.
ein d'artes que anea' reben g d'arrea de

LII

i reanueeables gelades, en que va

donar gran duresa.
Els resultat foren eta següents:
Primer. Equip verwell-blance
1. Macaya, P. Prats, 1'. i Tellay,
14', 51", velocitat 38;360 qui-Idmetres.
Segon. Equip blau-btane, I
hora, 5', 5".
Tercer. Equip verm e ll, 1 h.,
46', 34' ,
Quart. Eq.eip mora. 2 11., 7,
58".
Cinq.:e • Equi t s verieoll-negre,
21'.
detaes
l'AL:L.5de~
Havent renut la eurresponent
autoritza.ni de la Cimbra Sindie.il (le Consiruetors d'Auto/núbil'
lile l'Automúbil Club per a la ce .1ehraciú de la inauguració
I tutddrom, En Frederic Armantalé en.S comunica el programa
utte 11111 magreo esueveaunent esportiti.
.1 ,nest esde a veniment, el qua'
es podrä anomenar de Gran Set mana Automobilista, es desenrot_
Haelt sota el rirosranta se3üent:
28 d'octubre: Gran premi inter/lado/tal sobre pista per a votturettes de 1.500 e. e.
1 de novembre: Gran premi internacional sobre pista per a (-y:decaes (le 1.100 e. e. i ;50 e. e.
4 de novembro: Gran premi in.
lernacional sobre pista per a col.
xes ii e förntula internacional de

dos litres.

Peines, es probable que es corri dins do la mateixa selmana,
una gran cursa per a metociele tes.
Coto es pot veure pet present
peogeama, es tracia d'un esdeveniment coas poco stilinuran vist
al 'aún, majormeni tenint en
compte les eeguretals donades
per diversos famosos conste:1c •
tors este:nieves de venir a conetirrer a les ,Herenles proves.
ATLETiSiVIE
La Copa Fiaolng Club da

Catalunya
El Racing Club dc Catalunya, que

prcSideix el diputat provincial esponja
don Enric Rafols, va a manifestar-se
públicament aviat aisalr l'organitnició duna carrera pedestre internacional (le
fons, el recorregut de la qtval, comprós
cntre itnan i d.toe quilMuctres, s'anunciara epartunament.
IA dita prova, que es denorninarä co
se eeleIII Racing Club de Cataltioya,
brara el dia 25 de fcbrnir de 1953.
Ele corre:atore ea dividiran co les tres
categlides de seinen, juniors i tutófi4.
1.es hiscripm ou s completament gra-

Plai,
Ceri tai itil a
cid hati
1ti leirteaL
principal, j illS al dia In de l'ebrier de

l'any vinent, a Its van (le la vetlla.
Ultra la e:tila:diem:15 per eategories,

se n'estilla una altra per rs equips soabd cuan una d'especial per a

Cata/unta.
Avda! frrror, mantisgut oonnIcntment,
ee ci que La dc dur-nas a la
JA III TORNA EN

&ara?

reltre dia gua-mi arribares% a madre
que la retirada d'En Sala creavo bo
de be; en canvi, autii ja torneen o sOepiter que no Sigla mes que arre d.: testen.
I teahla tu TIOlieCS fonsontate. Menores-roe que, segura toa, Jis ta t'. 31 . 11'.
presa auceptar-li la dindesid Je pre.tident
perd tornant-lo a decir ama carece« honorari.
ALPE, si, rons ideirgurc qcreralment,
rectitud d'I:n Sala ro ulteris e abre rad
que • la fr l'ircomplinsent d'una promesa d'aireas ¡a podria cOmettOr. te de do-

nar pCT
Ea (-lar que no es tot tí enser- ',tenido.*
kararari d'un (1181r1ri Ose dearr ministre,
pera, que diantre! qui no pot regar 0+44-

'7(41;
AC1ES J.11'111N3
El l'Irvol Insunctin Tradieionalistai
Al districte noed, d'uganda nie tat, unaneia unaconfer?reie i exa «Aliada de re.

van-ter po litio -

In primera ha de donne-lt (5 amor.
Roer. a les ou:c da . / mm a ti, i ra fuera. Que
sera a lea quatre de la tardo, ¡ti P renot
: ara re disenrs el aovar Jonyunt, -o
restional del rart:t.

Cornunicats i avisos
"suplicados"
llena rebut cornunicats i aviso> redas-ta r s en espanyol, pecgant-noe llar
publicacid, de les entitats sagüents e
Associacidi dc la Dependencia Mercantil.
Sindical Iliure preifessional dc iadcitts
perruquers i barbees.
Coinisidi mixta del Treball en el Co.
mero.
Asoociaciú del Mereat /lime de Va.1
lors.
Collegi d'Advoeats de Barcelona.
Oficial
de
la
Propietat
Cambra
bausa de Barcelona.
Associació d'Arquitectes de Barcelona.
Einleració de Venedors de neis do
Barcelona.
Federació de patrono pernsnners I

barbera.

Gemid de detallistes de carbó de Barcelona. t'ahí Gremial. Detallhno arta
i oficis.
No els pahliattem ver so dhpasar de
temps per traduir-los,

El_ S

TEATRES

e.i.Dr." 2.A DO
Deniä, divendres, s'estrenarla la
jogitina cómica en dos Retes, orla
glnal de don Pero Aluiloz Se p a 1
don l'ere Pére.: l'ernamlet,
(tuya".
Al repartiment do la tItIVa bbra
aols populars antelas figuren
simir Ortos, Rosart Leonia i
CPSC 0511030, seeundats per les
nitres parto de la companyia.
Per a les prdximes featea no
Nadal co Freparen el Dorado pro..
granule extraordinaria. • -

e
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La Post-Guerra

Dijo», 21 . ,de
deeernbeii

D'Irlanda

De Polònia

La Italia feixista

AlemanyaJ ha donat, Tres rebels condemHa estat elegit Presatisfacció a les recia- nats a mort són guar- Mussolini decideix intensificar l'ac- sident de la Repúmacions de la Confe- dats com ostatges pel ció governamental -contra els partits blica el senyor Worència d'Arnbaixadors
Govern
joietxewski
'd'esquerra
20.—Telegrafien de Dublín
Varsavia,
lenyor Estanistau
en l'assumpte d'Ster- al Londres,
A Torf moriren quinze persones entre elles un Wojoietxowski ha
"Times" donant compte que han est
estat elegit president
a mort tres intlivIdus en pode la República per 298 vots contra 227
tin, Passau i Ingols- condemnats
diputat
i
un
conseller
comunistes
der dele quote foren treinta fusells i muque ha obtingut el professor Morewski,
Melena declares iLlegals; pern otenentRoma, 20.—Segons els diaris, nieta Pagacella i del conseller candidat de Ics dretes.—Havas.
tadt
se als informes favorables donats per la
Paria, 20. — La Conferencia
d'Ambaixadors ha enviat una nota
a l'ambaixador d'Alemanya, comunicant-li haver rebut un milla
de mares com indemnització dele
incidents de Stettin, Passau i
Iugolstadt, i acceptent les escuses presentades pel Govern del
Reich.—Radio.

ES •TORNA A PARLAR DE LA
TERVENCIO NORDAMERICANA
Londres, 20.—Insisteixlat al aun corresponsals nordamericant,
. en afirmar que els Esteta Unas
han proposat oficialment a Eran,
, ea la formació d'una Comissió internacional neutral que servís rra
mitgera en la qüestió de les reparacions.
Aquesta Comissió estaria composta d'importante financiera de
les nacions no Iligades pel Trac-

Comisoió de reglm interior de Keery. ha
estat suspesa resecada dais ...adenia/as.
Amb tot, des de deniä, si les trapes nacianato tornen a caure en alguna endraecada o les vies ferries, earreieres i propio
tan privades sofrenen algun perjudici,
serà excreta ,da immediatament la sentencia contra aquests

ELS REBELS INCENDIEN UNA
RESIDENCIA
l'Anees. 211—Comuniquen de Dublín
que anit paseada per olla les den uns
bornes entinta es presenta ere] a la tesi•
dende de alr. Gorrina Comrhell, fal del
president del Senat de rEstat lliure. Despres d'ordenar als hahltants abandonessin redifiel, hi calaren flor. Tot rinterior fou destruit per rincencli.—Radio.
DE VALERA APAREIX I DES-

APAREix

Dubltn, 20.—EI lider dels rebelo, Mr.
De Velera, es trobava .1.muen..s en
un temple eatalic oint miss/. La sera
presencia fou notada per ahrima ansiatests, circulant rapidament la noticia per
tota l'església.
Ningü no s'atrevf a eridar la policía
pel perill de provocar un eseändol, donant-se el cas que anee no es magua
del seu
Amb tot, poca moments nhans d'arabar la misas alga pague advertir 1 les
trepes nacionals, les quals pm-Miren immediatament al taneament de resglesia
quan el pühlic s'aixecava per sortir. En
va les troves eerearen entre ids fichla: el
cap dels rebelo baria desaparegut.—liaras.

tat de Versalles i la seva tasca
seria determinar a satisfaoció de
les nacions interessades l'import
de eo que Alemanya pot pagar en
concepte de reparacions.
L'ambaixador alemany ha dea
clarat a M Hughes que t ele
Estats Units tenen la conviceid
que la Comissió projectada
d'ésser justa i lleial per a Alemanya, aquesta estar ä disposada
a acceptar la seva decisió. Si Fran
ea accepta aquest senyors
Moren i bot figairria.a. entre
els representante noraumericans.
Convé, pera aeollir aquesta
noticia arnb reserves donades les
contradietóries informacions que 11n111n1.0a11.
des de fa uns guante dies arriben
deis Estats Units sobre aquest total del
deute alemany en conas cumple —Rad io.
cepte de reparacions.—Ilavas.
Washington, 20. En Os cera
eles oficials es persisteix en no ALEMANYA PREPARA NOVES
donar precislons sobre les gesPKOFOSICIONS
tione del Govern nordamerich res
Berlin, 20. — Siia reunit el
Perle a la sea intervenció en les
Consell de Ministeas acordant
qüestions d'Europa.
presentar noves
per
Sembla C:11' les gestione del C11 - al pagament de proposicions
les reparacions.
vern
nordamericä
es
limiten
a
•Sentbla
que les , esmentades
estudiar ja capacitat de pagament
proposicions consisteixen en una
d'Alemanya
per
a
la
qual
eria
fixació
variable de paganients
penen constituir una Comissió
banquers anàloga a la que fini- segons la capacitat económica
cionä a Paris—Radio.
MUSSOLIFil CONDICIONA LA LA BANCA fe:ORGAN DESACONSELLA LA suutcruPiis io DE
SEVA ARADA A PARIS
L'EMPR'ESTIT A ALEMANYA
noma, 20.—El presiden( del
Nova York, 20. — M. Larnon,
Conocí], senyor Mussolini, no -entra p robablernent a Paris per as- del Banc Morgan, ha provat que
sistir a la Conferencia de pri- els informes dels diaris amerimere ministres aliats. Muesolita cans donen la impressió que la
farä solament el vialage si de 1:1 petició d'emprèstit formulada
preparació dipllomätica d'aquesta per rambaixador d'Alemanya ha
Conferencia pot deduir-se que es estat rebutjada.
El cap de la casa, 111, Morgan,
podrà arribar a un acord complet
ha declarat que hacia informat
entre els aliats.—Radio.
a l'ambaixador d'Alernanya, seALEMANYA I LA VALUA GLO- nyor Wierfel, que l'emprèstit soBAL DE LEO REPARACIONS
tlicitat és imposible, perque la
París, 20. — Telegrafien de compra de bons no cridaria acWashington al "Matin", de font tualment l'atenciú del públic
britànica, que Alemanya ha ac- americà.
ceptat la suggestió oficiosa t'eta
Nosaltres, per la nostra para
pel senyor Hughes de confiar a digué, ,no podem recomanar al
una missió internacional de han- palillo que es subscribeixi a tal
Anees l'establiment definitiu del
emprestit.—Havas.

cona a conseqüència dels disturbis .erorreguts a Ton( entre feixistes i comunistes, el Cdnsell
Suprem feixista ha donat pieles
poders a Mussolini, el qual ha
ordenat enèrgiques mesures encaminades a coordinar i disciplinar l'acció feixista.
Mussolini ha decidit que solament les organitzacions
cale anadea al partit seran reconegudes oficialment pel mateix.
Mussolini ha acordat, a més a
nu, s, intensificar l'aeció gover"mental contra els partits de l'esquerre, especialment a Floreada, on alguna registres donaren
per resultat la incautada de documents provant l'existència de
dugues organitzacions republicanes, les guate disposaven de
companyies orgaiatzades de "camises vermelles".
La direcció del partit feixista
ha proclamat la mobilització de
les camises negree a Tort,-Travas.
ESL MORTS DE ToRI SON 16
A més a re gle dl diputat corno-'

comunista Baruta, monta a con-,
seqüència del successos de Torf,
alta trobat als carrera on ocor-

rregueren els fets els cadàvers
de Pietro Ferrero, secretad de
l'Associació de Metalúrgics, i el
d'Andrea Cuerdo, líder socialista.
Segons els informes de la poltcia darrerament ocorreguts, a la
col.lisió entre feixistes i comnnistes, moriren nou persones, de
les guata set eren comunistes. —Hayas.
Tora 20.—El nombre de morts
a causa dels .darrers esdevenimente entre feixistes i comunistes, s'eleva a 15. — Radio
AGAFA NOVA INTENSITAT L'AO
TIVITAT FEIXISTA
. Roma, 20—L'activitat dels felxist pe se intensifica considera,
blernent a Iota Itàlia.
A molts llocs i ciutats importante els feixistes han comenaaat una nova ofensiva contra ele
comunisctes.
alussolini ha fet circular ordree energinues peraue la trentruaitat sigui restablerta.—Radio.

UN SZRVLI AEP.1 QUE SE SU-

NAUFRAGI D'UN 'VAIXELL EN
UN LLOC CANADENO

Londres, 20.—Des del primer
d'octubre funcionava un servei
palp ite d'avions entre Londres i
Colònia. El 31 del corrent pudrä
ja el flovern alemany impedir el
pas d'aviene estrangers per damunt del seu territori i es crea
que decretarä la suspendió d'aquest servei.—Radio.

Toronto, 2o.—Al naufragi del vaixell
"Reliance", Ilançat per la tempesta contra de les roques de la illa del Lagarto, al Ilac Superior, han mort quatre persones.
Portava 36 passatgers, nou dels quals
escaparen en un llagut i arribaren a una
ribera deserta scnse queviures i quasi
be morts de fred. Es dirigircn a litt tenor de les terres, ce,rcant una regió
habitada, obrint-se dificiIment pas a través de la neu.
Un altre vaixell que passava pel lloc
del naufragi recolli als altres 23 passatgers, que quedar s n al vaixell flan-

EL VIATGE DZ LLOYD GECEGE
' Londres, 20 —lo rd Ilnkenhsod i sir
PobertsIlorne no acompanyaran a Lloyd
George al seu projettat viatge a Algeciras, encera que senado que es reaniman
a la comitiva a aquella chilar a primera
de gener.—Ilavas.
LA QüESTIO rizLs EaTriE73
ELS RUSSOS QUALIFIQUEN DE
COMEDIA LA SESSIO
Lausana, 20. — L'opinió als centres

aliats és que la discussió referent als
Estrets no continuarä ja en sessions
la Comissió corresponsal, sino eh converses particulars, pulís es confia que
ami será mes fàcil de resoldre les darreces dificultats milla les quals topa la
rcsolució definitiva.
A la sessió celebrada aquesta tarda
per la Comissió dels Estrets, Ismet
Paixà insistí molt particularment sobre
els segents punts:
Primer : Guarnició a Gallipoli.
Segon: Estada de vaixells estrangers
a Constantinoble.
Tercer : Atribucions de la Comissió
interaliada de control sobre eis E-at.rets.
La delegació russa guarda absolut silenci durant tota la sessió, pecó a la
sortida, els delegats moscovites digueren que acabaven d'assistir a una comedia, posant en ridícul Metéis la conciliadora actitud de Ilurs aliats cls turca.
—liaras.

fras.-Rädio.
EL PRIMER MINISTRE XINES
Pequín, 20.—El ParlaMent xines ha
aprovat el nomenament de Chang-ShuTsorrg, per al carca de primer ministre—Radio.
EL QUE BEUEN ELS RUSSOS
higa, 20.—El dfari -La Vida
Económica", de Moscou, es laincida dele estralls que produeix

a Rassia la prohibida d'importar
begudes aleohóliques. puix es fäbrica una beguda nomenada
Hanscha, que es fa amb alls i ségol' i que • produeix resultats desasti'osos per a la salut.—Radio.
EL CONIUSJISME 1 LA FRANCMASOPIERIA
Pa ets, 20.—Al darrer Congres comanist i celebra:: a Moscou fou acorde exi:.
gir als conmnistes francesas que formen
part dela francmasonería, que sen surtia. pera els ematinistes franeeoss franemasona han resolt no abandonar-la, mixt
com taran« el comunharie.
-Le Matiza", ocupant-se d'aquest asenllante, diu que chi comunistes s'han
adreçat a Moseou demanant que els sigui permes.—Ilavas.
•

La sessió de l'Ajuntament
A dos quarts de sis en punt
contenga la sessió, sota la presidencia de l'alcalde senyor mar-

•

pis més a les seves cases .per tal
de cerpar una solada al problema que ha creat a Barcelona la
quès etAlella i amb assistència manea d'habitad&
de moilt pocs regidors.
Diu cvi senyor älaynés que la
El secretari llegeix l'acta de
solució proposada per la Comísla ¡farrera sessió, que f".es apro- ela de Cascs Barates es tablea
vada.
viable. Defensa ei dictamen fent
DESPATX OFICIAL molt encertades observacions; fa
esment de la manera que viuen
• Solanient hi havia un ofici de un gran nombre de families potràmit dirigit per rAlcalldia a bres en barraquas immundes sil'Aj un ta rnent,
tuades en les barriades extreDICTAMENS DE DAMUNT mes do la ciutat i recorda que
la Comissió va proposar que les
LA 'TAULA
esmentades barraques siguin
La discussió de la majoria da substituirles per casetas molt
dictämens de damunt la taula es senzilles que tinguin les indisa.
ajornada fins que entrin al saló pensables condicione d'higiene.
els regidora que tenen interés en De manera que la idea és anar
discutir-los. Represa la discus- a la desaparició completa de les
aló se n'aproven alguna d'esells barraques. Din que s'ha acoadat
interés quedant la mejor part obrir un concurs dt subvencions
alls constructors de cases econódamunt la taula.
migues votant-se un credit
DESPATX ORDINARI guns millions rrer a tai fi, i si
Tot segun san aprovats sensa aquesta quantitat no es suficient
discussió un gran nombre de dic- es votarà un altre erédit igual.
tàmens que figurasen a Ifordre Explica filtres mides que salan
del die, la majoria delle d'escha proposat per arribar ben tost
interès o referint-se a ra.oionat vis a la solucia d'aquost problema
de tràmit.
tan important per la ciutat i les
difeaants manes de subvencia I
EL PROBLEMA DE unacondicions que s'estableixen per.
BITAGIO
als constructors de cases . econda
El senyor Maynés entra a dismigues, Entre aprestes condicutir cli dictamen sobre la taula cione n'hi ha una prohibint als
que varem publicar fa ja allgunes p ropietaris d'augmentar els Ho»eta:lenes i que fa referencia a la gut-re abans de guatee anys, pemodificada de l'adiete 115 do les ra podran far-ho avisant amb
prdenances municipals autora- dos anys d'anticipad& En aquest
sant als propietaria de cases de cas hauran de retornar a l'Ajuna
4et.azinin440 ~l'en 644~ un tament kg, l'Impon de leg )3412.

vencions que hagin rebut.1
La darrera solució proposada
per la Comissió de Cases Baratea
es ila construcció de les cases per
compte del Municipi. Aquesta solada ,pecó, no 1-.erä posada a la
practica més que en el cas
que fracasi el primer.
En un anea es proposa lama
bé la creació d'un Patronat formal per elements de foca de l'Aa
juntament.
Acaba dient que el Consistori
deu aprovar aquest dictamen de
tan gran halares per a la ciutat,
Cense obstacle de quo la Comissió accepti totes aquellos esme-f
nes i observacions que vulguin
fer-li eisa senyors regidors.
El seceor Quirós fa ús de la
paraula per a fer certes observa-.
cions que li lia suggerit la lectura del dictärnen. Diu que el proa
blema a Barcelona es totalment
diferent que a nitres punts de
l'estranger, dones aquí el que
manca san habitacions econòmiques. Segueix dient que mentre
s'han derribat 1,800 cases, solament se n'han construides 180,
Afirma que el problema no ha de
resoldre's amb subvencione, sind
cedint terronys en bones condicions.
El senyor Santamaría diu que
el criteri de la minoria radical
estä completament d'acord amb
el dictamen presentat. Fa constar que el problema van plantejar-lo els republicana Ja fa anys,
pecó-que mai s'ha pogut fer res
per l'oposició que hi han fet les
Gambree sto l PropletaL
Diu que
_

ben tost Barcelona serà creuada
per dos Metropolitans que arri,
barata a les barriades extremes
de la ciutat i creta que això ha
d'ajticlar a la solució del problenia. Per aixa, diu, el Consistori
hauria de votar unänimement el
dictamen amb la qual cosa es robustiria l'autoritat i la gestió
encertada de la Comissió de Cases
Baratea. Proposa en nona de la
manada radical una addició al
dictamen an el sentit que la Comissió de Cases Barates, en arribar el moment del coneurs, tingui amples facultats per rebutjar, estudiar o acceptar aquelles
proposicions que cregig mes
avantatjoses per a la solució del
problema.
El senyor Maynés contesta demanant a la minoria radical que
presentin aquella addici6 i que la
Comissia l'estudiarä, donant-se
compte en la sessió vinent del que
s'hagi acordat.
La discussió ils suspesa per a
reprendre-la a la SebSiá vinent.
PROPOSICIONS
Es presenten les següents proposicions:
Una dele senyors Esteve, Duran, Vi g a, Santamaria, Anglada
(E.) i Quirós, demanant plantes
i ornamente per a la vetllada que
organitza l'Institut Enluces a
l'honor d'En Pasteur. (Aprovada.)
Altra dele ßenyors Rocha, Lasajuana, Naves, Domènec i Quirós, demanant plantes i ornamente per. a la funció benefia

DESPRES DE L'ASSASSINAT DE
NARUKOWITZ -:- EL TRASLLAT DEL CADAVER -:- L'ENTERRAMENT -:- EL PROCES
DE L'ASSASSI
Varsävia, 20.—El cadàver cki president Narutowicz fou traslladat ahir so-

lemnialment des del Palau de Belvedere
al Palau Reial.
Assistiren a l'acte tots els ministres,
diputats, senadors, altes personalitats de
la política i totes les missions diplomatiqucs acreditades a Varsvóia.
La multitud es descobrí al pas de la
comitiva i mantingué durant l'acte l'ordre mes perfecte.
El cadáver de Narutowicz serä dipositat temporalment a la catedral de Sant
Joan i els funerals i l'enterrament s'efectuaran el divendres.
El procés instruit contra l'assassí, el
qual scrà jutjat per un tribunal ordinari, començarà el dia 29.—Hacas.
LA CONFERENCIA NO ESTA
PROU SATISFETA ENCARA

El Próxim Orient

Els turcs han coin unicat que si no se'ls do,
na completa satis.
facció trencaran les
negociacions de la
Conferència de Laa.
sana
Lausana, 20.—Sembla que a
intransigencia deis turco et va
accentuant influits seguramenl
per Facció dele russos. lin dele.
gat otomà ha declarat avui que
si els turco no obtenen satisfaz,
ció sobre la qües,,a1 dels
aquesta tarda, a les quatre
consideraran rompudes lea na
gociacions. — Radio.
auLsana, 20.—Una personala
tat de la delegada turca ha de.
clarat a un redactor de l'Agln.
ein Ha yas que els turcs remaran
les negociacions si abans de la
tarda d'avui no reben saliqacció
a Hure demandes respyecte del
regim dels Estrets, — l laves, •
EL TREBALL DE LA Can.

RENCIA
Lausana, 2e. _ S'ha
una nota oficial sobre el actea
de la conferencia. La sota-contis,
sia de minories s'ha reunit 411.,
rant els dies 19 i 20 per a triase
de les clàusules de protecció,
Aquest metí sim reunit tane
la sots-comissió d'assumples
talarle. — Radio.

París, 20. — LaConferencia
d • ambaixadors ha adreeat avui
una ¡letra a l'ambaixaclor
dianya a París senyor Mayer, con
testant a la comunicació que
aquest le dirigí últimament reterrera ale incidente ocorreguts
L'IDIOMA DEL TRACTAT
a Passau, Stettin i Ingolstadt.
Lausana. 20.—Lord Curzon
La Conferencia posä de manifest que eo declarat pel Govern proposat al delegat francés 2d,
al lemany estä en contradieció Bariere, que el Tractat de pausa
ami) els informes de la Comissió gui redactat en franca. — llevas,
interaliada de control.
La Conferencia aixeea l'acta ELS BOY - SCOUTS AF.MENI9
FAN DESCOBRIMENTS
del paganaent de la multa d'un
milió de marcs imposada als eiuARQUEOLOGICS
tadans de Passau i Ingolstadt i
Atenes,
20. — Comuniquen dit
accepta les excuses del Govern
que els boy-scouts arde Berlín, sempre que aquest les •Beyruth
formulf en nom del Govern do menis de l'expedida nordameria
cana de socors del Próxim orienta
l'Impera
En quant a les sancione locals, pertanyents a l'Orfelinat de Ir s.
la Conferencia declara que no es bail, brin descobert prop d e Eaai.
donarà per -satisfeta sind quan suba (Siria), els fonaments d'ua.
estiguin aplicades completament. gran temple romä. Es crea que
es tracta del santuari d'Adonis,
—Hacae.
EL ciriE I EL PLET SIKI-CAR- famas a l'antigor.
Els mateixes exploradors hin
PENTIER
París, 2o.—La Comissió d'enquesta de descohert en el mateix districte
la Federació francesa de boxa ha acu- importante antigüetats bahilAnidit a la Societat cinematográfica que ques i renicies procedente en llur
impressionà la paliada. Carpentier:Sild. mejor part de tombes que liaran
Aquesta ha estat projectada primer len- estat soterrarles per la sorra des
de fa Molts de segles.
tament i després a velocitat normal.
L'esmentada cornissió continua rcbent
A conseqüència d'aquestes trra
declaracions per a aclarir els dubtes que balles sala creat un petit mesar
sorgiren sobre cl dit important match.
a l'Orrelinat, pera els Macetea
—Radio.
mes importante seran envials alt
LES OPERACIONS EN EL MAR- Estats Unas — Hayas.
ROC FRANCES
Casablanca, 20. — En el freira de l'AtBANDITS ESPANYCLS
las mig, els 'loes rancesos han obtingut
Montpetier, 20. — En una sal., de jae
la sotmissió d'unes dues centro aoves
tendes, tant de la regló de l'Alt MuMia
com de la cabila de Moha-ou-Saind.
Els pocs caps de l'oposició que resten als campaments no sotmesosAno
aconsegueixen mes que retardar el moviment de sotmissió en curs. Els elements verament irreductibles han franquejat ja l'Atlas per a guanyar la regió
del Sahara.— Ràdio.

que organitza una societat republicana.
Altra deis senyors MaSsot, Viza, Honre i Canales, perquè es
destinin 1,500 pessetes per la
resta dels Reis a l'Assil del Parc.
(Aprovada.) .
Altra dels senyors Santamaria,
Rocha, Canales i Maynés demanant festa pels empleats municipals en el segun dia de Nadal.
(Aprovada.)
Altea dels senyors Santamaria,
Escolà, Junyent. i Tusell perquè
se cedeixi el Palau de la Fira de
Mostres a la "Benéfica obra del
Nadal i reis del Nen Pobre de
Barcelona", demanant una subvenció de 1,000 pessetes. (Fou
aprovat el primer extrem, passant
el segon a Comissió d'Hisenda.)
Altra dele senyors Olivella, Domenee, Quirós, Arquer i Bordas,
perque es modifiqui el reglament
d'escorxadors en el sentit, que
els moltons i ovelles siguin mecate de la mateixa manera que es
l'eta fins al mes de maig de 1016.
(Va restar sobre la tanta.)
A les vuit menys deu minuts,
no haventapi mes assumptes per
a D'adra',
alear-se la sessió.

Notes informatives
aloolons a

la

ComIssI6 de

.:eraont
Davant la Comissió de Foment han
estat formulades les scgiients mocions:
Del senyor Degollada porque es destinin 1,800 pessetes per a renovar in
part els equipo deis cape, oficials i professors de Giimnaetica del Cce de Bom-

bero.

de Puissernier, penetraren quatre esianyols revólver en mi, apoderant - se de
tot el diner que hacia damunt la hala. Lamo del local que volia posar re
sistencia, fou ferit d'un tret de red.
ver.
La noticia ha practicat diverses
tencions, entre elles la dels anarquises
Torres, Domenech i Foix.—Radio.

Del senyor Massot, percate es tire

cedeixi a la instatlació de Ilum als ar•
rers d'Urgell, entre Valencia i Aragár
al de Valencia, xamfri al de Villar'
roe!.
Del senyor Tusell, perquè rn proa'
deixi a l'arranjament de la part vial de
la plaça de Sant AM iä.
Del scnyor Matons, permee es lar*
muli un nou projecte d'aliniacioas del
carrer d'Aireas XII, des del de Gu i
-lemTadVgur,iqes
destinin 2000
, pessetes a l'arrnejancet
deis carrero de 1.3erengutr Mayo!, Boca
i altres d'aquella barriada.
Del senyor Anglada (S.), pelqui
procedeixi a rarranjamcnt del carrer
de Posend Arús.
•
Del senyor Cararach, perque es destinin 2,000 pessetes a l'arranjamen t de
la riera d'Irirta, des del correr de 5ctu Coloma; perque es destinin zoon Pes'
setes a la collocació de voraes
goles al carrer de la Conca de Tenle;
i altres 2,000 a la conservaci6 de ral
fermat del cand de Santa Colonia.
Dele senyors Anglada (S.), Dc'enZnech i Tornas, perquè es procedeisi
l'arranjament del cand d'accés al cei

mentiri de Les Coas de Sarria 1 al
destinin 2,000 pessetes a la caloca•
ció de vorades al carrer del pintor Te
es

piró.
Del senyor Dumènech, perijek
tallin Ilums a l'antiga carretera di Cal'.
avui passcig dc Prat de la Fha.
Del senyor Baffle, perque es prom.
deixi a reixamplament del pont del
Torrent deis Boris i es posin vorades
es construeixin voreres des de l'encreuar
mcnt del carrer de l'Farrella al coit
dc caputxins, i perque es procedei xi a
construcció de clavegueres als ala'
rem que creuen la carretera de Curada
a Eogäs de Tordera, entre l'Aviar!:
da de Pearson i
•
n•,
•'
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Í RIJous, 21 de deeembre de 1922

CONFERENCIES
Fa notar que quan s'obra la porta
de la violencia, queda oberta per a totS'aseignen igualment 15,000 resset ea bona No hi ha res tan contagiós coro
amada per a gratificar al persoual a.1e- l'Os de la força i per alzó el feixisme
era' a la Ser-cid de Tribunals per a nois,1 domina madre Es la Dei del mes fort,
L'actuació del Govern
qual personal serä designat pel vine-pea. pm-6 en ele odia que congria hi ha el
—
sident del Conaell Superior • preosta germen de la seva mora
mi- del aecszetari general.
de
Els ciutadans loan d'organitzar-se per
Un
Ele funcionaria dels Tribnai
u.
s ; per. 'a demanar l'imperi de la llei, de la jUSnote no podran &per deetituits ui relle- ticia i del dret; per6 largesia no ha
nisterial
• Ala centres oficial, no hi haría nenn,1 vats dele setos eirrecs sense !tened,: dele de deixar-se atraure per cedes proramata ele ministren ni el president, perque dita organiemen, per osuna matifienda, gandes, perquè el feixisme Es la llenenmitjençant expedient.
cia i en un regim d'agressions i llenes
tots els convences eren al PaInn, malaLes funciona tacnico - administralivre
no pot fonamentar-se cap progrés.
tint a lacto de presentada de les eertes
compaimeat de la Ilei
que
afecten
al
eredencials de rambaixaslor de la Repolde protecció a la infantesa de 1901 i les L'ACTUACIO DELS SINDICALISblica Argentina, senyor Ferrado.
refereixen a la hei de Tribunale
TES
El sots-seeretari ha afeeit que atmee- que es
per a nota de 1918 queden separadev des
Saragossa.—Ha
tingut extraorta tarda, a dos <olerte de cine, es reunien
d'ara, a grial efecte la Secretaria gene- dinäria importancia la reunió ceal ministeri d'Estet, l'Alt Comlearari.
rol del Censen ea subdividid en dure seo. lebrada pel Comité de la Fedeesp del flovern I ele senvorte Alba 1 Al
eions: la venció de Proteelui a la 1»- rae-id de sindicaba de Saragossa.
al ä Zamora, amb l'objecte de celebrar
fäneia. que entendrà fine a pit en el que
Es va donar compte de que la
la ergona ennforeneia dedicada al proes refereix als treballs teenice del Can- Confederació
nacional, prescinblema del Merme.
sen Superior; 1 la :meció da Tribmals
dint dels trärnits i requisas proS'ignora vi a la fi, eom ahir anunma
per a omite que teemprendri, el rglatiu sl pis d'aquests casos, havia enviat
presiden!, se celebrará dernä Consell de
deteenrot1Lament dels esmentats orgnme- al Congrés internacional de Berministres.
mea.
lín un delegat, sense consultar
0811 que la reunió tf p e r objecte el
111 personal d'ambdues eeeoli Ons domen- prèviament als sindicats.
0ennetre a tote ele minierre, cl resultat
i
general
del
Gonsell
Sudrä del secretan
S'entaulà debut, en el qual Inde les eonfereneies del Govern nmb l'Alt
perior i al davant d'elles estaca el cap
tervingueren els significaba sinComiee nri. la celebració del Consell dedele Serveis TOcnics - a(ministrat in; del
diez-distes Salvador Seguí i Quepeadrá "arre acabar o no la ronceesusdit Comen.
mades i pre'valgue el criteri de
ea del general !luego-tete i els ministres,
Ila estat nomenat En Migu e l Gasi eataver-,e arribat en amiestes omver- mea Cano cap de la Seeet6 Tasedea de constituir la internacional llatina, i que aquesta tan aviat corn
ses a conclus i ons concreten.
Protecei6 a la Infäneia i tribuna 's per
pugne, convoqui totes les instiIla dit cl enter gerretnri tandxó que en
a aoje.
tucions revolueionäries del míos
despaexar rtrui amb el Rei hacia posat
a un congres internacional.
el president a la signatura, entre direrDE LA "GACETA"
DISPOSIONS
Es comissionà a Valen i AgusR3S Decretes, dna d'interes.
LES ESCOLES DE PRIMERA ENtn perquè en representació dels
En virtut d'un ('elle ha Petar nemeSENYANÇA -:- LA FACULTAT sindicalistes d'Aragó i Rioja vagi
net preeident tl ‘ d Con g oll d'InsteneriA
a Barcelona i exposi al comité napública l'ex-ministre lliberal En Natali
DE CIENCIES
inadmissible
Rivas,
Avui publica la "Gaceta" un Reial cional la conducta
de la confederació i que aviat es
Altre Dorret es de Finances i untorit decret relatiu a la construcció d'edificis
per E Yernis,in
U el
destinaba a Escotes nacionals de prime- reuneixi el ple pesque sigui autorinn g a sis meso, data, renovables per
ritzat el nomenament de delegat,
ra ensenyanea.
altres sie mann, arnb ele mateixos rei que la dita desautorització es
Tots g is Ajuntaments catan obligats
l'assemblea de Derquisits i garantice i condicione que les
instal.lar i servar les escotes nacio- comuniqui acriteri dels sindicals
a
emeses en 14 de desembre de 1921.
In, puix es
nals de primera ensenyança en locals
no adherir-se a aquells congresAirees Decrete signaste foren ele se- que reuneisin condiciona higieniques per
sos internacionals que hi assisrfients
l'educació dels nens compresos en Pea
teixen representacions que con.admetent la dimissia del delegat reseas
als
a
proporcionar
dat escolar i
viuen amb Governs constituits.
gi per a la repreesió del contrabato. En
mestres estatge capaç i decoras.
Juli maneo Pralee.
La cooperació de l'Estat i dels MuniNomenant interventor de Marina a
PELS OBRERS DE L'ARGENTINA
eipis a les construccions escolars,
N• Antoni afertfnez Caldoron. intendent
I ESPANYA
ésser:
drä
de l'Armada, en la caeant d'En Iduts
v
La "Gaceta" publica el convePer a construir edificis de nora
a)
Pando.
ni entre Espanya i l'Argentina,
planta,
i
Diverso, Derrete coneedint honoro de
firmat a Buenos Aires el 27 iie
b) Per a l'adaptacia d'edificis al sercap superior srldminIstreeió civil.
vei de les encoles nacionals o per a novembre de 1919, determinan!
El soLe-seeretari de Gorernació ha
k e condicionó debo ' obrers
començats a construir pel
confismat mill•eta tarda nne en 8111,8.11- acabar els ja

D'ESPANYA
dia

descans

del Censen Superior de Protece6 a la

Infäneia,

La

qüestió del Ma-roc
)

Per la llibertat dels

presoners
Avui han tornat a visitar el
president del Consell de ministne i comissió Pro-Rescat,
acompanyada de les familias d'al
guns preatoners.
La comis,sió ha presentat al
president un document en el qual
diuen que ara Abd-EI-Ertm es
lamo de la majoria dolo presoners, i que, persistint el cap moro en la sera idea de no voler
tracias amb els mititars, la comissiú Pro-Rescat unen que es
pot arribar a l'alliberació dels
nostres compatriotas en t 'espai
d'un mes„ noinenant el Govern
una comissió civ, composta per
un moro prestigiós que no inspiri desconflanea o en son defecto
ei miner Horaci Echevarrieta i
aquelles persones que el ministre estimes havien de formar
part de la indicada comissió.
Acaba dient que pretemire
rescatar els presoners per la tore
i sense mitjanear-hi diner i-as
el Ihurament de moros, es una
iLlusió, per ara, tant com dir que
Alod-El•Krim eslä abandonat.
Alto') es enganyar el pais.

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS
ció social. Africa, per a Espanya,
és atad, i o se sostel aeceptant el
que aix6 costa, o e'abandona renunciant al sea pervindre I a la
n. actual conatderació en el
secza
n

Insisteix en time no està a -gust
II l'Alta Commiseatla.
Preguntat si el general Castro
,Girona vindrà a la Peninsulä,
contestä que el Govern va indicar a l'alt Comissari el sea desig da...consultar-lo, peró En Castro va fer veure el que els hi ha
dit, i fins indica que si hi havia
algú que gaudis de més confianea en ell Govern Jue ell, ha de
substituir-lo.
Respecte a les seves converses
am-b el Govern, ha dit:
—La celebrada ahir amb els
ministres de fiaarina i Estat co
deeenrottlä dintre dels termes de
la major cordialitat. De totes manenes, jo penso demanar al Govern que parll a Ponina`, respecte
d'Africa, amb absoluta claredat,
perquè drti contrari ho faria jo.

liberar ä exchisivament sobre la
poltlica a tizar en el succeslu
en la zona d'influ è ncia espanyola.

Aquest matt visita a En Sanches Guerra l 'Alcalà Zamora, a
l'objecte d'aclarir alguns extrems de l'actuad() del Govern
anterior, tenint després una !larga entrevista amb el rei.
Té inieres el Govern en fer
constar que no el preocupa la
present situació del Marran, paró, que, a judici seu, després
coneguts certs antecedents per
l'Alt comissari, els auguris no
Són en realitat tan falaguers
com feia suposar l'anterior Goa

vern.
Tractant-se d'un problema tant
complex no seria extrany quell
demh no s'arribes al Consell
concretar eas acords i 'que en aquesta mateixa setmana 0,5 ce-a
lebri una anca reunió.
Podría succeir tamicé que algoin ministre que ha estat President del Consell amigues escoltar el general Burguele. En aquest cas, aniria Comissari a algunes d'aquestes reunions.

Complicó el programa que vals'
tenir la gosadia—vostes em taran l'honor de reconeixer-ho—de
COMUNICATS DE GUERRA
fer públic. Si no el oompleixo, no
L'Alt Comissari ha rebut de Melilla
sers certameßt per culpa me ya. 1
no vull acceptar responsabilitats aquests telegrames:
A les 15.-Regna tranquil.litat als
que no em corresponen Si el tracampaments de Dar -Debas i Buafora,
cas fos meti jo el reconeixeré
amb tota la franqu-ea del scadat., i posició de Tizzi-Azza, cm no ha ocorme n'aniré a casa i m'oferiré a la regut cap novetat a la nit del 17.
Eurt• DECLARACIONS D'EN
serial() que l'opinión pública creS'ha trames un comboi de Taffersit
' GUETE
gui just imposar-me.
a Tizzi-Azza sense novetat. La harca
Assegura im diari que el ya-me- enemiga ha sofert bastantes baixes i els
Després de les cinc iban
unit al ministeri d'Estat el mar- ral Burguete ve a ta Península confidente chut, que ha estat destrocat
lina mica desencoratjat
s'euro el cenó de Tizzi-Azza per una bomba
ques d'Alhucemes i els senyors
1;t !malta fredor en qué s'acolli en d'acroplä.
Alba, Alcalä Zamora.
lea esteres oficials els sena perA les 17.-Hi han hagut Ileugeres eaBurguete.
Po-seis projectes a realitzar a caramusses en portar un comboi d'aigua
ha arribat el primer el gener
.
frica,
i
que
ell
estimà
(aun
els
a
Tizzi-Azza,
resUltant ferit un capoBurguete.
A tres periodistes que, es tra o U/o j ee factibles i positius. Influeix ral de Toledo i mort un indígena de naven esperan l'entrada els ha PII el Solt PSIal la mala acollida regulars.
Dia 20.—Regna fortíssim temporal a
preguntat a quins periódics per- que l'anterior Govern donà a intanyien, i en dir-li ha exclamat dicacions SPVPS, mitre les (Mala Tetuan, el qual ha produit molts deses trobava l'an ad a a Alhucernas perfectes en posicions 1 lintes telefó.
sonirient:
—Dones, pertanyent vostès als i que motivà tivantor de relacions niques.
entre el Govern i el comandaAhir sortí cap a Málaga, en el veo(/'
meus irreconciliables enenties.
corren, la primera expedició de persa,
Després ha a fogit que hi ha inent d'Africa.
En
Burguete
arriba
aquesta
nal del grup d'instrucció d'artilleria; Id
molla ansietat 1 inquietad pel quo
passa al Marroc i no hi ha motiu regada a conferenciar amb un segona ho fati al próxim correa qud
Govern
Ribera/
una
mira
espesurti d'aquest port.
per alarmar-se. El cana omplaA causa del temporal s'ala suepes l'enaat davant de Tizzi Anna ha estat rançat que el sen pla sigui aprotrada del rulo, bajá d'Arxila. Sense
destrosat pels nostres aviadors vat i se l'autorilzi per a pnrlar-lo
•
i el'eomboi na arribat aviii sen- a la práctica amb la garantia ab- cap mes novetat.
pauyols i argentins víctimes d'ac- ae ésser hostilitzat. Denles, les soluta de Ti?. en tres n'esos l'Alt
Municipi.
D'UNA
VISITA
del sonyor Pose, ei •eel he reEls Ajuntaments resten obligats a la cidents del tecla!l a l'Argeraina concentracions enemigues han Cernissari le la segurétat d'arrinune:at el e:I rme, hacia rstat momeas/
El ministre de la Guerra ha celebrat
bar a Allmeernas i deixar rompledesaparegut.
conservació i sosteniment de les cons- i Espanya, respectivament.
governador de Granada el senyor Eiaquest tnatí una entrevista amb cl se-s'intenta tament pacificada la sona de ausMarroc
del
be;
si
truccions
escolars,
acuse
que
la
quantihn
her.
nyor Sánchez Guerra, en la qual enUN RECORDATORI A EN
fer una campanya Phil ca, s'ha tro protto o torat a Africa.
tat coneignada anualment als pressuEn -Iturguete ha entre ,gat al
trevista aquest darrer l'informá d'exUZZA NOTA OFICIOSA D'ESTAT postos per aquestes atencions pugui
LA YBET
de d ie ; i si es tratar' d'enderro- Govern una
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A LOCAL
flesidancilid'istudiants, qui
gl fina a l'agost de 1914, en trua
fou destruida arnh tota aquella
navales ciutat.
Va tornar el pare Catalä a Bar0
madona, residint poca mesos al
Col.legi del carrer de la Diputació e essent despees destinat al
Coleegi Sarria, de Vilanova i Ge ltrú, un morí el dia II de novembre proppassat, molt. arnargat
per 103 contrarietati que Ii havien sobrevingut.
El seu caräcter atractfvoll, la
seva intel.ligència, la seva activitat i la seva humilitat evangélica li captaren la mes fervorosa
sinepatia de tots els que el traetaren, eeespecialment deis seus
:alumnas i les sa yas familias, que
el recorden amb devoció i 'que
projeeten celebrar alguns actas
en just homenatge a la seva San.
la memória.

.111IRTEOROLoatc DE
tartvänsrricr ea 8AK25LOrim

Dia 20 de desembre de 1922.
Hales d'oservac16: 7, 13, 18
Barame:re a 09 1 al nivetil de la mar,

7i.2'2; 7614.

TermSmetre sec, 10'0; 137: 112.
Termómetre Immit, 7'2; 100; as.
Ramitas (centasimes de saturació),
414; 59; 70.
Direcell: del acta W.; NNW; S.
Vetee-it.. de! vent an metres per se
Can,

e: 2; 2.

Estar. de cet, nnrolós; quasi tapat;

tapia.

Olasse de nevuls, eirrus-stratus, Fr-en

-Mulos;cdrat uemnls.
Ten repasare. •11,...,14. • lomera
MaIiI11.1.

Mínima,
?Llantas arras de terra,
O:sedada/a termométrica, 8'7. Temperatura m'aja, 10'2.
Precipitada aquosa, des de les 7 horra
del dio auterior a les 7 borras del die da
la data, CÍO tralimetres.
Recorre:a: del vent en ie-uat ,emps.
169 quilametres.

ni Boronat Sanz, president de la Metaelúrgica Industrial; don Carne Badia Grau, viee-president de l'Associació de Fabricant de Ganares de Pum;
don Francesa Silvestre Abad, president
de l'Exportadora Alcoiana; clon Enric
Pérez Barceló, industrial; don Rafel
Domattech Botí, president de l'Associacié, de Fabricante de Peltres. Secretad:
don Benet Martí Pérez, advocat, secretari de la Cambra Oficial de Camera i Indústria i Delegat de la dacació de la Fira.
Igualment ha quedat constituit a
Santander el Comise de la Fina, compost per les seguents personalitats:
Senyor don Francesa S. Gonzälez,
comptador de la Cambra de Camera,
Indústria i Navegada i president de la
Cambra de la Propietat; don Ramon
Pérez Requeijo, membre de la Cambra
i prcsident del Circo! Mercantil i In.
dustrial; don Jaume Ribalayama, alambre de la Cambra i del Consell d'Administrada del Sane de Santander.

SANS

PREUS

DE SUBSCRIPCIO

Muna, 32

Eareelona: Dues pessetes cada
mes. Calaeanya, Eepanya i Par-tugal, 7 pessete.s tres mesas;
15 els sta idem; 30 un any.
Unió l'estad: 25 pessetes tres
mesos; 5e els sis; 90 un any.
Avui sera inaugurat a la Pelleteria
"La Sana.", Rambla de Catalunya,
adinero si,. i Corte, 624, cl pessebre que.
cosa cada ans', crida . extraordinaliament rattrazió als vianants.
Sha fez tradicional ja al pessebre de
"La Sibiaa.". La gens menuda ja ho
saa, i cada dia, durant aquestes 1 eates, els amaadors d'aquella casa, que es
tma de le, mes importants de Barcelona
en el ram dc canfeccia en pella, seran

RESTAURANT E.CYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar t. l'americana de 9 a 11.
El Centre Excursionista de Catalunya mis aasabenta que per la projecció de la talaíc-ula "Les meravelles del
ski", que tindri lloc els vinants dies

.z2 i 23, a :a sola d'espectacles de l'Orfeó Catalä, quedaran anul.lats i sense
afecte els "pasea" de favor per als crítics musia.a.s.

AVIONTANA
Vi Legre 0'75 amp. litre

i

r,ellers ARAO

a

MARICTANY

Sempre alegan:a, sempre dio1 Ungirles, les Jales de Brillaals del
eras11. Les trobareu legitimes 1

andi n'untares d'or de l'el a la
Casa Cota (antiga de Col; i Dur-

ban, llospítat, ti (prop de la
Rambla..
Per Crestalleria, Pisa i
Porceilana, 7, plaea Santa
Anua. \atta-ellas, dislalia-.
ries, jt.es de cale i te, etc.
Esplèndid assortit.
El virara (limaras, dia 26, tindrä 'loa
restatac le l'Agrupació Excursionista Júpiter, un interessant recital de rondallas nadelenques, pel renomenat folk: lorista an 'Aureli Camprnany, eamencant Facie a les S'30 de la tard.
També sar.augurara durant aquestes
fastas, un formas i original nesseb,a,
çi qual poclra asser aisitat tats els días
teatius de (matra a vuit dc /a tarda,
j feiners dt nou a onza da la vellla.

.

Pastilles Laxants tsPra
Eón el mIllop purgant

Visiteu la Casa CLAUSOLLES,
Parran, núm. 8, Una els que nofria dele paule Trobareu sempre
personal praetipedic per a fer
gratuitantent Lotes J es
enana necessäriet fins a la completa curació.

Forn del Cigne
Pelai, 38----Telefon 2373-A

dESTE8 DE NADAL
Eapiandid assortit d'elegants

paneres i riques captes per a torrons i objectes propia per a regala. Torrons especials de crema
j nata. Naales en capsee J lentita.

Derribe eta que foren deixebles
del venerable pare escolapi, Janme Catalä i Comas, li tributaran
un piades record, celebrant un
9tied - fureatal, en sufragi de la
eleva &Mala, a Pesglesia de la Casa
Provincial de Caritat.

Com que tota la doeumenta-

"ció del CoMegi de l'Escota Pie d •
.Bant Antoni, de Barcelona, fou

de/atraída per l'incendi durant la
Setmana Trägica, no s'ha pogut
diaposar de lee Instes dels alurn •
pes d'aquell ileuetre [tedagog per
invear-lo partioularintent. La
C01128Siti de I'llomenatge els preve que es donin per invitats.
By pare Catalä fou professor,
dea de 1893 a 1908, del eitat Collegt de Seria Antoni, el qual es-.
tigua sota la say a direcció des
de 1897 a 1908. En 1908 comen». a LOVataa, j fundació d'una

1 Tpioques

Gran aiAtJt en corbatei

i

1~M
Purés !I(

MUERAS
sont els millors del món
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Amb motiu de no tenir ultimats tots
le detalls danstaLlacia de les novas
Gatadas d'Art Arañas, s'ha ajornat la
inauguració fins al dissabte dia 23, a
les ciac de la tarda.

Aesertit complet de
NADAL biliaria de cuiva,
d'alumini Extra,
COBERTS METAL BLANC
Licti a a.5 Gua. Itarnbla Flors, 30.
JOIES VERITABLE OCASIO

objectes csats de totes classes
Preu fix. Tallers, número 41
La "Barcelona Esperanta Societo" ha
acordat, a més dels cursos d'Esperanto,
Ortoga-aria Catalana i Francés, que es
vénen donara, obrir un aun d'Anglas,
dirigit per rexpart proefssor Herbert
¡leída, al seo nao estatge social, Baix de
Sant Pare, e, principal (Juventlit Católica). Dit cura, que començarà el dia
2 del próxim gema, es donara ala dimarts i dijous, de dos quarts de nou a
dos quarts de deu del vespre. Per a
in,cripcions, de dos (marta de vuit a
dos quarts de neu, al local de l'entitat
La comissió de festes de l'Ateneu
Obren del districte segon, Mercaders,
38 i 40, ha organitzat grana balls i sardanas per als dies segtients:
Dia 23, Nadal, a dos quarts de deu
de la s'atila, ball de gala amb l'orquestra-cobla Catalbaia. III llama obsequis
i es rifaran hociques toles. DM 31,
diumenge, a les quatre de la tarda, sardams per la cobla Catalemia.
A mas, per al dia 6 del próxim gema, diada de Reis, 1-acortara el districte una calalcada aLlegarica, afeatuant-se, al retortr, un repartiment de
joguiries als nens pobres de la barriada.

de comprar el genere
per ai wesliL
Abans visiteu la
J. MIR VIVES, Rda. Sant Pera, 15

),„11,2rrij;

Els frets extraordinaria de l'actual
tardor que tan t. s'han deixat sentir als
paisos del Nord, han fet venir a les
nostres regions, més temperadas que
aquellas, algunas aus rarament vistes.
Degut a ataca als apar2.clors del Museu
Pedagagic de la Plaça Reial i ha exposat un exemplar de "liare-Ida glariarie", änec salvatge propi de les regions polars, tan rar que no figura a
cap deis nostres Musca, i és, dones, ei
primer agafat a la nostra patria, caçat
fa poc temps per l'acabalat fabricant
N'Ernest Sola a la illa de Buda, prop
de la desembocadura de .1'Ehre.

CART UJANO

Vi blanc. 085 mere lit.
Cellers ARNO a MAR/STA:51Y
L'Orfeó Graciene efectuad, una excursaó artística a Vilafranca del Penadas, el dia 7 del próxim ganar, celebrant
un cancela al grandiós Casal de Cultura "La Principal". La nova d'aquest
concert ha despertat entusiasme a les
publacions veines de Vilafranca, per a
oir les últimas dares incorporadas a
l'extens repertori de l'Orfeó Gracienc.

Sangrá Zi 1, 417;

A.

Bangras

¡la quedat constituit a Alcoy el Camita d'Honor de la Fira de Mostres de
Barcelona, integral per les següents personalitats
President, Excan. senyor Alcalde; vice-president, Excia. senyor marqués de
San Jorge de Alcoy, presidan de la

cri2:rja,
agulles i peces. CARIVIE, 40.
La Comissió de Eomant 12 designat
els regidor; senyors Degollada, Domenech i Duran, perqua proposin ço gua
convingui referent a l'ofici de la Junta
de Muscas, trametent un oferitneta
la colieccia d'estatuaria greco-romana
que es conserva al Musca de Ra.xa (Mallorca).

PER.MANYEFt.
Gran assortits de torrons
de totes classes
E s peolalleat en el torra de
crema l neules de nata
Pa sse l g de Colon, 2
Telefon 2826 A

II

PARAIGOES

Ferran, 1 . 1. casa

Joan Gil Folgada, passatger del rrimvia, també resulta ferit, essent coral a

la casa de sonors de la Ronda de Sant
Pers.

-••••••

Homenat z,u e a Pasteur
A PAteneu EnelcIopeac
Popular
Es celehrä a l'Ateneti Eneldopedie Popular una vetllada en
honor de l'eminent savi trances
doctor Pasteur.
Presidiren l'acta el president
de l'Ateneu Enciclopèdic, doctor
Aguadé, el doctor N'August Pi i
Sunyer, el director de l'Institut
francés ef. Bertrand, el prolessor de l'Escota Elemental del
Treball, senyor Campalans, el seyor Domenech en nomine: de l'Atenme 13arcelont i el doctor Gonzälez per l'Academa de Medicina.
Pronunciaren eloqüents, discursos en elogi del savi i la srva
obra, e/ doctor Pi i Sunver i M.
Bertrand, director de l'Institut
n'anees.
A l'Instan Frances
A propósit del centenar/ del
naixement de Pasteur, celebraran
1-Association Amicale Française" i rEnstitut Francés", el proper dissable, dia 23 del tetes ette
som, a tres quarts deu de la
nit, una velllada fntima, que tindrà lloc a la sala d'actes de l'esmentat Institut, Consell de Cent,
número 338. Sera desenrotllat el programa
L01113 Pasteur". (d'E. Manuel), Ilegit per la damiseelet S.
Rielar.
"Vida de Pasteur", ron reveaeta del senyor .J. J. A. Bertrand.
"L'obra cientinca de Pasteur",
conferencia del senyor Dr. VerFier.
Orquesfra din P"Association
Amicale".

CLAPES

Es van rebent donatius, alguna d'ella
molt importants, pel Nadal i Reis del
Nezt Pobre, podent-se asa:a y ear que
aquest any cl repartiment assolirá major importancia que rany_ passat. Amb
tot i haver-se repartit a la fasta de
Reis mes de set mil joguines, repartidas
en dos mil lots, fent l'alegria d'una
munió d'infanta de familias necessitades.

Alar, a la larda, visita falcaldia tea
representada de la Eaderació de venadora de peix per demanar que sigui
prompte un fet rialurninat de la calçs.
da del Parc que conducir al Mercat
Central de peix, l'arranjament del tattlat de dit Mercat, i que sala:phi
míuuat dcl carrer de Sicilia pur evitar cls
atraeaments dc qua san víctimas aovan
els venedors de pulsa
El senyor alcalde va contestar-los
que en quant a la primera de les (lees

peticiono, hatea estat approvat ja el p ro-

jecte per la Cornissió de roment a la
darrcra sessió qne va celebrar, i que pi.h
que respe.cta a les altres peticione ho
interessar amb urgancia de les cunaa.
sisas corrzaponents.
Dins el clos de la Universitat Industrial lik'estat inaugural un espaiús BarRestamant, acuradament dirigit per l'expert atinar En Josep Gaitera.
81 tenla mal da
coll miau
Derninion_io a les farmacias I ltda. sant
l'ere, 30, farmacia arda&

FARING9L
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Universitat de
Barcelona
Dartarattarnt el Reelor sig113 Wats de
batxiller a favor d'En aoscp Esteva i
Ferrer, Enrle Matee i l'errar Manuel
Giró i Quadranch i Jasa') Colidefers i
roas, tots ella procedo:as de Hacina
de Barcelona.
flan estat nimba signats els segat ents nomenaments de mestresses
D'Alcoletge, per a Na Dolors Nadal i
Bonet; de Solarás (11huda), por a Na
Maria Ayesta 1 Bali, i de Catara i Puigpanyent, per a Na retnelrea Adema i

rocen
- Ira ratet enearregnt provishmiCment de Chiseula Normal de Mealres
las Baleaos En laurs Earval 1 Cnuips.

als vostres fills,

MAINADA.

que acaba de sorti r?

mune ama. ama

Cesa.

El Nadal i Reis
Nen Pobre

Ahir visita l'alcalde la junta del Casal Nacionalista de la Barceloneta, presidida pel doctor Abonar, invitaut - lo a
la Mauguració de laditici social que se
celebrara cl dia 7 del p; opinan mes
de gatea

o els vostres nebots o el vostre fiol, el

Calendari de LA

tramvia de circunvalada tapa amh un
carro que menava En Rammt Cortada,
el qual fou llengat cutre el carro i ol
morint al cap de poc.
El fet bague lloc ej Fasseig de la Indaatria, davant del carrer de la Prin-

spgilent:

eiEs VILANOVA UNtO, 6

¿9 .1a heu comprat per

e

pon. - Un mort I un toril.
A lea guarra d'ahir a la tarda un

SANTASUSANA d' teä " ufer
f!res

11"9,MBISIlleRBEIt5B"--“Ber
e uelete.r.zalsormyrsurs
e
V69. nacionalista:
e

fd

ey.-4

Un tramvia I un carro (o-

Robes; don Pasqual Ivorra Carbonen,
president del Gremi de Fabricants de
papar i de cartró; don L. Ferrändiz
Terol, president del Gremi de Manipuladors de paper i de catara; don Auto-

MISERIA

Diversos Aunncis

Je

Cambra Oficial de Comere i faciestris; vocal, don JUep Oliver Clararpunt, president de la Reial Fàbrica de

-aaas

LA PUEL I C I TAT

Fe tS
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mumunizaasmazaanazikaannaltain

L'Ateneu i Escotes Catalanes Prat de
la Rasa. organitzadores d'aquesta fasta. confia que enguany no faltan ä cap
dala habituals afavoridors del Nadal i
Reis del Nen Pobre a remetre 1'61301
acostumat.
Totes les persones que vulguin ajudar
a aquesta sienp3tica iueetitucu,íu, poden
retnetre llurs donatins, ja sia en joguines, robes d'abrir., o llanas o metal-lic,
a les oficinas del Nadal i Reis del Nen
Pobre, Aragó, 359, principal, les quals,
majar/ama un senzill avis, pasearan a
recollir els objectes (pe per a tal fi es

destinin.

•

PALAU DE LA
GENERALITAT
•
ComIssló pro_vInolal
La Cutis' se Provincial ha despatxat
vis següents assumptes:
Recurs interposat pa' don Joan Olivalla centra l'acord de l'Ajantament
de Palleja, pel qual va autoritzar-se
socictat E:Pié i Cavara per a installar una fabrica de blampleig, tint i
aprestats, vas te:rctly llindant amb ptopietat del recturent.
Reetirs interposat per dotya Turesa
Dach, cnntra tacotal ele i'Ajentanient
de Sabadell, per a instal tata cleatra.
motor.
kaaorització sol.licitada per la Cd ireeativa de Fluid Electric, pee a instal .
lar xarxes (le distribució d'electricitat a
Tiana, Mella i altres pobles.

Per al mIllorament dele
hostals de Catalunya
•
La Cotniasi6 d'Educada general ha
organitzat un servei per a l'embulliment i bona assistaicia deis hostals de
Catalunya.
D'aquí poca das publicara una fulla
invitant tpts els hostalers a que, S 2111pre que vulguin fer millones, consultin
la Con/jasa:a la qual, completament grafila, els donara tota mena de facilitats,
tant en el que es mierda a les reformes a la casa, cotn a coses de manjar.
Un estol trinteLligents arquitcctes i
decoradora alian oled a la Comissia
P er a col.laborar en aquest servei, i
san: Antoni Puig Gairalt, Josep Goday,
Antoni rasas, /. Puig Boada, Huís. Bo.
I tel, )(Jan Bergas, Franmsc latiguera,
Ignasi Adroer, Jatune Llongueras, fatime Marco, Adolf Flurensa, Ramón Re.
ventas.
Per al servei dels 'atajan, la stnyora
Bonnemaison, vídua de Ventaguer, amb
distingides col.laboradores i Fa Miguel

Fteaü, iban otert a la Cumissló.

•

re, de 4Wenbre fee

CrönicaJudiciária

DE VIAJANTE; DEL assENyALEINIENT.3 PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
COMERÇ I DE LA INDUSTRIA
Sala primera.--ilanta Cot
DE BARCELONA
-Menor quant la : Don Joan orree
'- 'contra do5 Joan
P ote
Praderti.
En

AS800IA010

compliment de ll'artielo" 59
dels Estatuts, la Junta Directiva
convoca a sessió ordinaria de
Junta General, que se. celebrarä
el diumenge, dia 31 del corrent
mes, a les nou d31 matt, als salons de la Cambrer de Gomera 1
Navegació de Barcelona (Casa
Dlotja, pis principal), essent Fordre del din:
Lectura de des prescripcions
dels Estaluls, referents•a la Junta Ganera11, Lectura de l'acta de
la 8088i5 anteripr. Lectura de la
alemória. Aprovació de cumples.
Renovació de Junta Directiva.
Barcelona 12 de Desernbre de
1922. - Per acnrd de la Junta
leoirada
B
ec tiva. - El or3lari,
m
Joan

Reus. - Deeatluel: Don
9 alva.
dor 1 donsya 'Marta Marro
don Josep Marco Borras, co ntra
Concepcid.-Incident: Doe).
Elvira llorns contra minis
tert
Fiscal.
Sala segona.-Mergs.-menor
q uantia: Don - Joan Amells
contra
donya Antänia Solé.
Nord.-Ineident: Don A. Ie
Guardiola contra don Josep
rete
AUMENC/A PROVINCIAL
Seeeiö primera-Les larasP4
nes.-Tres orals per furt i
tafa.
Secció segona. - Oest..-Te.
n'asea i Manresa.-Dos orals per
furt i un incident per injertes.
Secció tereera.-No te asse
nyalament.

BANCA ARNU3
Successora d'Evaristo Arnús
A ranunai Tamortizació i pagantent de calmas d'obligacions
al 5 per cera de la Junta d'Obres
del Port ato Gijón-Musel, pnblical ale r enaquest Mari, es feia
constar equivocadament que habi n sortit arnortitzada l'obligació
número 6.723 en Ilus de la da
número 6.732.
Bareelona, 20 de desembee
1922. - Banca Armes. - La Direceló,

AUXILIAR DE 7-nRáüe:diali-5

COMPA7IVIA

Al sorteig número 6 celebrat
en Beasam, el dia 15 del cor-.
rent, :han resultat amortitzats
els VUITCENTs VUITANTA Boas
al sis per cent de aquesta Coralpanyia, zessenyalats amb els números següents:
131 a
140 12.521 a 12.530
261 a
270 12.701 a 12.710
421 a
.130 13.02t a 13.030
811 a
820 13.541 a 13.550
871 a
880 13.811 a 13.850
1.511 a 1.520 13.961 a 13.970
1.551 a 1.560 14.771 u 14;780
1.871 a 1.880 15.301 a 15.310
1.951 a 1.960 15.381 a 15.390
1.991 a 2.000 16.031 a 16.040
2.361 a 2.370 16.071 a 16.080
2.561 a 2.570 16.1-11 a 16.150
3.261 a 3.970 16.351 a 16.360
3.271 a 3.280 16.591 a 16.600
3.651 a 3.660 • 17.611 a 17.650
3.661 a 3.670 17.921 a 17.930
4.761 a 4.770 18.011 a 18.020
4.911 a 4.920 18.331 a 18.310
5.451. a 5.560 18.381 a 18.390
5.491 a 5.500 18.671 a 18.680
5.531 a 5.510 18.721 a 18.7e0
5.861 a 5.870 19.081 a 19.090
5.801 a 5.900 19.161 a 19.170
5.971 a 5.980 19.911 a 19.950
A.041 a 6.050 20.371 a 20.380
6.291 a 6.300 20.101 a 20.1t0
6.551 a 6.560 20.531 a 20.510
6.761 a 6.770 21.091 a 21.100
6.781 a 6.790 21.111 a 21.150
7.081 a 7.090 21.551 a 21.560
.7.091 a 7.100 21.801 • a 21.810
7.221 a 7.230 22.051 a 22.060
7.311 a 7.320 29.601 a 22.610
7.781 a 7.790 22.611 a 22.620
8.221 a 8.230 22.871 a 22.880
8.061 u 8.670 22.911 a 22.920
8.811 a 8.850 23.111 a 23.420
8.881 a 8.890 23.151 a 23.460
9.521 a 9.530 Z3.56I a e3.570
9.551 a 9.560 93.791 a 23.800
10.241 a 10.250 23.921 a 23.930
10.281 a 10.290 23.911 a 23.95a
11.931 a 11.910 23.051 a 23.960
12.471 a 12.480 23.991 a 2.1.e00
Els posseidors dels referits
Dons pudran ter efectiu el 9 su
import, a partir del ella 2 de ge'ter proper, a la Caiva de la Companyia (Beasain), i a Barcelona,
Per delegació d'aquesta. a les eacines de la Banea Antes (Casa
Centrall).
Des d'igual data i als Indicals
11 oc s , s'e faaluarit el pagantent del
eum.5 número 12 deis indicats
leona.
Beasain, 19 ce. desem.hre tic
1922, - LA DUIECCIO.
--•1•-•n ••nn

Societat d'Atracció de
Forasters
IV concurs regional d • hotela, fondos i allotjainents

Conferència
A I'InsIltul francés
Avui, dijous, 21 de desembre, de a
a Nana donara el senyor director e
l'Institut francés J.* J. A. Berhaud,

la sala de l'e_smaatat Institut, una con
conferar.cia pública sobre Ilenry Bata,
Ile, en la qual seran llegides asara
escollides, pel stayar Auffray.

Jocs Florals d'Ho rt
VEREDICTE
1.-Flor natural, 68, Gloaces dama
Lema: IV.
tro, non, cal era.
l'ama: En enntemplar-te..,
III.- Vials, 122, llores dev otes. Lema : De setmana santa.
Il',-lfaa , la taistari de la consetea.
V.-41, ha força de la emaa. Laa,
liosas na.
VL-135. Canas. Lama : Mana ete
VIL - 293, Importanda de l'anual
lama : Digna
•
V111.-71, Dues t'andanas. I.ema: bel
usen avi.
IX.-134, la llum de palas. leal:
l'antasia empordsnesa.
X.-151, El talador 6e fum.
XI.-157, 14i3leg de les gutes.
XII.-72,
del eap-al tard.
XIII-87, N'ad:llene/une
XIV.-30, ()da de l'harca Partran.
X1'.-00, Poemas de serenar. lama:
Amor.
XVI.-92, Clarors d'Epifania.
L'E.scut de Catalana'.
Lema : Conte representable.
XVIII.-64, laa Verge a la anta
XIX.-29, L'amaras enigma.
XX.-125, El retorta
XXI.-70, Castigó trina a Verte.
Balada de festa
XXIII.-G9, Primer sonet de la calla
eió-"Tree sondio a l'alean".
XXIV. 'lees amis(a. Lema:
Amunt.

XXV.-52, Cançons de l'amar nasa.
Ida.
XXVI.-297.-Les canams del ro
cord. Lema: Enaarunent.
Ituralisme.
XXVIII.-15, Noeturn taniurat 14
ma: En silenci ma via...
XXI. - 114, El someta continglit.
XXX.-Del Centre Cata! dila-te
Santa Oulália. Ns s'adjudiea.
XXXI. Els avantatges
Pa.>
•ern. Lema; In [mi es la salar.
XXXII.-Del arlucir Eixereh C."-ira de
cartel)), 02, El eeettet de Eaeorth.3.
A Barcelona, 14 de tleaetnbre de 132
El jurat qnalifieador: adsuuel l'ad]
Tarea, president Josep I.Iecnart. Carlea Careta Anud i Ibsulhi Camela tatsala
vocal ; Allana l'inuuule y ltsrgaie. as re

tare

L'acta de 14 festa tindr3 11..,
menge, dia 24, a dos quarls ele guste-d.
la tarda en Paul. a l'eStatga «la adttast
oreanitzadora "Fornont llortenc" (41:1
15), e,ont d'absoluta ii1,1'16
faiaistancia persi.in-d dele auto., pra
mista pa raaa ttauests ¡matan reaalit .4
pretni.

Darrera hora

asear.

asoitaiaamaisia,isaaallaallailaaminJerarla

DE BARCELONA

TEATRES
LICEU.--- Estrcr.a de "El
Pi•Incep lgor"
•
I.a famosa ar,g•a ,i,.1

untilizaa

El Jurat qualificaslor del IV Concurs
v(mpl •c. al Liceo, una asco/ Hit
Regional d'Hotel‚ Fondas i Alhajamente, orgattitzat per la Societat d'A- ,
L'obra es d'acote tin xie
tracció de Forastera de Barcelona, l'a gitida. pere el eett fuel cara eor
emes el segada medica::
nacienal i
colorierne d‘t
Tema I.-Ilotels i Fondee qud ha- niúeic fan eeneervar tuta
- ''guessin realitzat alabares an la insta'
Itt %Mor ami:diva.
lació o als serveis llana Es concedeix
Sobreeetirtell de Uvera, ;din
premi als establiments que s'anomeneu, lis formoses dance8
ja doineüa
"Hotel Monasterio", de Ripoll.
a com:. ixer a Barcelona por It
"Fonda Farga", tle Trama
coinimnyht (la nana lIte-tas la
"Hotel (1,1 l'arque"; d'Olat.
Serge Diagliilew. el scgon q".
"Hotel Peninsular", de Girona.
dro del primor ;tete, tot el ,cgcri
Tema II --Sant . tris i allargs Ca.
i l'asoma final de l'obra.
Platea. Es ronacJaix premi al "X det
. La interpretació ton bona. ,e•
(le la Renclusa", del Catara Extarsia•
reí:duma algunas vacile,
nista de Catalunya.
sempre dispensaldes en irme
Tema lila-Fondas, paraiors i Irs- mera representache

ials propers a carretera, a eeeetteea si ims

so quilóinelres de la capital i amb ser-

teis adequats a les necessitats del turisme auternoltilista. Es concedcia premi ala establiments semi:wats;

-Congost lintel", de Fip,ara.
"La Nova ,Muntauyesa", de Gualtn.
Tenla IV.-Hotels recenstraits o
de nova construccia. Es concedvix premi al "Grau Ilota Europa", de Reas.

El meslre hussevizLi
l'obra amb veritable mestria, es.
peeialmemt les dances, de les quo
aceentua tota la Hur riqueea ritmira.
La presentació no pese '16.,
modesta..
Derne se eelentirem degudanemt
sobre aquesta interusbaavvotte,
nadi-

'

Wir

VIMOS,

2
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LA PUBLICITAT

ELS ESPECTACLES

GATA LUNYA
TERRASSA
Pumeik de Jerentut bata :slabrat
dran
ubb mecen de la henedle
old traba lenabze de la Verga de Mont
e-rat. El itotl. P. ...carlee Ah 1.3.-ense
Ung

dama lana Interesesnt etteafeeéescia
(a nalavsia dele Pennavila", ove toa
err,intbuul, per Patria 1 Caritas" 1
ounaerolea de Sant Pera".
dnimente a la tarda "tima si e Daritat" va Celebrar inua cotIladit. 1, part
Fineipol de la eusl ha ratat la reprerntació del quadrot dramatie d'En Josep
eargas, "El fiasen de eanya", intirpre
admirablement per la artes 31(inLee--ta
rrat Taberner, da Parad! "Rosetes de
sala Jorid"; va tenia un exit m'aptas.
Despres de breus i m'arriata parlaments i
runçone reputara catalanes, es van rimar - Elm Segador:" atub un entuesiasme
rase preedents.
— .tvaneen ami: gran activitat els Irahallo ver a celebre un homenatge el
nai roent 1 ditanisant N'ApeIrs Mesitas . Per res impresiona qu^ hi ha ea caen
auc serA nvint i que fOnslituirä an

.Amit, Madama Butterf ly.—Diseabte, Gil Ugonotti.—Diumenge,
tarda, El princep Igor.

:Teatre

- Por a les ic , tcs de Nadal. el ('ard CataIA prepara grana frites, tenint
aaarli11419 la enbla orquestra "La
adotina' i la Banda nornitip:•1.
—. 111 estat Itni dies a la nastra
thdat. el director de la Biblioteca de
En Jordi Subió.
— ()i nmerge passat va tenir Pec el
ht-e^r Partit ul campienat de futbol
P. de les Veras girnoines. Pritant
C. eeol ra el Panyolec. El Me
cr , Tiiiirte gen té d notable i t" . ^.pec eis
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Cada nit, a les deu, I dljous, diumenges 1 dics festina, a les El
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quatre da la tarda,
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revista do gran espectate
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amb el nou quadro de grandiós t'A
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Diumenge. tarda, a les 3: ta
Els Pastorets. -- A dos 9:3
quarts do sis: El prinacp LI
pi
blanc i Quan elles voten_

DEA1A DIVENDRES, DIA 22,
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s'hi ennisiasmi.
FI re, : il t at Ene :!" das gala a aun a
rl 'r puig Ira1.
—
la Casa de la Ciutat j a tirm,nt
lloi 1 repartim e nt 7 . 1 met.:11.1iC ‘1.1 "
P,,hcl" esta."1::rt paf nnstre
dl
sceynr Rnvirola.
C
Ire autoailats. junta d.: 1 11"gat
- C.

st

por Lioi , a 'Jata i razai- r"arn ba. Nit: irsatern, i l'estrena 5
lirir-dramatic en '11
del
dos actas i tres quarl g os. de
pc,al Aregall i frisfila del o
Id
mestre
er It m ha R,
tit
n
11
FL
71.:Zi 317.i-rúR
F
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a
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ra

-!entre 11-,r . airia s .11.1 calehrst el
rni'iree regionalista. que va stri)ottulra's
:sal
acte erg .nitzat en
.el
• p-e
h propi, , ct; M:Irray a la So.1.. les Naeian:. sobre els trets de

F•tatie3271EZEZEIrerinCalsebs
esezEn2.tralEzzsnu,ENEEIrs

a
h
IA '[E -TE No \TTATS E
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nu'. • iiivies nneti iuds. Obv) l'acta el
residviit te la Ltiga, seny e r °dona.

N
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c :na EOL/CaTRE
2
Gran cc,repc.nyla .7e neu-. Ventura E)
,, Cansan,.
us i t deuop rztsaaria.. mai eires a
,,71.7.1..F.,,,(uiio

Parlarais el regidnr senyor d' Tiesta r;titat; I serrar ',lid Salvó, de
la Joreatut de la IJiga Ir flareslord. i rl
dipulat a Corts saneas..
Aquest
En
restm: glossaid la angniiUcar.i..5 de
la 1.iiga. fustigan ni partits que
san tri ges al cauni que sesaciren per obtenir a sol:reir; p.-leUica del Wat cat:115.
—
Conaissi..; del Boa Mot ha reP' r la emir c .-rtat. un fasicle
pro - san. jisment ele Ist nostra parla.
El ta. vicie cont Imitsanimuls tic In r per
Sonatila's tle mis rallen) de C.:Ialunya,
aisi cara els de cone:titadans Ilustres.
Entre els primers hi isa En Joscp C.:anar, lenn CEscrip. Jotas Manga!), Xetina, JaciLt Vertlaguer, i entre els, seras, Ea Jnaep Caiés, Pare Caballa,
Jos,p Maria O:el:trigo (prevere), Matris G..rrvta, Marian Roca, dirs ctor de

CADA DIA
L'èxit mas arca de l'any

A romtiia t1

den, gantlicusa tunde) d'homenalgo
a tau Benaveme, per havi r-ti estat
otorzet cl Fretni Nobel de Lltei'nnra. — Programa Ilenavente. Pti•
ti
E /ave. L'enlo^iOnliltdrarna entres se-
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M piel deis domadora, Are, Fortunlo, ;3
ami] eh Se,t, rerot.ge3
•
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4 LEC113 SALUATGES
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2 01111172r, , , ,leenplars de la 5,55 rasa. ni
r,
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arrietic
I
enniilonant.
tE Espi • eta e
25 Grane ovaciona a l'atrae:cid unes
: reas de rally. presentada pe) cebe- u
bce domador Iirecker's

GUELL - TUDELA QUEN17.:0 - CGETES

cine, moda popular:
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ELS 03509 COMEDIANTS . 13
Atli PBEDICABA DIEGO

t o mas v , 51. Ossoll acrObates, Milis- a
; ti a, keetan.lors I tameniSlci, Cumple- o
se s,an el prorruma 1 5 notabilissimes c
tr a:mace:mis de ramonean: znirit. — a
r Mema, nit. Wasante, diumenge, di • 2
llitus I dimarts. larda 1 art. Ettraor- w
: dinarles tunnons, prenent-til part 3
e t o ta la ron:Paula I ele GVECIOnaLa ri
lleons sallattre e I els óseo)) come- TI
mama. Ec. Al,apaUa a comptioneia.
g3

• FOMullt " ; jec.,vp ReCaSc , nt,, Artur Masriera, Edaard Toda, etc.

Nit, a les deu:
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Fui- ti

p1550)

PS

Fe.Ü3 d; F;

13; Cr2K-lu!tr

!acates da laadal.—Diumenga, 24,
a les tres, Els pastorets. A dos
quarts de sis; El pe:noep b!ano.
3 artes i O quadros, de gran ie:c1,
d • En Foich i Torres, i la l'uva can:a:din, en dos actos, de gran
broma, Quan ellas volara. a;;t,
2 ubres, 2: E! paquebot Tcreacity
i Quant elles volen...—Dilluns,

Ita:clas de N'al .: neta 1 artlc:es ue conatrucaló

[A;roje

triCA

E3.,s,ciatx: 'ralees, 72

Telefon Æ. riCYJ
Fikl., rtca: Carece Se:laven! (pr6
'dril a la Trana sera do Cans)

a

la

i:22224MC22.111122229134:92

pastores o l'Adveniment de l'Intant Jesús.

Licor del Polo

1322:221.7.22221.7132371Z:21•k1

seteu el 21: itesa
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Companyia de sarsuela
Grtaa - Lconis - Gallea-o
Avui, (Proas. tarda, a les cinc.
L'entren g• s 1:Fiensitall La diverP•
dlasinia Camela en un arte l cinc
quadroa

25, tarda, a l CO cine, i nit, a les
del!, el meravellós espeetaide Eta

BARCELONA

l'entres Triomf i Marina
1 CINEMA NOU

Lt
El
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fi
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ci

LA BALSA DE ACEITE
1 l'exIttiS de broma

15

PEP SANTFE71C
•
aasurr.acto CASALS
Ave!, domas, 21 desembre.
alba sie s..nt Tom1s. Tarda, a /es SU
Case. Liaradd I butaca una pt.f.7•:a.
bucs vSi CL Prlmcr. El: pelada del

doctor Madi. segun. Don ¿asma .1 Fi
congalstudor. :Va, a les deu. L'esit n
nr!,9 gros do ranyi A l'ornbra do H

PANYO S

Denla, divendres, tarda. El
U Escolla vermut. El primor LIttlet da •
base,. La dona nüa ((los acten I dd
Don Jeume el coolLIzticlor. Mi, I ti
r,1 totes les ruta, robra dt/ sita: A El
lambes da atol:q uia. bl

MR VtVi, S. A. it
rctid2d; Seai Fct?„15

11

Gran assortit en Meltons,
Xia, i ota, Esta:ns, Gabardinas i allrea &Micras per a
v.aaats j abrica de senyor.
Camussea per a abrlcs
nyora i gtncres per a ;resina jaqueta

rZUG1232ElluSIEZ:Mumneem

Teatre Nou
;/-an companyia da sarsuela re-

Meiton a 25 pts. corte
Estan:s 45
Abrics ,30 „
Vendas a l'engrs i a det111
Retalls els dilluns divendres

Lran leLtre Fspanyol

1`
ri

rala

J.

L,1

1

viran 1 oparcta. Dirigida per Enrio Ceut
i de la qual formell part els eminents artistas Emilia Iglesias,
Antértia Fuentes, Agrias Garein,
Concepció Bafiuls, Mareé' Sanz,
Francesa (lomeo ttesul, Maciä
-1 e cu-et, J. Santos Santacoloma,
Deduci Eaquefa, debut.—Demä,
divendres, 22 de desenibre, amb
l'estrena NU0 9.1 1•1 Citan on
Túnez,

e
u

flema, estrella de la Arma cr.)mica en dos 400, de Moneo Seca I rj
Perez resuendez,
EJ
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CIRC PALISSE
u
2.1arqu;:s del Duero, canto- e
M
nada
Conde
Asalto
Sil
.
a
le Ela BOUS dau Mona d'Abls- a
ti
sinia
U
1.1 Els scus trenta ossos blanca kil
te E i s scus sis tigres refala i el
ta • ti
ed Els ssus sis elefanta,
u
a InauguraciO, 23 desemb g e. ess
iiten !.1 •

N re

Fit TEArRE a tasa 809.
TEMPS. Restaurant espechiL
I eta, ustres I Mariscos, Quanar.a, 7,

n RESTA/Rifa del FARG
Nova direccld
cARBO van
Grano reformes
F:mnorzar des Cc 750 pies.
Survel a /a carta 1 especia/ per 3
banqueta

TriganS, rateraccid rdectrlea
Tetaron, 2190 A.
Se !mermen enearrees a

doinloiti

nene Lit C.0 a ,ers E n

Teatre Catclä Romea
Dissabta. tarda, extraordmärla
representació dele dos formidable§ exila, de Tcatre Selgete. El

ADVERTENCIA

•
11 PALAU DE LA CINEINATOGRAFIA ti
Li
a
ARISTOCRATIC SALO
13
Exilas del sensacional cinema-rica- CI
valle protund realls:na ¿Per qua el
g ea malar? (exclusiva), marca so ... .1
cha, el mes &cabal esturir del coa
a tement. Freael6 de ti beltissItna
la t uey Doralue. Completen Cl pro0 grama: Fals amor, per la gentil
Ii Carmel 14,0 s, La ['citadora aspa- 13
LS nyola; Doble matrimoni, I Carrera, 12
te d'auto@ • !Cauca.
51

Nonius sein autentiques les piles eli!elriques que poram aques-

'a marca registrada,
•

se

Imae.•••a•811•Z•Efini•CaEl•
11101.1
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123ZALMallMei gt fi f
i 11•:,1
21
Gran Tealre Coalla! • 2
a

'2 Gran Cinema Bohemia e
e! Aval, dijons, pragrumr a extraordinar15. Lee Interea5anta

P

ti
d'estrena: 8etti es daclara en sama,
U
N u doctor Culmino, Un robo, El g oal- 2
G ris de la Naturales», per Magila Se- la
Juxiant amb toa, I el su-can
gmullo' del gran dies Illm La reina u
pa
g do la dom.
ta
nniinanUilin31.7senaienEUE

es

Grandtds traiamt de la companyin. 111
.,

EL. COYA

RESTAURANT §

'n'

KURSAAL

enbEnm.136221U5:-...-nnunnti
hl
Palmee Cioe
•
Fi

NUO7ER0 15

tarda. Dia 25, a les onze del mata Verein Fur Resenspiele, de
älannheirn, caneó del Risin i
finalista del Sud d'Alemanya,
contra R. C. D. Espanyol. Set internacimials. Cairip del R. C. D,
Espanyol.

GInjol, S.—Cabaret continu da
les :Set a dos quarts de aeu i de
les dotze a les quatre de la mateda.

EME1391•21:14122211221322112
•

V

— test, a Ins den, El caprichlte.
Li gracars.as...1 ea:riel en Coa actea
EL

Partits Inter e acionals

Dia 24, a les tres quarts de tus

LA LLENA (3,\ILit,ZA

3i
fals amen, Doble matrimoni, El
marques d'Ou', La bailarina espanycla, La reina dé la llana I.'

pl

LA CARA DEL SENISTRO

Lacel.lent dentifric de gran podar antiaeptic. El seu ús einistanl
asogura una farinosa i sana dantaiura. Mig sigla «alta

Asalto, I2.--Gran 1- x11. de Candelaraa Filr:dlna, Pilar Alonso,
Eamper, i Unta bellas artistas mes. Cada dia, Aporitif
Dancing i Tabarin Amor;eä.

111S4111Mofflomk

gitana

Tcatre Catzlá Reruca
—
1".I . InitlAl.?3 programes per lea

Grans
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EDLN CONCERT

A s t:, 2.°, La rcina do la lium,
Jugant arnb feo, El snraris de la
ala:are-liosa, El doctor Canino,
Setti os declara en vaga.

git

Avui, dijotas, tarda, a les

Diada de Sant Esteva., a dos
guatas de eine larda,
CONCERT NADALENC
per l'Orfe6 Cata% dirigit pel
mestre Fit Link Millet. Primerea
audicions de Nadales populars
catalanes i Easques. Programes i
loaalitats: Magatzem Unid hinsical Espanyola, 1 i 3, Portal do
l'Angel. Condicions espeeials per
als senyors sucis de l'OrfaG erttalä.

MUSLC..HALLS

Hl, Cl capita. Kidd,

Si

ROY, campl6 belga. A
preus extraordinaris. Des
pata al Centre de Localitata.

La

i)i.cru:.-Argentinft-Excelsior
.

nDucorzäZe:0EZIZazr.112

Cernranyia dc corsä:!la
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ferenCla, 1 pcaCcl,a; general. O'C,-).

niememonnr.loconnumbeel

reiz.laitunassielsaHS3CIEN12&21
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11

6 Lacia etilluernadora. Estrenes: Amics 2
d'infäncia, per Ilugnet Itas ISla, Sexo al
tort, gran broma. Que no deis 1 nungni de veure Joana d'Arc, el trIniirr
e; Mes rrsn de la emematograria. rae- 2

ti a don laiont luenavente. — DIssable,
u el famas mc'oer.rna La misa del
ualle o El c,, men do Nochebuena, l
te Les asistcntee. — ruin 2S.
• trenes: La tornada d'En Nandu I
LI /Pi-Pit trevlsta en s:s quadros),

huracZa negra, contra LE-

Frederic LOOgItli

Psiate Musica Catalana

1! tres, en :Pus Jornades, prorectant-sa

es

Demà, divendres, dia 22,
a les deu de la nit. Gran
rentada. 5 scnsacionals
combata, 5: AL-BAKER,

•

1141124122511221211•222•3512ari

la entera: magistral ereach) de Geralee (tina Farrar I Wallace Reld. presea-

tes La Motquerlda. S eg on, t.a tu: carena come tra e:un:urea en dos acLi tea. Los malhechores del bien. A l'inteemerll :l'una a all re obra. l'actor
Lt senyor (Mor llogira una magnifica
Lt puesla (1T.:tuard 5Isruania, dedica la

IRIS PARK

o

E

d, la temporada:

n.;

u

piano. Invaacions com ce ens.,
te tum. E:rateaba arastiea: F. Long,as.

JOANA
ig o la Donas% & p elean., 1,000 ne LI

dijous, r(11, a deS Cuarta oc

111

Obres de aloca, Schubert, Brahma, 2
Fonzo, Tacliaterel, Gema, Puccini,
Lowendawsky, Lengüe, Granado*, I a
Verdi, per a canai obres de SaeteroE sen, Cba y stri I Schubert, per a vio- si

Notable sextet. Aval, dltous, a t -' - 2
Li Pan) de gran número de frinilires, f S 3
Ea projectara
510 5 gramil:Ira sucres e

Tentre Cbtr.ic

E

BOXA

gran eoneert, prenent-hl part les EI

Lt

Salb Catalunya

te
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FILL. DE PAUL IZABAL
35, Passeig de Gracia, a5
Rema, divendres. 2 2 desembre, a el
dos quarta de sis 1499 audIel6),

Amparlto Perla Sanen
(violinista)
• arcmpanyarles pal Director matute

---CINEMES-----

oi1juic

de Juli Vallmiljana.

1.1

(aopran dramatice)

paquebot Tonacity 1 Clvilitzats
tanmatelxl Dissable, nit: El paquebot Tenacity i estrena de la
rolnedia ata dos ardes. de gran
broma, Quan elles Voten_

I

u

Angela Platear:ola

yoblanumard.ozaauroaaanauuMBEIIIIIIEZeilliOSEGInlifga
Gran Tvtre Espagyol

SALA IF OL I AN

• notables arustes

el

e quarts de cine, tintina° ierantJ. 1
E ntt, a tres :marta de deu. Gran xar
s moda 1,;;;; esttipend nie trua la una- u
r panyla. Cruundtils Sait. FI 11505 note- 2.
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LYDIA illONSON I APEROIT

oneffmn-itznor-r."22onnueek

.;"cl-aren ton!, l'empeoll que en
e' s rsclits- paseats. ron ten partit que

NI

u

LI
LI

LI
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111
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Nit, "Tertúlia Catalanista" a

FUTBOL
Grans partits internacionals
Dies 2 .1, 25, a les onze mata
WIENER SPORTKLUB
(Campió d'Austria)
C. D. EUROPA
Camp Europa -:- 11 mati
P_er entrados 1 loca:nata, earrer ae Salmerón, número 25 i
27, principal, segona, de 10 a 1
• de 4 a O.

peenzigglizzezesaierig

DE NINES

IDIL,LI

LI

primera enlitrit ebot t l, en la sala
d'actea 1 ,,1 Centre Social.
Cal d i r nomas ene ha tatst me:mimada i repetida la "S)Ilatneió a k PAtria",
dEn Parea Moya. amh Iletra de Mossa
jeep Puntl. A peu Irrt el pP l itie celora:1 rl no.tre Joaquirn Peed nias i els eau:
erres.

rehlirr.t diferents ames reli o inses, cari
natriótics. que es g eirren molt

Telefons, 5125 14736 A

Id

al

',vira

els Pnmells de Jo g raitit han

Associació Intima Concerts
Coliseu Pompeia,
Travessera, 8-10
Demä divendres, dia 22, a dos
quarts de deu en punt de la nit:
Comiat de les eminents artistas
VERA JANACOPULOS, cantatriu,
i L Schiepianoff, pianista.—Divendres, 29 desembre, a dos
quarts de deu en punt de la nit.
Presentació a Barcelona del celebre Quartat Vandelle do Paria.
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Avui Jijous, (liada do a.;
o
s
u? Sant Tonhits, traaar, el gran pi
la üspectacle:
I
a

Avui, dijous, tarda, a un quart
de cine. Dos escollita partits a
cistella. Nit, a lbs deu 1 quart.
Dos grandiosos partits de pilota.
tPa'imer, Vicente, i Ichaso contra
Santl i Salsamsndl. Segon, On.
darres i Garagrtrza contra Guru.
geaga i Urquldl.

: : CONCERTS :

rn Plaça del Teatro, 214

FE11111011
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Frontó Principal Palace

u

• •

GRAN TEATRE DEL LICEU

— Ila ,stnt Sen èit complet el eonre-t 'least ahir per l'E samla ("hora), ti

GT
- Err celebrar el cap-d'any de itur
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—TEATRES---

SetA

ESPORTS

aun SALO DE MEA
El
El ArIstocratio,.es anejen' crtistiques E
Programa extraordinaria
Lt
111 .
EI
Avui, dijous, tarda i nit,

!

•

noca de vemlai "Suprema". Felsyo, 96.
SchillIng, l'erran, 23. llecistain 1 Companyla, 1-crean, t. Lantana, I CoMpanyta,
Ferran, 17. \lee:13 Portar, Plaga du ca!aluna, 12. A. Vallerde, Comtal, 9. J. VIlaita, cucurrilla, 0. —'Sto^es, Codina
Roig, Tlaralgar. s

" las preciosas puLtieules,
a estrones, Un rabo, El (loz- u
EI tor Canino, la creaCió
la Norma Talmadge, Oastnta- 1?)
rba, i la inleressaine 1151.11- ra
dala El scrnris de la Natura a
at leas, ur Maipla Keim smr'ula
uesauszteetaaaramSzaaacr

NfarIOnelNunanznannalli2111
We rmental i Walkiria
.\Vlti dijou, estrena: El
111 capItä Kield, 3 1 I, per Polo;
IN La terrible Jcana, per Dorotly Gis!: ; Den Joan con..
quorldor, Quan el clImoni
rolo, Per bufonadas En Eta115 ría.; Actualltnts Gaumont.
11,1, estrena:
El capità ISidd, 5 i 6; El
pobres, Programa Ajuria.
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SOCIETE tiF_NERALE
de Banque pour l'Etranger et

les

Colonies

:.)ucursal de Barcelona
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Elegants models per a
Grans cxistencies
Prcus baratissims
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n A Mals

Armoniurn

ORGA

I laussos

I ifflefflillimenliMail

PIAN os
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JAQUECAS

Madrid: Ft.torice.-_-rnl,

NEURALGIAS
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aig X. Corta Cala.-
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Carrer LLULL ' 21, darrera el Parc l
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AL CONTADO

PlAZOSYALQUILER

Adoptada por el cuerpo
Medica! de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidoé
de 50 Centipramos.
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Robes
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