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EDITORIAL

NA CARTA DE BELGRAD
Acabern de rebre una carta d'un amic que tenim a Belgrad,
ital de la Gran Servia o luemsravia, anomenada oficialment
alme deis serbia, dels croates i dels eslovens. Es una carta inteeantissima. I com que en aquests moments resulta d'actuali. volem donar als nostres lectors un extracte del seu contingut_
Diguem, de primer, que la carta al.ludida esta escrita per un
-e diplomatic iugoslau, heme intel.ligent i cultíssim, que ha
tjat per les principals nacions d'Europa i que en els darrers
mps de la gran guerra féu Ilargues estades a Barcelona i a Ma'd. Farm e escriu correctaraent la llengua espanyola i entén
llengua catalana, en la qual pronuncia correntment les frases
és usuals. El nostre atrae esta perfectament assabentat de les
acetions a'Espanya i de Catalunya, i les segueix amb una consnt atenció de diplomàtic desinteressat. Durant la seva estada a
Emanya, el nostre iugoslau va estar encarregat d'una missió ecoeareica pel Govern de 'Serbia. Alzó fou causa que fes un estudi
profund i documentndissim de l'economia dels paisos peninsulars.
aplefra un nombre considerable de dades i xifres, i féu extractes
ee memóries i estadístiques de beta mena. Es, per tant, un home
se en materia d'economia ibèrica sap perfectament el que es
CU.

En la carta darrera que bevem rebut dl nostre amic, aquest
eteix una pregunta d'amable ironia que acostuma a fer-nos
la seva correspondencia. "Encara no és independent Catanya? Ja sap vostè que per al dia que ho sigui, jo tinc liest un
ojecte de tractat comercial entre Catalunya i Iugoslàvia." A
ntinuació de la carta hi ha una post-data, en la qual s'al.ludeix
campanya començada a Madrid per presentar al nostre poble
dilema de "unitarisme espanyol o independencia catalana". I
erra: "Acceptin. Faran els catalans un excel.lent negoci. Dins
guns dies Ii remetré un estudi que tinc sobre aquest punt. L'exrtació espaneola a Catalunya és superior a l'exportada cataana a Espanya. I Mece, sense comptar el desnivell enorme que en
s pressupostos de l'Estat hi ha contra vostès. D'altra banda,
3 evident per a tot aquell que cone g ui l'economia mundial, que
els espanyols tindrien dificultats enormes per trobar a llurs productes agrícoles un mercat que substituís el mercat català, que
es per a ella el principal, mentre que Catalunya, després d'una
risi no massa liarga en algunes de lea seves indüstries, trobaria
amb relativa facilitat un mercat estranger que substituís l'espanyol. He tret del calaix el meu projecte de tractat catalano-iugosleu. Nosaltres podriem col.locar a Catalunya una quantitat considerables deis nostres productes agrícoles, i a canal d'aix6 vostès
podrien col.locar a casa nostra una quantitat considerable de manefactures, moltes de les quals comprem avui a Italia, i ja pot
supoar que no ho fern de bona gana."
Cadascú podrà pensar e l que vulgui d'aquestes afirmacams
del nostre amic de Belgrad. Pera tenim per indubtable que esta
sielt més ben orientada i que respon rnolt millor a les realitats
económiques que la tesi de "A B C", segons la qual Catalunya
l'explotadora d'Espanya. Les idees del diplomittic iugoslau coincileixen, en el fons, amb les que exposa, basades en una multitud
de xifres, En Guillem Graell en el seu llibre "La cuestión catalana", publicat l'any 1902, i especialment en el capitel IX, que
perta el segilent epígraf: "Catalunya ven mes que compra a
Lmanya?"
Quan "A B C" parla d'alçar fronteres internacionals entre
ratalunya i Espanya i de posar una filera de duanes espanyoles
tocant els limite de Catalunya, sembla oblidar que també hi hautia deanes catalanes tocant els limas d'Espanya. Si a Madrid
s'han cregut que amb l'amenaça económica han d'esporuguir els
catalans, cls fets els demostraran que han sofert una terrible
equivocació. Oblinats a triar entre la lamiese i la Ilibertat, entre
l'interés i triaríem i la llibertat, encara que orondaInieament hi perdessiM. Pene la veritat és que, passats els primera trontolls, no hi perdriern gaire. I s'obririen davant nostre
es vastes perspectivas que el Govern propi ofereix als pobles que
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TALANA.

A POLONIA

La patria

L'actual l'olla g.:lesionada en Ice els parida> poloneses presenta
an aspecte interessanlíssim: i
dels greus inconvenients que
ofereix rextensió de les fronteras mes erina dels limils ètnics
de la patria. La Potala renascula com l'antiga Polónia, ha sentir
l'ambicid de la grandesa territorial i ha lluitat asprament per elxamplar la seva àrea de domin.
Terres que ètnicament »o eón poloneses han vingut a formar part
del novell Estat, i encera aquest
no ha aronseguit lotes des termes
que cobejava.
El resultat d'aqueixa politice
territorial ha estat l'eneloure dins
les fronteres poloneses un gran
nombre d'habitants que no SOR
polonesos per la raea ni per la
llengua. Alai les minories
cines, que seta ja nombroses a la
Pollónia preiament dita, a causa
de la barreja de reces que existeix
en moltes comarques i en nornbroces eiutats, han augmentat
fortament per l'anudó de acules
fronteres, on hi ha una majoria d'habitants no poloneses. Tal
és, per exemple, el cas de la Gatarja Oriental, on els rutenis o
ucraniana predominen.
L'augnient do territori va
acompanyat en aquests casos de
raugment de les minorics etruq ues. 1 com que aquestes tenen
reconeguts j garantits llurs drets
eonstitucionals i civils mitjançat
traclats internacionals, es fa sentir Itur influencia en la polític a dels Esteta respectius. En el
Don Parlament polonés, el grup
les minories ètniques s'ha conYerLit en arbitre de l'elecció pre«racial. Aproximadament iguaWats dea torees de 4tieele i de

el territori
resquerra, els parlamentaris tiesa
niane, alemanys, junta, etc., lean
decanta t la batanee., donant primer el trinnif a Narutovicz i (leam'As a Wojoietcoveki. La dreta
polonesa, el vivlssim sentit patriótie de la qual arriba gairebé
al xovinisme, ha °regia que era
inaccrptable, des del punt de mira
nacional pelones, quo els parlamentaria que no són etnicarnent
polonesos puguin decidir releeció president de la República.
Cal dir que aquest fet, realment
desagradable -per a un nacionallista, és la conseqüència de rarnMelé territorial, que ha posat dina
les fronteres de la nova Poldnia
extensos comarques que no per -

tanyen verament a la nació po •
lomea, Aquella que han estat partidaria de l'anuló d'aqueixes comarques no tenen ara dret a (mercar-se de la mejor forea numérica de les minories etniques, que
han de tenir els mateixos drets
Mítica j civils que els ciutadans
poloneses de raya i de ¡lengua.
lieu's aqui el càstig de la gola_
freria, Quan un Estat s'engrandeix per l'encaló de terres que nacionalment no Ii pertanyen, obre
les portes ala gèrmens de feblesa interior. Bis elements de raea
i do llengua diverses, quan són
nombrosos, i sobretot quan mantenen alguna cohesió, exerceixen
dins els Estala una echó dissolvent. La lliçó de Poldnia, que 65
Itt repetició d'altres lliçons anidogues que en la histária trobeni,
hauria de fer meditar els potajes
sobre els perilla que . porta la coneepció territorial do arandesa
deis

pobles.

ROVIR.A. WRGILI

les

gravissimes acusacions

de
de Mil El periodisme
teló endins

Ip eal nostre redactor - corresponsal)
El fracàs de la darrera confe-, el desmembrament de l'Alta Sirencia—i van... 7--de Londres, lesia contra teta hei i forçant els
fa encara, si cap. mes extraordi- nombres d'un referéndum sagrat,
l'anunciada ocupació de la conca
naria la posició de Nitti en la politice italiana. Mussolini, a Lon- del Ruhr, no són mes que exigendres, ha panal com batirla po- eles de la siderúrgia francesa per
gut pralar Nitti. Mes moratòria acabar d'un cop amb la siderúrbatirla proposat de concedir a gia alemanya. Alemanya compra
Alemanya, amb mes energia ja ara carbó angles, i si s'ocupa la
s'hauria oposat se rocupacid (le Ruhr, es trobarä sense primores
la Rete; amb mes força batirla meterles. El grup ante mes fort
i ecpansiu d'Europa , quedara redefensat el paral.lelisme dels
denles de guerra i de reparacinns, duit al no res. Tot això, no solames satisfeta estaría repintó ita- ment Mama venjança, sind que
liana. Altra rosa no batirla fet prepara la fermitiable guerra de
L'AJENTAUENT De Norrx
Nitti, i a la seva hora, o sigui denla. La Saar sera una nova AlDEL SEGRE
en el ternps de la conferencia de sacia-Lorena, l'Alta Silesia, desmembrada, no ha fet mas que
Sant Remo—sembla que ha pasNi fa gafes dies dondeern en eones'',
juntar Moscou i Berlin i donar a
neeri6 /a noticia--oue mes tard fon aloe- sat un aegle de Ilavors enentPolònia, situada com el pernil
no en ten d'altra. Fina i tot era
urdo en un editorfoi--d'harer prea
mes dificil ésser liareis revisio- d'un sanwich, un esdevenidor de
l'Ajointament de Nores dei Segr e el pamort. La forrnació del corredor
triátic noord de pasar a lee entender del nista que ara. Perquè si Resales
fou l'home que estructura solare de Dentare, que divideix Alemapoble el seu non/ i el de Catalina
nya en dues meitats—i això de
eatria i eotn fin mima de les quatre la- el paper el revisionisme. Nitti fou
el primer membre del Consell Su- dividir un país en dues meitats
cree.
sembla que es el primer cas que
prern que trenca, davant la poliUna tan Reatar iniciafira no ho
tice francesa de reparacions, el es dóna en la histeria—entristeix
resultas per tothom, car mis cerril/en
bloc aliat, i el qui primer (du f ines on se vulgui l'esdevenidor de
d'alli dient que aliin ha iniciar una cas,,Polònia.
panoja contra aquel, Ajuntament, el pri- obrir els ulls a Lloyd George, la
Pere ort el Ilibre de Nitti pren
mer resulta t de la qual ha foral anint& (mal cosa determin à teta la politice erigiese posterior, politice una gravetat inusitada es en pargoir cl processament—fonament at , te
que trina el gran polític galés i lar (plana 145) de l'exercit d'oh"clac, en pretextos d'ardes distint d'arruen
pació del Rilm i de la violencia
acord—de falcoldc. En Itafel Cercas, i que aVIli Bonar-Law no fa mes
negra a Europa. En volem traduir
del accretari, En Aliquel Jou. Srmbla que que seguir. Malgrat de tot alce,
malgrat d'ésser Nitti el definidor un tros:
a la Seo d'Urgell hi ja un digne company
"He recollit — cacha Nittien
aquest
nioment
de
la
política
del menyor de La Ristra.
internacional d'Itàlia, l'opinió es- anib cura totes les publieacions
No cal dir que els afectats pci piares ta completament allunyada del oficials, Lotes les notes alemalament han apel-lat a TAudi1nci4 4 que
t'arnés ex-primer. Passem, pera, nyes, totes les publicacions tetes
te d'esperar que en Es: tiras en ltd.
per sobre (request misten un de a América 1 a Anglaterra sobre
Entretant, s'ha fet enerve de la rara
l'ocupació del Rihn. He Ilegit mil
el primer tinent d'arable, tumbé nacio- tenis de la politice de disbauxa
i mil denuncies, raports verbals
deis palcos tialina.
nalista VIgnaei Espor.
A propòsit del darrer !libre de que es refereixen a violencies.
LA. POLITICA DE L'AU
5lai no he sentit una frisança meNata "La decadenza della EuroTRES 1 ELS BONS CONpa.—Le vis della recostruzione", jor de disgust i d'horror.
No cree que, per interes de la
exposàvem l'altre dia la posició
SELLS
de Frenen, la qual, vetllant per civilitat i de la dignitat humana,
Limaste. com recordaran ele ?Lastres
la integritat del Trartat de Ver- liagi de contar el que resulta d'allegidors. publieärent una ressenya de
salles, no solament assegura el quells documents. Dones assassil'acte que tinqué ¡loe a Molina de Rei,
een esdevenidor °cenen-de), sind nades, notes agredides i
organit,-at per i'Dbra del Iton Mot. A
que defensa un principi, !a des- jades, valles doues a les quals ni
redat ha defensat, dones alertes
ronde:ala ,al nonfre estimat coLiega 1,3
trücció del qual desplaçaria els
Veu de Catalunya apnrchria una ressenya fonanients jurfdics que regulen la
després de les violències sofert es, jovenets violeta. Perd tot
gairclid id1ritiao
vida d'Occident. Si els contractas
Amb ano difer1ncia, perd. La de eu- es poguessin deixar de cornplir,
aixe no es res davant de la freda
prioiir el nom d'Aeri6 Catalana. Ai.rf,
si no hi llagues un dret penal per crueltat amb la qual presegons La Veo, mentre ei senyor Miraassegurar la defensa social. en- tes que els municipis alernanys
rle hi parh) en nom de la Elija Regio(rallen) a un urda non, oposat al proporcionessin dones alemanyes
Ltorras
Si
parnalista, el senyor llevó i
del nostre dret classie. Es just, per les cases de prostituche al
de
pergrog
id cata a represe-niant d'un
servei deis negree. (piantes dones
però, que avni exposem superfisones que tenen el deure de vol Ihr per la cialment raons del revisionishan estat violades irnpunement i
dirnificael6 i ereisoment de ratalunya.
han hagut de callar Ilur vergonya
me que formen el llibre de Nitti.
Al mateix miraren de Ira Veo, a l'artiper evitar un tlany major; quanAquestcs ramas són en realitat
ele de fono, •'A; dimen, de otro a nirin,
tes ciutats alemanyes han hagut
una pila de feto, d'una gravetat
cosen 'non ano orden donen V 110
inusitada, fina avui no fnrmulats de fornir, pel seu compte, i orconcito.
pila de bona
,auna manera pública i provada ganitzar, amb les seres dones, les
//cleros-en aquí tina morara:
ni per un home de la importancia rases de prostitució per les tribEs per airó que qualseaul acchl o °misle Nett i; el que demostra, en de- us blanquea, grogues i negrea!
nib que tendeixi n dividir els patri/gen,
finitiva, que no existeix na gran atirantes de violéncies no han Un-
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Des de París
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D'acord amb el que diana., retrete/e
flor? dels Estatute d'AMÓ Catalana, ele
ene membres del Coneell central, elegita
rae:mimen& han delco:in:Out en 1/ur primera reunió la constitució del pimpi
Caneen, fent-ae la degrada assignactd deis'
edil-eco.
Co,,, a ronseqii."o ria, el Consell n'eh-al d'Aro- ió Catalana queda renstitsit de
la manera regid-in« Preaident, En !come
Bofill i Matas; eire-preekiCiitN, E,, Iditial
Nieolau d'Olteer i N'Antas; Rocira 1 l'irgin; ¡renacer, En Remen d'A badal
Vinyols. 4 serret,is. En Carlee Joma i
En Leandre Cervera,

estimen el traílla
Onsaso•inneraatesnialeeiter-zarelig•

NO T ES D'ITALIA

LA POLITICA

abano o despees de l'asgan/1mM definitiu
de la llibertat, pern snbretot Matas, com.titueix una verilahle improdem la temecar equival a sembrar els Orinens
de la guerra civil, es a dir, n ineulut les
formes de disassoeit.cie, de desintegra/in
i de diseórdin que itniment han d'actuar
contra l'existuria mateisa de la pbtria.
I esgarrifa pensar que equentei gbrmens
/le dissolati6 puguin reser fomentats pela
n . ,cionalistes mateisos, en nmn de la pätria príaiia, laborant per la seca destelleció no els enetnies de la nacionslitat, sine els patriotes eilt . rreUen retro-li rhomenntee suprein de Ilur amor i de Ilar
sacrifiei

coNFEamven

A 7'0111:0E-

LLA DE MONTO:11
Per al dta de Cap-diny s'anuncia una
confer t, oria a Ton-rolla de Montari, a carey del nrepor lacen i Da/mau, ex-preri(kilt de l'Ateneu Empanando d'aquesta

airad.
El mateix Ateneo de Torganitzador de
Pacte.

IWIEBSIMMEMagraingrinallig"Wa

Converses filo-

lògiques

premsa independent i que la ver i tat va mes tapada que els es-

quimals rhivern.
Segons Nitti. la introduce: de
la paraula "reparacions" en el
Tractat de Versa illes, o Sligui
introdurció en la politice d'ilauest
problarea que fa quatre ati:.a es
la clau .le tul, es ciegue a tina pura casualitat, a un equivoca ot -

hom era d'acord en ter oblign n äria la res'auracii'i (le Bèlgica, dels

departaments franceses °cuneta,
deis territoris baleanies envaits.
la frase "reparations des dosel„ames” f,uu introduida a prees de
Clemenraau, mes per qüeslia d'opinió públiea i de satisfacció al
sentiment popular—invocat per

Clememeau—que per desig
eapitalitzar rineapitalitzable. Es
per abre que la xifra de reparaNona es deixà des del primer moniel-U indeterminada, i per fixarla es crea la Comissió (le lleparaciona. Alce fa que Nitti sostingui que les reparacions no lenen
res que veure aml) la reconstrueció, sind que són una vera indemnització de guerra, exactament

igual, d'espera, als cinc mames
que Alemanya fati pagar a Freno

despres de

la

guerra del 70,

la

qual cosa, segons Nitti, es con-

XXXV
Encara apareix abwidosament en lea

nostres publicacions du- mis COM a traduccii5 de demás.
El rnot cspanyol demás no ?ha de
traduir mai per &Inés.

Quan el precedeix l'article, la traducció que cal donar a demás is prou ea.

lauda de fa llarg temps: is altre. A., B.
y los desoís és A. B. i Iota els catres.
No preceda de l'article, demás es lit
altre, qualsevol allre. Cal, yeso y demás materiales de construcción és Calc,
tots altres materias de coasDa e
trueciat.

Dejen els antics: "Manara als berilo,
veguera... e tots altres oficials nostres",
o lude qualssevol nitres oficials nostres". Aquestes förnmles cns ensenyen
a usar tots sensc article i qualserol com
a plural (potser millor escrit Ilavors
qualssevoi, ço ea gatas se vol).

P. FARRA
Prohibida la reproducció asase citar
la procedencia

trari a les bases de l'armistici.
La indeterminació de la cifra
de les reparacions es ja prou, segons Nitti, per considerar el
Tractat com un mode de continuar la guerra. La indeterminació menté, denles, un organismo, la Comissió de Reparacions,
que !lomea te en la Societat de
les Nacions una semblança del
seu grau de serviliame, d'inepcia,

ilammoralitat i de monstruositat.
La Comissió formada, segons

Nitti, per gent absolutamont mediocre, ha llevat a sobirania
Alemanya i («n'esta gent es qui
controla i governa, t'antruejada
per iPS tropes blanquee i negros
que Frenen hut portat sobre el
Rihn, el "noble mes culto (tel
»len".
Segons l'autor de "L'Europa
sonsa pitee",

el tractat sis una

obra monstruosa per

disgregar

Alemanya. L'ocupaeid de la Saar,
tereitori cyrnplelament alinearle%

La rnort no Humana cae l'Alfred Capus i la publicació de les
"Scenes de la vi' difficite", la
sera novel.la póstuma, aún tea
mes, a fe, molt representatius
de la vida de París, Alfred Capas — que harta donat la nota
mes parisenca al seo escepticisme i a la sera ironia de "cer-e
cleux" — tenia una fe; la de
la sort; i a la sort baria ell ser-4
va tun crate fideltssim jugant en

els tercies, on era una figura de

primera- fila, com a jugador.
L'Alfred Capus, cense allre
fortuna que dl seu bagatge
tel.leetual, va entrar en el neciodisme ocasionalment, allä pels
volts del 1885, i -hl conquerí una
posició número ú: acaba casent

gid mai l'epfleg d'uta proees;
quants eslupres no han aura seguits de penes! Les autordats

posaren sovint complaenca en
110 trobar els autors del dende; es tractava soviet de negros quasi encara selratges, que

director del

deAs

reste ice un profeta?"
Aqueix home no era exempt
de profundidat de pensament en
la finesa dels setas articles, de
les seres comèdies i de les seres
novel.des: paré eslava posseit de
la mes gran indiferencia per tot
allá que el voltava; si es que no
en feia semblant. Sois el fum de
les Seres cigarretes atreia. hauria 1-1/n'uf dir-se, el seu esperit.
S'havia renovellat liberäriament
a Cópia de voluntat. i coas ami()
dels desenrotllaments en les sea/es romi• dies i en les seres novedes, compli l'esforç, ei -tour
de force". de la sintetitzacid, en
els setas editoriails que escrivia
per al "Figaro", modela del Iré-,
riere.
12C3 ristres que guata a calHennessy, el gran productor de
conyac. ii foren fatale: agafa el
tifus; i; en essent traslladat d'una
clinica a una altra, monja una
costella per lleugeresa dels nous
infermers; la costella Ii torada
restaniac i l'hemorragia eubsee

iba e en francas.

El crit de dolor de les dones
alemanyes, avui encara inescoltal, ens arriba coa' la mes atroç
reprovació a nobles cristiana, que
es (Buen a si mateixos eivils i de-

mocràtics i quo encara no fa gaires anys proclamaven solemnement que Iluitaven pels drets de
la civilització i pel triomf de la
justicia i la igualtat dels pubias lliures."
Alai) canten les planes 1-15-146

darrer 'libre de
JOSEP PLA

ea: ta.....2111.72=211MaaMaan

Full de dietari
El nou

un

data. Capes, mirant-lo impeviel,
9i conteste: "Percees que cm pren

ntenien anib prou reines i deien
devegades de no entendre, les or-

del

"Figaro",

diaria de Paria mes influents en
societat de Franca i a res-.
trariger. Ei guanyava darrerament un sou de 120.000 franca
l'any. Com us explicareu. dones.
que un periodista tan eminent
tan Yelribuit hagues mort gairebe al carrer, deixant de deules
1,500.000 frailes? Triste l iç d
de la vida <lacrada de la frivolitat. de la vanitat.
Aquejare posició d'influencia
considerable que suposa a Paris
esser director d'un gran "quoti-t
diä", Capus rhague també menees a dels seas acudits,
que ell engegava fredament i
distant en les seres converses,
on ningú aconseguia torbar-lo
mai. pertorbar-lo mai. No fa
moll robé la visita d'un creditor.
El N'editor ii pregava carament
que li fiada una dala, per Ittinyana que fos. perd que li fixes una

president del Consell
d'Instrucció pública

Un cap resolta un3 cri., ele telegrames de Madrid comemieu d'escanipar
per la Pe/Anuda ele noma dele senyors
agravian; amb els diversos t'Arree» 1 beneficia. Ades hem sabut que En Natali
Itivas hacia ehi t umnenut prasident dal
Coticen d'II/inri/e/lb pnblioa.
Ali arse; feoucell—no lv, 01.1(.1ent—es
el sealag per on han de giishur tetes les
qOestionn que afecten l'euseuyameut
pnblie.
Natall Rivas priaddir¡, denen, el
funeionament d'aquel« delicat meeanisme, 121unne ti condiciona, eal dir-ho; perlar»: al partit lliieirul, grua dele concentrata, /integran albista. Ail0 sol es umt
guantin. Atente que (34 un inane pitailar i hen vint arre/. de Madrid. Es Un
nobstril del castieistur, sobretot, del easUrbano India/Imitad; ni etieret ministre
abandona la rapa eap•nyula de gires vermelles. Adora el torejadoe Benuante, dal
qual posseelx ona rimilasfina col.leacló
reventa. La neva punsin per squest borne
es taui gran que mentre km ministre amb
l'Allendtaulnzar, boas adverti que no as-

güent el precipite a lic mora despres dehaver Capes fea rualielt 1

tot, correccions en aqueix
seu aeahat de publicar-se sota
el (Rol 'Scenes de la vis difficile", el (mal sembla una biografia
de l'autor, Uil i essent una pintura de costums un la realitat
vivent domina la Unió. Aqueica
obra, en cert sentit, reía-te:mida
'antera de la intel.ligència
Capes de vestir les seves obserracione de da vida de Paris amb
raonaments generalitzadors, per
evitar que des aventures ornant
la intriba portin a situacions de

tragedia o elevin les passions
per damunt d'una lendrosa discreta.
J. PEREZ JORR.t
411•119111111OnelleSeen11191111MI

sintia als actos cintila que coincidiez
amb una "corrida" d'En Belmonte.
'Una ultra penyora d'encert : En Nata.
li 'tibia te unes remarcables *Minuta
culimiries; ningó rein ell per assenyalat
el pout d'un *n'As en un pie-nio u per
treure amh uit un t'icor de liebre.
Vel nqui el glie oaL No hi ha perill
que la seca influencia su•sereixi oap
forma ni cap temptati y a de reoreanització. A tot estirar, provocarà una dim›
‚leid com la que ha tractat de llevar-ami
de leo mana el Ilegat Pere Vila.
Vet ad el que cal. Mentrestant, a Filia:
ca ministres inla‘nus i parlamentaria As.
Daos e9 preocupen de crear l'anouirnat
pres/cc d'honor per fer InAs corta la dita clapolonnius : lee mol:cree obcrtes a Sa
ir5l/1.144, min. Tambil es preocupen de
l'anomenada proporcional «rolar, ea •
dir, de fer l'ennenyament pAblic laie per
SIR qUe el volaran laie, rellgins per lis
que el voldran nthi . i5, &--ara senion »si
rosa se grad 41,41« sobre la reforma
de l'eusenysment secundad..
I lid, q11,? Que represclit c n loteo
aquestes falörnien iii costat d'una erralnie4
ben es malt -u o al eostst d ' Un plst ( unfeecionat madi refinada eineita?
N. reo, ens dirn En Natah Rivas eraant
elegantment ea lo sera capa
etpint ola.

GARLES 301.1)&1'11-4 J.
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FINANCES
del 21 desembre de 1922
DOP.S1 MATI
Bale
Obert urs Alt
70 51
Interior
70'51 7055
70'15 70'15 7010
Nord
alacants, eg ogo 69 9 4
6990

Tensa
lelo
690
191

FIlIpmes 13'
SORBA 7ARD•
Obertura Alt
enterlor
7o'Zoo
To'coo 7005
fiords
Ataranta 6990 (,990
6 . 15
Colonlals 6705
192 15
Filmlet) 1,2
Metr000llt3,114•75

Tacar

Dala

7403.,
69';)
69'bv

6995
6980
117115
192

Ce.15
11475

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die 21 de Cesenere de 1022 ..
DECTES DE c'ESTAT
0'70
Denle Interior 4 0/0 F
6070
Exterior 4 % P
•
Ambie. ¿%E
•
Ameos. 5 %
•
t ju.sal 1973 9. A.
otea Fr.
O. B.
•
•
4 jener 1921 S. A. 10275
•
•
B. 40265
•
A
•
4 febrer• " S. A. 10210
•
P
B. bi o;
P
•
AJUNTAMENTS 1 DIPU72CIO43
Delle rourdidpai E. 1303
1004
1905
1908 Ser. A.
79'50
lie6 Ser.
1906 Ser, O
7767
1907 Ser.
1913 Ser. 13
1019 Ser. B
7415
1012 Ser.
1919 Ser.
79'50
1918 Ser. /3
1914 Ser. E
7775
1917 Ser. 13
77'87
1913 Ser.
7775
1919 Ser. B
1910 S. B
7000
1091
97'3.
Peine Eixampla E.. 4497 4 112
5635
a
° 1907
▪
" 1..13
" 1908
19093 Reforma
O 139
DIO.. Barna. /aleta. 9.000,000 P.
5.006,000
"
13.009.900
•
"
77•10
kinee rneroltal Catalana E. 1914
7. 00
1919

O.

•

7050

Cog es Credit Comunal
0614 .e. Pott 132,:na. 4 13.
OBLIGAZIONB

4100

51E27

S.• Ser.
•
8. 4 Ser.
•
4 •. Ser.
•
6.4 Ser
feeelals Pamplona
Prlornat Barna.
Eeeevin Medina
420a10303 1.4 Set.
0.. Ser.
"
Atrae. Valeae:a l'arrea. 49/0.
Adba.
•
Y. 8. A.
11.1
I'. • "
8,
• •
• • " ser. A
B
• SO
G
•• •
• • • L,

55'0d
5350
6100
5759
3715
77'09
50'75
6C5to
90,5
7505
70S5

e

i-

•

7013

y

845e
¡t'aneas 1864
"
1478
2375
o
IC.. Oral. Trartrnea 0/0
0700
•
•
0/0.
9150
g errocarrlia de Catalanes
Cempaikvla general terco!,,. Catalana 9053
Comeanyl, Barcelonesa klectrteltal 9670
72•04
algties de Barcelona 1 0/0
75-5a
Catalana Gas I E.eel g t. Seg . 11.
•
•
76'25
• F.
Itterria
Eleetca de Catal. s 5 0/0
•
. '
•
6 0/0 9405
Feeetat Productora Force' tiCtrItif
flOnapeneta genera. Tabacs Ftlipmea
ACCIONO COA1P747
Catalana Gas Elecortcitin
Canal d Unen
Ebpauys Induatiled
Ate. Chal. Telefons.
• Penesui ir item
amerlea d'Elec.rlettal.
20100
DI914EE ESTRANGERES
Frenes, 4545.

Anglesos, 2935 pese..
Dallare, 3200 per 100.
Belgues, 43 per 100.
Mutuos, 12010 per 100.
Portuguesos, 022 pessetes.
Alemanya, 012 per 100.

ídem cernieres, 9500.

woo.

1 duro, 12550 per 100.

babe% 12950 per 100.
Penes, 127'50 per 100.
Llieren 31.50 pessetes.

thSlare; 0'50 pemsetes,
Cura 649 pernees.
Meeca non. 12730 per 100•
V e n e snela, 124'50 per 100.
Mares, tso per 100.

r^rene e
:arte.
Seres. 11,20."0.
c o • One:m. 9001.
kelfe/REI . - TANGA
rA'n14's arrea:do/s. 79 I/O.
Few!or 77.

Bala
66'95
09E5
12 •15

Tinca
'bu cl
loor
011'17

d'Agricultura

/roya Vorh, 61•50.
flepanya.

F1/ 15, 4.

2050.
Perinola, 1077.
11:110,

c dricia. 17175.

3loneviden 4425.

rbite. 7 0 e 0 ,
N o rte 29e00.
:enrueca, 24375.

Mercat de Llotja
S'AFINES

lees-

Ara, tori:a

78
74
63
62
58 1 ee
59

v s rya "

tanco extra
r ^-ocent
Superflea seeerter
fOriCnt

l'arene arribats: Nord, 17.

EE. PF. rroc

118'60 25
Cenote, Tersas
fdat de moro (Plata ven).
•
nou 09' 00 2975

A y sna d'ahlr ya a, rear al mostee port el
•
e l'teerla Eugenia", de la Corle:Infla TrashIlan g ra, Vortant eftrregamem de
Sto! de mero. g rrOnS ra•e:rea Yteez, Sitien
CUt As de Mina
bIlla cXlrcthlodoIa.
35
raja

4

36
45

Pral
•
Vsenela
l'amona Marroc,

47

45

JC1C4 tles

49

Veo ea
de Sevilla
Vera
Es o,g ola Sevilla
04,11
Eetre..ger

4$

Con:mea

'luto aqueets presa ida per 108 quilco
i per mercaaerla sobre carro.

34

Cerdfa n egra nava 1 tel/a
•
alatafera
"
Portugal

33

vaLoNs QUE No ESTAN iNcLosoa
BlITLC1271 ortcuu. Al. PECSZN7 1 ES
C4311TECN A censa
Bonos Mpals. Espos:,M, 6
per 100
9715 op.

Parcelara Teetton and Llgt
7 per 100 1/41921,
9275 C. c.
Mea, idera. ldern, 7 per 100 10700 c
FEIZ.TA A Dert2A
nema, desabte. de 23, e/ sal0 de 1.111 5

restara Latee a lnkra de emitraet.sem tle
Sonia per ésrer el san s de la /Mane Na
VI, tOrIl ra3Cilla.
Irr tant la sessid mentada 11rdlet 110;
Ce 3 a 4 al local del Bereat lime Ur
1 atora.
•

batne de Sitges, En Josep Planas i
Robo o rt, borne eiaiinentment popul.or, tonteo rtsted del desig del nucli paces que Si
ha a la sea vila, va sol.licilar a la, Mancomanitat de Cataluaya un curset de divulgarlo% que ola anal deitrapelellant per
Iota la setn:ana que val del 2 al 10 de
desecihre,
ratre ele que ssmistiren a len lliçons
:Temiera al dit alcalde. al reverend eeóDom. Inossén L'uts Cl. Mogol% alo regidors Anton el r3 i Jraep Marre al secretari Rafe] Font. al jata, i t'al-macentt Jumen Perret, eI metge P. Narro, al3
propi e taris Pere Nadal. .7 quino de Querol, Miguel Oliere , Anto:i Sarlol, ale pa-

fe sos Pau Soldeeiln, Jooe p p Rigol, 1.nn
Unís, Fe/nos-se 1.1u1s. F.edeve Soldecil o,
Anton Cornil:01y, et .. ., en representeriú
(S o l patnent d'AMO SoOal, l'ere Mun , ans. i representarions de la PIPInSa lemal
e/ "Ilduart de S1tgea" i el "Eco de Sitgra", ele., ele.
Les eetleeradeli del eurset foren
11,,fia al leal del Patronat d'Acció Social.

Fort una nota culi/linee la intervenel4
del dipute ~ j urad d p Vilannta-Scnt
Felin i presldent de 1'21i:set/Alca de la
Manoomunitat N'Antotd Joinsana, que a
l'arte de clausura feu una entusiasta 411,0logia de rubra agrleola de la Idaneolounitat, priij,,tant divers.)s manes de CaU:Maya eco els quid 0 ertan grafioament
eslirr050‘1,4 amb taquee, les raques dels
Serveirs d'114;ricullra per tot
Calalunya, campenyes mitra la UlOsell
de 1'4/Uvera i el diablö de l'avellaner, do
polio de Foli ,-era i dc remedien mera
le oliva de lalfolo i de sentara Memäloicc.
d'Arci0 Social Agraria, de concursos de
beetiar, de cu12r1r erlebrate, etc., etc.,

Baja
31
itute
• X [maca novas
25 1/3
DESPUC LEA
entines namerc 4
27
SS
O eionea
Tereerea
19
1...r.artar
18
Peak/ per saca de 66 crudos.

que bou devididament aplaudida P er la
coneurréneia.
L'ordre de es confernetee donades fan
el ~irle ;
113 de uoverubre, conferéatig preparatöria, pel director Jets Serveis Técnico
Agricultura, Ida Jaume Raventós.
2 de detrenbre, GlirruifErfe per J1.0111 Sa-

Metall,
Sr eonel
eard
a“,as

loan.
3, 4 i 5 de deSelaiire, Vins ordinaris,

•
•

Rai•

17

161/9
lo
Nord, 4 crordl.
ARAGS

..trlibats:

114
106
105

53

58
69

110
1:9
114

5,
•

a.

Palada

62

I 00 10 E 1403 DI: LA COMPA.11A DZL3
FERROCARRILS 52. 2. A.
Del 21 al 30 da novembre prop passat ha
teaut aqueixa compeles un au,,intat
•
te,i:a.0.:16 de 515.10-6 , 92 pessetes %asta
tuaella üpoca de Vany 1021.
D. de 1 ele gener II 30 de uovembre
1 arruinen de ea leLaudaeld es 6.109,324'5e
ines,,.das VeIS les matelkcs dates de l'any
1321.

CHAVES i P j 1HERT S. enü,
CANCA, VALCDS, CAVI
Teléfüns 1230-1231 A
Cambia del Centre, número
,u..

etc.

BANG DE BARCELONA
.Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Agregació de D'unes de cupons i Revisió de llistcs d'amortitzacions.
Admeten dipósit tota mena de valors

/ins licommus, per Jaume ItAventós,
6, 7 i 8 de deSetabre, Cutlrea i malaltiro de la ‚luya, per Eraaine Ma d'Ymbert.
0 desea-dore. Acei6 Social Agrària, per

Vas,. arrlbals; Nor.1, 1 de blat.
alakant, 21 de blat.
CIO210015
Sane Den 31.
11443
t.

dies

d'indulgténcia en

Universitat del

Curset de divulgació a
Sitges

Partera). 911.
ft`,..nttill. 4175.

n

L'Excm. i Stirn. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir 50
la forma ace9tomada.

Serveis Tècnics

rrunrri. A92.7:1.

E, rta
Tilus

A. C. S.
L'Excma. Manee:n(1'mila', de Catalunya, filia Maria, cunyats, cunyades, nebots, cosins
parents tots, en recordar a llurs anrcs i coneguts la dolorosa 'Ardua, els prcguen una
(uncid pel finat i l'assistAncia als funeratis i misses, Que tindran lloc demà, dissabte,
dia 23, a dos quarts d'onze del matt, a l'esglesía de /a Casa Provincial de Carilat.
No es despeCeix el del.
No es convida partloularment.

Mera, 12.1 per 100.
Orees, 12570 per 100.
4 1 2 duros, 19550 per 100.

em50.
DA 1 ars 1710.

•

Vidu d'Encarnaoló Parés I Riudor, dipositarl-oaixer de l'Exorna . Man comunitat do Catalunya i Diputació de Careelona, tresorer del Censen particular do te•3 Conferencies
de Sant Vicens do Paül 1 oomptador de la litro. Junta de Nostra Dona de l'Esperança,
mor(' en la pau del Senyor el dia 13 del mes oorrent, confortat amb els Santa Sogramente i la Dendloid Apostólica.

OR

DESPRES
1 Pece. r111.

•

En Joaquim Giménez i Sala

Surtes, 1'55 peeteles.
Noruega, 1044 n'esmeres.
llolantemos, 242 remete'.
Dinamarca, 118 peesetes.
Rumania, 375 per 100.
Estar,' Unida, 630 ,
Canalla, 605 pessetes.
Areentins, 235 pesseles.
tetemals, 510 remedes.
Braellenym, 0 60 remetes.
Bobeara 163 pesmetes.
Chilena, 065 peseeles.
argellns, 4600 po r 4 00.
Egtpte, 2925 pe
- metes.
Filipinos. 975 pessetes.

Noruega. 94375.
Carkls cobre fondrem, 6233.
Pem Billa-lea. 2180.
Idee flep enya. 911.
m'un Wanda. 136•1'.3.
l eedn beta, 66'30.
berl Noma York, 1950.
be ri Portugal. 0450.
Mem etI0l 0 30450.
loom
.1,!.a. 27475.
ídem Yermen. 25510.
leem norte. 0.00.
/d o re Viena, ir,2o.
Sec!!? Traga 4050.

6 ,411
la . co

lz;

Australes, 0015 per 100.

»mente, awoo.
Frene, 17'35.
Llamee, 224.1.
PAPIS TANCA
reer-nbaser, 231.15.
Tokebstn% 71'77.
Molen. 07975 ,

ig atiear,

BORSI NIT
Obertura Kit
(.9'95 7:.'(.5
Ablex0,13 6913 lo 00
00101111/3 12 25 6825

Ffancesos, 4710 per 100.

lexterlor, 86'45.
1, innr d'Espanya, 58900.
o, o lyont tapanyal de Credlt, 13700.
kIrrn nil/ de la Plata, 25'00.
7abars, 71100.
Sucrer,. preferente. 70•05.

loonotee flete!,
•
0510 19,
•
" 10,
Benllocti

hem 9III5000, 12050.
Meta Legues. 4'-'30,
Lllures 3245.
Dltsem, 6'39.
Mere s, 013.
C0rtra9s, 06150.

reff
i J.

Banquera

BITLLETS

Macan', 5.

•
•
•
•

• •

SOLER 1 TORRA GERMANS

CENEAL8

Romo 1.0 Me y 11251001..4ed8a

f
p

I COMERÇ

BORSA DE MADRID
Interior *nimbe, 7085.
amortleabe, 4 per 100.
Idem, 5 per leo.

SESSIO DE BORSA

i.hvanures, 1,4 tia sobstabre

Josep :Varia Regid&
10, Alimentació humana i clausuro.,
per Jaume Raventbs.
Les pretidues fsrr,, dirigides per l'operadur Salvador Beneit.
El darrer die, el seLyor Ludir I un
grup selcete de sitgetans 0coulpanyarril
el seuyor Jan,ar.,, 1 al director dels Sr'
trisTetiles d'Agricultura, a chitar els

reeers neri4a11.11A d'En Mitote] Riere,
destinats a la produu.:16 primerenca de
cinVellr, 1 conreu d'uns sens fi de Izarletata de clavellines In país i eLútiques. i
Ia produceiä de y arietatsuoves mitj nçion fecunda. ..luna artificials. Es una ist.
tallar-la que fu bonor u la vila de les
flora,

Ela grufesRors g uanlerrtu de 8:tges perdurable record, per l'intu yes que Id constataren i pes abaequis (loe reberen.
x4401011111 del senyor
all-. 1ln Josep
Fletas Robert.

BANG [E CATALUNYA
ilARCELONA
ClINTRAL: Rambla deis Csludit, 4
AGENCIES: Número 1. Creu Coberta,
Numero 2 ,Sant Andreu, 018.

Barcelona
El Rector ha signat titols de batidller a favor d'En Joaquim Huguet i Ri- I
gau i Francesc Llabrés, de ¡'Institut !
de Barcelona.
- El doctor Cartilla ha rcbut la visita del Consell directiu dc l'Institut de j
Cultura i Blblioteca popular de la Do- i
na, amb la seca presidenta senyora Bon- I
nemaisnn de Verdaguer.
- El Rector ha delegat percute el
representi a les honres funerais que
uns ex -alumnes celebraran a la menúria del Pare Catalä, escalimi, al tatldrfitic doctor Bauqué.
- Han estat reliudes 73 pessetes pel
sosteniment de l'ILiipital Clinic.

A l'Institut Français
CONFERENCIA
Tiueué lloc una ales remareable conferencia del director de l'Institat Fr nOS, M. Bertrand, al salb d'acten de
rrinitar,
rada tlijous
bo
millor de la colnnia fi-versa a Barca'Gua i bona part de ptlblie entalä que va
aeguint m'esta tanda el e lliçons sobre
teraturi moderna francesa,
novel.lista estudiat nhir, ton una
figera tan interessaut com a o tual: Heuri
Bataille. El conferemiant feu un resina
de It produeelú del dit autor, remarcant
cola a mes característica la dramätica,
corresponent a la meitat de la sena vi-

Heno rebut comunicats i avisos redactats en espanyol, plicgant-nos liar
publicació, de les entitats scgüents:
Associació del 1Lreat Lliure de Valors.
Ajuntament de Barcelona.
Academia d'Higiene de Catalunya.
Club Deportiu Europa.
Cambra Oncial de la Indústi-ia.
No cl,, publiquen' per no disposar de
temps per traduir-lat

L'Obra del Bon Mot
Diumenge, dia 16, van ésser repartits, com O comencament d'una intensa
rampany3 que la Comissió de l'Obra del
Den Mot a Reus co proposa portar a
krine al canep de Tarragona, 8,isao
exemplar5 d'un interessant opuscle titulat "La paraula a RCI13",
pensaments das principals prohotns dc
Catalunya. i a més, deis 1~3 remeentatius d'aquella ciutat.

Orfeó Montserrat

TOS fioniliiis

alleuja a Pacte

PULMOSAll

i guareix rispidnmont, sense per-

»Morir L'EST0111110
44lt
... .MAGLI LInL ag,

donara tia gran caneca de Nadales. so-

si usa

Petroli Gal
Ens ho asrairá alsun cija
sran 4.5o

Comunicats i avisos
"suplicados" •

Diumenge vinent, dio 24, a les cinc
de la tarda, Maleó Montscrrat, del
Centre Moral i Instructiu de Gràcia,

1111 IlaSCÓ da

seva caLellera

femme nue", fixant-se aixl mateiz en el
caleta Ilegctulari o puereLtie d'Orca
ubres, ron' "La Lepreuee".
Esment teunbe la pirt anced6tica del
mtiltiple artista fraudes traspuesta
aquest any i la polZmilea ,011etant deis
cru jes al sea volt suggeritia, en atribuir11 o argar4i el ntérlt d'ha er encarnat
Pelee, present, a segens alees més concretanwat, la d'ah:tus-guerra.
Pea il.lustmda amb la lectura de fragments, que iuterpret tedasieur Auffray, el qual, per la seva justeea, cola M. Beztrand, foren molt aplaudits.
La vinent IliçO tindrä llar el dia 4 dcl
y incnt Tacs de genyr.

Neme/ 3, Salmeren, 111,

ASM

Servarà el tresor de la

da literärio i represeutada per "lo marche nUjrciale", "La Vierge folie" i "1.41

Negociern tate el. copan. venciment
1 da ganar citas miela en• sigui ceo/0U l'Import. ligue.
Aparte da Corro" G51
Direcció Telegräfica
C T c 1., ONIABANK

r-

petit 2.50
Pleff/eireme .•

anca arsans
vaior5 - eupons - Gin - Cano! - e910115 - viatges

Barcelona - Rambla

Cana1eta9 5 2

Queda oberta
la negociació
deis cupons
venciment 1." de gener de 1923
apartat do Correos, nü4m
teezroA.1
4830 A.
TelCons númetua 4631 A.

DIREC.0 /0 TELEGRÁFICA.
MARSANSBANK

ta la direcció (121 mostee N'Antoni Pé-

rez-Moya, mi el 'mal concert s'interpretarA el segaent programa:
Primera part: El Cant dc la Senyera; El dimoni cscuit; Les dotze van
tocant , Sant Josep i Sant Jusin, El pardal, Canmí dz Nadal, El cant deis ocells
i La donzelleta (primera audició),
Segona part: La psitorii Catcrina:
A Betlern nien 21.111 anar ; Guillen Anton Estese; On aneu els bono pastors;
Som el dia de Nadal; El tanc que tunc
tunc; Les b6sties al Naixement, finalit-

zant amb

_04

_

SUCURSAL A MADRID: Av Inguda del Cortito de Poffalver,

EIS

[AME

3[111113NIAI

per A. Rovira i Virgili
.De.

DE CATALUNIA

Preu: 25 centine

tul& _e» tete

les llibrerie s

7-41r
DIvendres, 22 do desembre 1921

lÁ

Palau de la Generalitat
La reunió del

Comissió Provincial
La Comissió Provincial ha des-

Consell per-

permanent
'Ahir a la tarda el senyor Puig i
Cadafalch, en acabar la reunió del
Consell Permanent de la Mancomundea va rebre a la premsa,
dient que se'ns facilitada una nota dels assumptes tradats.
Entre aqueets hi ha el referent

patxat els segeonts assumptes:
Autorització soLlicitada per
l'Ajuntamera de Matare per a
concertar un prestee amb la Calxa d'Estalvis d'aquella pobla ció,
destinat a cancelar deutes d'aquell Ajuntatuent.
Exempeió de subhasta soLlici-

al ferrocarril secundad de Tàrrega a Magma' amb un ramal a
Linyola, el projecte del qual, degudament estudiat, ele enviat a
Madrid.
Tainbe sita aprovat la subbasta relativa alš pavellons nous del
Manicomi Ile Salt, que permetran
una nora oraanització en aquell

establiment, i

la de la del

lada per l'Ajuntament d'aquesta
eiutat per adquirir un antombbil destinat al servei de Cementi-

ds.
Exemprió de subhasta soliicitada per l'Ajuntament de Matare per a concertar un prestee amh
la Caixa d'Estalvis d'aquella poblaci
ó.

Pont

Exempció de subhasta sol-licilada per l'Ajuntament de Sant
Pere de Toread per a contratar o
prorrogar per den anys mes, amb
la Societat Estebanell i Pahissa,
el subministre deLluminache pública d'aquella població per mitjà

de sant Pero Pescador.
Digan, el Prttsident que fa pece
di e s es va aprovar auf maleta
sebliesta de la carretera de
Blaues a Molgrat.
Finalment, digne que ahir al
metí signat amb el president de la Dtputació de Lleyda
l'eacriptut a d'adquisicie de I'llospeal traquetea capital, que des
deuvut pasea a la Mancomunitat.
Feu elegis d'aquesta finca,
Mostrara ale repòrters els plänote del da Hospital, que eren expoeate a la sala de sessions del
Cuneen.
rfilliores Introduides a

de l'electricant.
F.xempeió de subhasta sol.licilada per l'Ajuntament d'aquesta
rede t per a realitzar obres de re-

forma en Tescortzador general de
la ntateixa.
El

pressupost de la Dipu-

tada
Sita reunit la Comissió d'Hlsenda de la Diputada( de Barcelona per a estudiar el pressupost
vinent.

l'Escoia del Treball
leEscola del Treball ha vist
augmenta. cl seu equip de maquinäria elnes deis seas tallers
ls .dasaes pritettques deis eneanyaments que té establerts pels
obrers. trua mäquina "FMaereal e , amb tete els SeliS aceesse

DEL MUNICIPI
L'Exhibició de les pinturas murals I de "La Vica-

ris de bordonejur piel= que li litt

ria", de Fortuny, duran t
les festes da Nadal, al Sea-

eatat malcríe-ente:a donada per la
Caes Eauzt Nanimatin. S. A.
leleeceer es : ,,2111plan co fer pal' l e . el eeu ieceneixement a la dita
caea piso \Aluda donat ni, que

seu.
La Juras de Muscas, vista l'afluencia cada dia cruixent de visir-ami al
Musen de la Ciatachilla i l'interes demostrat per mea& de dita visitants, esp2eia!ntent. earangers i forastera per
teure les pintures ararais role:caique& de
Catalunya i la gran obra d'tt.'n Fortuny
La Vicaria, ha acordat perneare al pablic la visita als locals en es realitzen

constituelx una bella inosi ca
ttollara 1;tcnica deis
terea pe: u

ebrere.

Visites al President
Alar luden al senyer Puig i
Cadena...ti ii ii ecu despatx de la
Preeidenc a ee la Mancomunitat:
els trelialls d'instal.lacie de les dites
El elleaut de la inateixa, dun
i exhibir a una de les sales de
pialares
Mi
rque.s.
Jusup 31.
liasen, La ViL'arct uttecte del Cuneen de Pe- 1 planta bisivia del mateix
caria i les altres obres d'En Eoriony
eegegai, eete.n . Planas.
darrerament adquicides.
El Red. P. Supei ior del MaulL'exhibició de La Vicaria i la visita
ee/ni de tcrl Flui de Llobregat.
murals, commlt tli , m e it , t c1 .21 servei Meteoro- pública d hic pialaresja que cl Musca,
çarä diamenge, dia 24,
lepe le Cz.....leeea, doctor Puracara cle cusma!, scrú etairt de deu a una
seré.
del mati i de les tres de la tarda a possecretad de l'Ajunleeanle
ta de sul. Con/ de cunsuctud, r2r dotaaaed d e Sant Pece de Pibes.
fcsta al personal, el Musca restara
Sanco
/m:1.
nar
Causiti
i
%miren
1
t
1.b•
tancat els dies de Nadal i Sato EsteUna conlist:i.i de deixebles
ve, i obert els antes dies. darant aquesanales ch..' P. C.atalä, S. l'., per a
te; cichibidons fins la diada del, Reis,
invitar al sent' president al fuincla&siu, essent tarcat única/atan ah
neral que en saaragi de la seva
bnima tindee :lee a la Casa (le Ce- dics oficial; de clausura, que sOn Vas
els divendres i els dilluns.
rteza el prep..inent divendres. El
L'Escola Municipal de Laeeny..r Puig i Cadafalch ha probora 1 oficia por a la dona
ne la set a tissistänzia a leude
Aliir va inaugurar-se a l'Eseola Mila la :aeriMria del pedagog català.
raeipal de Labors i per a la DoEl sedetari de l'Escula d'Inna (Ronda de Sant Antoni. muat, l'cxfernimes de la Maneornunitat.
Doilya Fernanda Girot de Mir. leosizi6 de vestits i capilla confecciotal& per le; alai/irles de la dita Escala
Noguer
Id (1.putet den Itamon
duran t cl primer trimestre de l'actual
Carnet.
e1115.
El president do l'Assemblea,
L'expesició poda visitar-se as-ui, de
don eliden' ,tonsaita i el director
d'obittts 1'n/diques de la Manco e quatre a si; de la tarda, i (Lita. (lissGbte, d'onze a tina del mati.
muneet. don Errelerie. Turell.
Delegació
ele-een ,lesep hluflis, reetor de
L'alcalde ha delegat la seca rzprcaent l'ere, il Terrassa.
Li direeler del Museu de Par- sentació al regidor senyor Bremen,
la curia psd:stre que se celebrani el
ee.", don j uaquim Enid) i Toviricnt diumenge. organitzada per l'Adel
Mapa
empeció Deportiva Lidian.
1.! ...rertor ud servei
t e.
e.n.a. den Manuel Ferrer
Una moda a la Comisaba
o us

Melinas, director

de 11,,ier....od'Etriac n y ainent 'Lee -

to

eaiat.ilt e (-salí, ser rei ari

del lotpartantent d'E. 1'.
Itt-t L. de 1'.
j
l ea : l'ranr e ee Planell, prefes
ce Illte l oen de l'Eleetricitat
i Mi luna aviirades.
I h,n Pan N' da, !lee t rdari del'EScola d é l 'I • ttbsll, amb una Comisca d'alt..n.n o s de la Secció pupadi. lt Univer.sital ladttstriul. ....... u ter entrega al serlyor
primer . número del

sen hit lvii,r.:(1actut, cernpust i
tata II 4 ›111:91 n ats n'emites.
Tamee l a ,litat al settyiur presaltad del Consell directiu de
ilnetriut tic Cultura i
Puintler de 10 Dona, per a donarli les burws., feeten
Repartiment de premis a
!a Societat Econòmica
d'eserilas del País
president ha eelet

a t e u: a la Set' sió pública anual
qua la Seuertat Econianica d'Amies del Paie celebra per a donar
conede deis treballs realitzats
des de la (terrera sessió, i per a
procedir al repartiment dele premie atereatz ca virtut del (lauree
emieut e. La sessió tindrà lloc
propvineet dio 24, a les eine de
la tarda, al Sale de Cent de Casa
la Chita?.
La guineana

Internazional

ee faite{
e alabe La estat. invitat el seny tu' Preaitileat a la gran quimera internacional de futbol que organada pet Y. G. Barcelona tindre ¡loe ele prupers dies 21, 26
i 21* desembre i 1, 6 i 7 do genere wat ea temperació dels Clubs
M. le., de Budapest, carnpió
d'ID/agria; Amateur, de Viena, i

et primer
ilitsrmsbewee,

gwealors,

de

Un estol de catalans, entre els ha animal a l'auditori amb les
mes joves i els mes ardenls en cançons catalanes, que ha canpatriotisme: no allí. ° es el mi- tal, mestrivolment, amb acusada
ele constituit fa poca mesos, de eseola, amb ven plaseevola. leal'Aceió Radical Catalana a Paria. companyament al piano ha estät
Es tracia d'una organització de
dele erab mea art, per les senyocombar Ei seu programa queda retes 3ius i Andersen. Fregolirt,'
l'estiran. en ¡'aspiració a la Iliberper últini, ra dedicat als reunes,
tat absoluta de Calatunya; res arhb la seca imitació de tes datad'eufemismes: la separaciú poli- res de Clon (le elerode, Napierestice entre
v i Espanya koozka i Teresa Boronas; el sen
es el deure que tenen els rala- treball no Ita estat 'exeut
ans de comedir. Per quin mo- dignitat artlstica.
Sense estridències de mal gust,
tiu ha de dependre Catalunya
d'Espanya? Quin dret, que no sia • perd niolt catalana dins la saya
'estepa!, pot tenle Espanya da- senzillesa, aquesta festa ha remunt d'ella? Espanya„ per a ella, sultat reeixidissima i ha ?el hoha de t . estituir el que ha pres nor als seus organitzadors,
per la violencia i, si no ho res- peciaiment ale senyere angratitueix, cal arrebasear-lo lambe nyes, presiden, 1 Uili , sceretari,
per la for9; es obra de justicia. respectivament.
Aquest la ej pensanient duquesX X
les l'orees d'änima ardida, do
LA TASCA DE LA PROvolutaat terma.
TECTORA
No es tracta de somniadors;
vollen esser uns pura realitzaLa dellegació a Paria de l'Asdore; i vera aquesi ti propen Tacsociació Protectora de l'Enseltvilat liar. Avui, en una sala del nyança Catalana ha cavial a Iota
auleNard Sebastopul, davant una els catalana residents en aquella
bella reunió de t'atablas i caleta, e -apttat la circular que cope in,
4es, ho han dedada, solemne- datada el die 11 del corneta demeta tul cumplirte l'acte inaugu- sombre.;
"Estimat i honorable comparal de Pur nueli. Aqueixos patriotes se preocupen d'organitzar triei:
tot allú que es refereix a l'eaTeitim l'honor de fer - li saber
tructura guvernamental de l'Es- que la delegació a Parle de N'Astal. Cataie, a l'utillatge adminis- sociació Proteceora da Flensetratiu de la República Catalana; nyanea Catalana ha decida cona i altea són ja existe/as en men ç ar els cursos de liramälica
llur conseqüència, d'un partiran Catalana i d'Ilistória de Catalua pandee estat jurielie amb vida nya, a partir de chuleas, del 12
',repta entre la Societat política del corrent.
Aqueixos cursos sanan bi-setdo les Nacions, quan ¡hurra arribada sta de l'alba renaixent; i si
mantas i tindran lloc els dimitas
aquesta llora triga, eis catalans i els divendres, de 21 a 22 horca,
ele non erteuny esperonaran ele en el local del Casal Catalä, rus
temps aerle la desleal de llur vo- St. Denla, número 8. Els (liluntat adiva. Era emocionant, marle eerati exclueivament comea
avui, oir proclamar aqueixos an- grats a Géanlätica Catalana i els
hels i aquietaos ideals amb 'neta divendres allernots ami) Ilisteiria
seguretat d'espera cum cren ele Catalutiya i comentarla sabre
pruclarnals, en lene' propicia a la llengua catalana.
la independencia deis pobles.
Seria per tu hueaares un honor
La feeta ha estat amenazada i un plaer ecure figurar a vuele i
pel concurs d'adietes catee ans, als seus anules catalana entre ele
entre els quals conve citar, en alunaras dc aqueixos cursos, per
primer lorme. el jove violinista ala (piale ceta ja uberta la ll.sta deneeripciu.
Mus, que segueis fent grane proDile elleSOS estat en a arree
gre co s; dema -un accent cada dia
reas expressiu al que toca, es del coLlaberador de l'Inst Wat
compenetra rues iManament amb (rEeimas elitialans tatissen
l'esperit de l'autor, arriba a una la pereonalitat del qual es arou
execució mes aeabada i més fol- elionent per excusar-nos ee leegada. També han cstat aplaudits rle la presea -ataca i I doga
El salmista molt atentanaent.
i molt dos allres t.:abatates. el
P é rez-Jorba, prasident. —
noi Llobel i la neee. Carmona. El
tenor Mag.né, per ltt eva batuda, A,ifoas Tr:as, secretari."

Crida
Per /a/ assumpte cine li bit:resma el
Negociat municipal d'Urbanització i Re-

forma plega a En Pelegri Eetsacle Tor
rolloque e; preserva, paix siraura cl

feu
Visita de compliment
Abur va villar a l'alcalde, senyor
marques d'Alella, ml cansol de XI:.

Un ediflel monumental
I la (s' al preecidada a l'A 3 a/n:0mM,

initancia, ac.mpanyada deis
corresponculi, salid/a/U pernil;
per rol/trua alta casa de caracter nee
te:menta!, 1t la aica línia de la plao
dd Padró.
ara

L'rönt ca Social
•

Conferencia
Ira deu, N'Angel

l'Ati-neu

Etedee,p,l.die Pumelar. Desentedllarü el
tema: "Con,ideraleians sobre 1 mrunclit
ricial".

•-•-•••••

ASsamblea del Sindicat
productes quf-

etilos
la» afiiiata si Sindical 1.1itire
de Pro:lactes tlutruiee es reuniren en as.
eemblea general el diumenge vitient, din
23, a les deu del mall, al local racial del
tetare de

Siudieats, al earrer ale (lita).-

Seiulda que s'Imn de tigiciar assuutpd'extraordittnri inter¿s, relacioaate
amb qätsitione de l'oliel. 1 d'a ltres generaLc quo eo refereixen al mosimetit sindited del i noment prceent.
Li a.mabairui, deleaani tic 1/1 Cerporaeiü
flun e tal de Tveltallnduseg Unia cga
um.g.s.

No penetrem mes en oques
(laxes afer Carpentier-Siki, tema
apassionat a Freno i seguit amb
ver alteres en tots els restante
paisos; se troba en ell, tantee ca-

Comlssio d'Eduoacló G e
-neral

1)ies enrera publicärein utia
senzilla nota dunant comide de
les confeeeticies populars rezan-

zadee por la Coraissiú d'Educació

-

Cieneral.
Aqu . ist servei

de conferències

eetaelert la Cinnisaie, de tal
manera, que pugat, aneu iota
inena de lainq uais, escampar-se
per tot arreu de Catalunya.
ha prou eue un Ajuntarnent u una
associaele de carecter popular
(Ateneus, Patrottals de teeliura.
Sorietal instruetives, etc.) ho deseara a la Comissió: aquesta ettita, tut seguil, a organitzar aqueateses les
l les con ll ore:tetes

el té

cireutitelituries de la

localitat, s'hi

escauen

E3 una idea i ti una instituc ió que e: sien, mol t. el/corlada.
Alió que fa l'Institut d'Estudia

lea:llene en l'unida de halla cultura; en la fermasió, [trep ( r:tetó,
tdtlelteitS 'le 'luche reduits; la Cotruissiú elfalueaciO General tio fa
en ordre a les classes extenses,
ines decora al gean públic, lucent

do dret amb el poble.
Per inaleix que la tasca

de la Comissió celó en coro :tete
directa amb el poble, no es una
{asea academice i purametit ifIStruc t iva (nu es, lampee, una ex1 /instó u ai cersitäria ) , sine que
la seva f 11111:U1a es ates imniediatantead seetal i "pritetca", va mes
il dret a l'educaeier del caräeter,
de la vediertat, (le les accions.
Els lentes per aqueetes
aixi com. :doradas, sdn
elefinithiment sacio le, i es desearutlleu de tal manero que tendeiy en a 1,1 . 01-airar tin reeteitat preette
en lit Conduela dele homes, ron'
a individua i cual a ciutadans;
lendeixen a fomentar iniciatives
lt huillurament chao i cultural, a
procurar la ere:tele d'inste ucions
edueaderee, a fid . ilitar l'arnident

realització d' o bres /Filme-

anble tranecentiencia social.

C0111 U11 hora veta es vastiesün
ii camp a eerrer, amb aquest servei de conferencies 'mintiere. Ha sena consultat les oficines de la

Cornissió i ens hern assabentat
diferetas timad i cielos de conferencies ja donades en dietintee re
gions de Catalunya.
Pudriera esnienlar, per esemple,
les celebrades a Dirima, sobre teIMie saniteris; (les do la higiene
rle la urhatatetteid fins u la medicina social. Per les eit . cianslinteles en que Carona es troba,
iteeesseria la realilzacie de

,t.rans c,lrrc ule sanejament.: po-

doui diique aquitä telele ele guille-

remetes contrtbut torva a que fopilad general cli percebea la ur-

gencia; la qual cosa, evidentrnent, n'afavureix l'eseotnesa.
Les erlebrades a Turtuaa, d'u ut
raieut educaliu Mateo patrielit;
Munes

sandari, espeetfical

eta

la ituita contra el paludisme.
les celcbrades a Ileus, da eat fi, 1 er e t& i1 i pedagegie, com
'1 arragona, e-uld 11 Vill1S; sobre

uebartitzacie j ernbellinretit

!u

ceded, institucions de cultura

lecnica i prufessional, etapce
termin e s de Cataluitya.
I.e eampanya contra les 111051111,'S, celebrada d'aeurd amb el
Laboratori Provincia% d'Higiene
ainb actos co difereuts
eions, projeceid de pel.11eutes, es-

campactissa de milers de fulles,
anda rolasen, de Huila contra les
masques.

Els cieles ita conferemeies
C. ,,art, de elalgrat, de Navits,
Montblande sobre edueacet del
e arar t er, II tendal del lienguatge
i &tres lores numere:eme i
;lene i cura de matalts; aixi su tu
tateibä del sentiment estalle en 112.,

eaneons populers.
Converse, rusolaurs de boli reacia do ea llar, d'e-conecta:1 domestica i agrieola; emn, per
exemple, les celebrades a Hostelote de Bas, i Joitnelee. parlant
(Cede:cadí) dels filie, alimenteteiú
humana, conserves., animals ese
corral, la • fattielia i la easa, a eärrec de les senyores Itonneniasion,
villa de Verdeguee; Baldó de
Torres i senyoretes Purtae,- Parran i Bayona.
I.es cl'edueadó social celebra(les a Ttairop, Sota. terri (le la
Pobla de Segar. Mamut a
eeneixer i explicant el funciono-

ment de les grana illblitueiune de
la riostra leen.

I.es que, actuailment, eón denuedes a Figueres, atta) tenles (l'higiene 1 - Isiett i moral; interessant,
enerve tot, adurst t'Aten caire, per.
la Iranseendeneia que te, CII vts les dels gt . ane i profunds problemas que serapre han buscitat
ls qüestions du /lumia púbera,
(pte eón de primer Ladre per la
sida d'una nació.
.tre arene diu fine estit prepara/a la celebieu . id do conferenelee
'Peda:Jada Illeräria; (la qual cosa
edite n quo da,tin boli pensament
que pot ree t'ea do ió i afavorir
lt produeciii de nostres leudes "Le
Iletres dele i deis que ja
pasearen, que no Maneen de pansor mili.

ln conjunt, una taseu digna (Li
l'estinuteiti 1 cooperaciú do tols.
Une .takee qup tut jual, eenaenea

el qual se eorrerh sobre el tra.
jede de 200 metros.
Per /a guatana i qualitat dele
inscrita, la prova promet ésser
disputada de vaheen; el_ primer

clasificat de cadiecitetegoeia, guaa
nyarä una copa t medalles els altris quatre que el segueixiu per

racteristiques de l'immaegellat
corrupció deliasints.priteal p ate roe, orara d'arribada.
1110YORISME
tors, que l'aeterteteetfe Vote mes
petita idea esportiva.
La prova de regularitat
Valido que eobressurl d'entre
Barcelona, Sa r agcssa I
tanta miseria, (. 8 que ilnalment i
rotura
encara que un bota xic forals per
En aquesta caravana que ora
llur situació partioularfssima els ganitza el Molo Club de Gata -'
dos boxadars tornaran a cornealunaya per ele dies 2, 3 i 4 de
tre i que aquesta vegada — al febrer proper, ele concursante
menys, b é cal esperar - ho aixt
tindran (l'efectuar en un lloc de
la Huila serä sincera.., i el qua
l'itinerari cr1 recorregut de mig
envara es més aconsolador és qua
quilemetrc a la velocitat horitria
anabiles hornos, en renunciar a mínima que s'indica a continua't
tole horca, permetran aportar ale cid per a cada una de les catelaburatoris dentales francesas golees de veltieles establertes:
una bella suma; hi ha qui creu no
Classe a, 35 quilemetres pS1"
baixarä de 600,000 frenes.
hora.
Convidan) que 110 1'3 teína pas
Idem b„ 45.
ntassa freqüent el cae de que,
Ideal e, 50.
frita d'una immoralital ne resten;
Diem d ((ins EID c. ea, TO.
una tan agradable conseqüenda.
/dem d (superiore a 150 c. c.,
Paseata a un a un nitre orde de 70 ideal idem.
coses, mereix ocupar-se de l'auge
Idem e (fins 730 e. e.), 75. •
ment que fien als Relate linee
Idem e (superiora a 750 e. e
l'ande al N'atol associació. la 80 idem idern.
La guerra, auth el formidable
Idem f, 45.
desplaeament d'iankis cap a EuIdem g, 50.
ropa. serebla l'a y er estat la que
Ideas lt, 60.
promes let contribuit a aquesta
hiera i (fina 750 t. e.), 65.
pagerala de Ceeport de la pilota
Ilem j (superiors a 750 e. e.),
raciona, laue jet disfruta avui el 70 iee midem.
lloc preferent que Id tenia al
Ident j, 50.
rugby, Es ja sabut que aquest esMero k, 65.
t ima jugat a l'americana, se/aparL'incumplimenu d'aquesta
ta tatit a la prädica, de les regles posici ó serà penalitzat arnb tanestablertes per la famosa Escola te svegades d'os punts, cont quie
galesa, que pot quasi dir-se que tórnetres per hora i fracció de din'és un de tol ahnent distint. 1.a fereneia, xistent entre la velo-'
brulalilta del seu reglament
citat desenrotllada al mig quilótan gran. qm . espcirtsmen /traenmetre i la que corre-spongui al
Çals no han doblo qu'alinear- concursant, segons la categoria
i
lo de barbee
del vehidle.
Ee, dunes, una nula molt agraEls colarais fixes i el lloc de
dable aquesta que CLI6 arriba del la prova de veloettat S epan indi,
procree a Allth. lea del lacrare- cate als concursante en el pläjoc de li"aeseciaelei", ea:' nol d'itinerari i horari que dis
e0111 mult lie remarca&a Roben
cenit entrecat abalts de la surti-

Les conferencies populars

per la
Libare do

Revista Estrangera

PRELUDI D'ACCIO RADICAL CATALANA

lia,mt la Comissió d'Eixatnpla ha
formular una nimia el regidur senyor
Maten4 interessant que es procedeixi al
perllongament del carrer d'Enna, entre la Rambla Mi Triami i el carrir
de Turtelli.

eeeire, a
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d'Eixampla

:MIS Matara Una tellflekaCia u

PUBLIC1TAT

Pailleron cta''.4)p i ti iö fi " .... 1a I.s eIlesa dins de l'esport no mili' pas

da. A mes, el 'loe de la

geste que te la seva rae d'asear
i que omplena el seu olsieclin...",
cont iba defina
o
En Marcel Prevost (en dir: "Le pode Exerrici metedic i
del cos hureä a fi ll'aereixentar
la SeVa torea. el sonermer I. la acta
belle s a; deaentrotllar l'energia de
la xoluntat tot deixondlati l'espetit."
quelcorn així es precisanient
el ratito t esetteAs, que podrient
dir ja, unhateal.

metro i antb una tercera bandera
col/te:Ida 500 metros abat o,
rribar - iti, els quals secan cena a
11am:entena.

ett 111 movintent initil perdut a
l'espai: està preeisament (Mis el

CC7,2
Aval a l'Iris Pare
Avue al veeere, tindrà iloc a
I • lrie Park la gran seallada
ternaeional dc boxa que orcanitza l'A E. P., sola el eccema programa:
ruunds, Santas Mur -Mae
nuel Rey.
Ett 6, Cali llerrero-Josep Ci-

ronee.
En 8, Salcedo, campee argrialfAngel Artero.

En 10, (ron/ p aja), Joan Moleru-teilerre, de l'ates.
Le 10, Lerou, etnupie belga del

pes mig-fort rotilra el famos

grtt anierieä
Degitt a l'esteusiú del programa, la vigilada es cumeneadi pon
tualineia a l'hora meenytilinia,
raTm310
La copa Nad-xl
La piscina del Club Nalaciú
diada
Barra:lona, /hilan,/ vient.
de Nadal, bee11 euguany l'eseenavi on se debentrotilarii aquesla
ja clitesica ene" a de la riostra tia1 al: id,
Aixa, ultra lest maul que repre-o t ata porque el pAldic sagi
acosturnant-se a Ligue:té, sea-

sians "ta,n2ailes"

eeport,

molt que
por
etillesdir la
ha lreballat
e n 1 11St n'emú d'aquesta piscina,
ob ea formidable del nostre prim e r Club de nadador., i la qual,
MI tan Sois, podia empreadre's.
permetrlt admirar el

Domes el prop,rante it is for"
interessant: una cursa de 50 Teclees neúfits (focall GO melees
debutante inter-Clubs), seran
preliminar% al

1 ecu fe

(p i-re je e,
porten donades ente:unta confereneies)• Esperent,

confiada meta,
que , era una obra feettuda.

X X --

poiletn

anotar, denme: de les ja referidee
senyores 1 Senyoreles, sütt ells SL' -

güetti

Juan Lionguerae, l'erran Solde5ila, l'al' Van, Adolf Florenen.
Rafe' Campal:me, Carlee l'i i Suiier, Jasep Carnee, Pau Roineva,
Inda i Porta, llamen Ittleabado.
alee-polis 1 Aeglasell. aelvat i Espesa, Salvia Navarro, earall Ca sadestis, Ulule Saya, arees Marta
J11111110 II:avenid:e Ventera
(aleen August • Stifier, Culi i
Turban, lene Domingo, Adriä
(luid, Josep Agell i Agell, Balaran

i Pijoan, Totnäs Iduarte, senyereta Atina Judas, Juli Vilj, Frene
cese el:miele Ermeneul 1'14Sale. e

CICLISellee
Al t'clealrom de Sana
Resulta:a ¡orca interessattls les

seseen:e d'entrenament u que es
dediqueu dierianient entre lee ele
i des quarts de %ud. del %espire a
la pista del carear dc Sant Jordi,
LAS el; iascriLs per a lee unan (Mides carees que han de fer-sa
eis tinents dita 24, 25 i 2(1.
llu Regnier, 'freescrrae,

Nergara i Carpí ea distingut.,xea
particularment per liar tren dur
i inapreesional.
La Coser te anunciat La seso
atribada d'un monieut a Citare,
(ami tumbé Ea Lluretts i Lagunaug. tirem un
datius

exit cumple( ala

or,e.anithedure.
CXCUTISIONISZE

Esparta d'hivern
Por a les dues feble° ue cap
d'Any i Ibais el Centre urt;atutza excuraiults de dos diee a la
Molina, per Val de servir d'entre-

nament als campionats catalana.

celebrarau ellNunseei provea
amb prende.
Ele eatuptunate de la present
le

seran til maleta Wat:
dies 2, 3 a 4 de febrer, tal:Al/1 a punt de, publicar-se ei cartemporada

cl s

tel' 1lelb (1011CUr s us, 111.S 411//iS

rata els següents:

Cautpitmat calalä dc skis fons,

Ídem (le eliges. cursa internacioskis. fons, skis debutante,
mie feas, ski , . teloeilal, fi, senyores parellott-t tnixtes i proxa

nal de

comarcal,

e‘mears de SaltA.'

Rr4. a/lUe rf pu' r,
I.re (latea asspeEnyaLl A
del Antes

tobrse

drom atab gran a curse° internas
eionals, har) estel preses el' u'
per TAttsociation latee.

nationale des Automobiles seitira
Iteeontilte, eolrant, tiene,. a formar part del Calendari lespertm
Aulomobilista 'Internacional el

inanguraelea
deeisió de l'Aseneiation InI eruta!. ionale (I rs Autinnobilea
Clubs Reeonnus ha esta!. cumula,
programa 1111 la dita

per tal es modesta

LIS conferenciaras que

prova de

velocitat estarä marcat amb un
senea.I u bandera que indicad' el
comeneament i fi del mig quiló-

XX -----

Les demandes do eonferenelee
han d'adreent a se a 110/11 de EoInissió (l'Educada Central: Pelee tI Im üvneralItak%

cada a Uds els S(1113 01015
rits de lotes les parLs del tnOti,
donan( aixf couldxer mundial,
ment Terapeuta esportiva de! /loa.

Ire pala.

ELS 'l'ENTRES

l'enint en oomine les tualtes l d iariogid,a (anadee que b«uudea
/es del l'illWittn rl'äeeia Serial de lilas
/uta-Saltea, cal rai-1 oc que Vera un e/at
/../nplet l'ab.uaincut a leca 11i,e1e.ltee. del
buitre (laya.

XX—
teure's 1/1011 Ceuta od gauss
futnions que por 11!11 d'ea "..2, 27 i
a la tanta ha orgluitzat, rota ja la fet
en auys anteriona Elcade'uda (2-1243ZI1/dir ai teatre tettalä ltotues.
['maulea

ls

falPiliell A/anadea fi liaren lea
Entre
e-adeude: l'eruidä, CO31 R. !terrier). J.14.•
vfI ce,
Pla
telua
tlat MuttI, 'Manila, d ant a', Ilicrx. Ra.
l'empinan&
l'Itasule,
S/1110l,
Abelln,
g1111 ,
M'etc. (time, Itas,iela,
Aguirre,
Cla&ell, Sala ltu,cflII. Pea.,
VilaBasaa L'al& *44. tease ely„
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De Russia

A Lausana

Divendrat, 22 15i desee" lee

De

França

AMES
Als Estats Units

El «Fascio•

1

Post—Guerra

—

Un telierit-ipcident a Després d'intentar
'la o rn m iflQ 7,1,SIgament del mar
' ries entre Venizelos i Negre, els russos y olen tancar el Bàltic
Ismet Paixà : El preSident ha d'aixecar la ELS DEFENSORS DELS SOCIA-

sessió
• inusana, 21. — A la sessió
eelebrada aquest mata per la cornissia dita de les minories s'ha
registrat 011 viu inciden que és
objeete de tote els comentaris en
gis cercles de la Conferencia.
Apenes començada la deseenbid deis articles concernents a la
Ilibertat d'ammigraeite, el senyor
aVenizelos ha protestat en termes
molt energies contra les deportacions de que sán victimes els
Súbdito grecs residente a !untólia i ha atacat durament el Govorn d'Angora.
El delegat turc, senyor Diza-Macote
Contesta en el mateix to i acuaärotundament al senyor Venizelos d'ésser culpable de la guerra
9 de totes les seves conseqüències.
Presidia la sessió el delegat
talin senemr Montarla, el qual,
davant de la inutilitat dels seus
asforeos per calmar els dos adversaris, es vele obligat a aixecar la sessió, que cada vegada
'ara mes tumultuosa, en mig de
les imprecacions d'uns i nitres.
LA QüESTIO DELS TRIBUNALS

Lausana, 21.—La delegació
turca s'ha negat a prendre en
considerada les proposicions de
les potencies aliades respecte del
nou regim de tribunals que es vol
instituir a Turquia per judicar els
estrangers.
Els tares es mosteen disposats
que s'elegeixi Constantinoble
tara a seu del patriarcat grec,
sempre que el nou patriarca sigui
nomenat amb funcione despeoeeeides de eot earäcter potaje.—
'navas.
LA PFEXISA ANGLESA

Londres, 21 —Comentant la
!Conferencia de Lausana diu el
e'Times": La sort de la Conferencia de Lausana i la dels turs esan ara en mane dels maleixos
tares. Ha arribat el moment de!SISiU de veure si Turquia opta
per la salvació o pel suicide
La "Westminster Gazelle:
Murquia trobarà avantatges en
Receptar les condicione favorables que se li han fet. No deixarà
de donar-se compte a temps de
les avantatges reals que se li ofe
reixen.—Radio.

'

illANIFESTACIONS DEL GENERAL PELLE
Constantinoble, zu—Eis abre el general Pellé els periodistes, a la seva torbada, ha eletetrat que regna un esperit

conciliad() a tots els cercles de la
eConierencia de Lausana, els treballs de
de

qual no s'interromperan per tal dar -

libar cl més aviat possible a la signa• ura de la pau. Ha fet el general l'elogi de la delegad.; turca, presentant sobretot a Ismet Paixà com una rellevant

LISTES REVOLUCIONARIS HAN
ESTAT DESTERRATS

Londres, 21. —EI Govern dele
Soviets pren mesures per a captar - se partidaris de la idea de
considerar al mar Bàltic com mar
tancada en ço que es referix als
vaixells de guerra de totes les
nacions, excepte do les riberengires del Bältie:
DI °o yere n sovietie ha arribat
sondejar al Govern danes emb
proposicions per a la reunió d'una
conferencia dels Estats interese
sats—Radio.
Londres, 21.—Comuniquen
Moscou que Tagero i Muraviev,
que han defensat els socialistes
revolucionaris en el procés de
Moscou, han estat expulsats
la capital soviètica i desterrats a
la provincia de Kazan.—Radio.
LL PARTIT OBRER BELGA Prr0TESTA CONTRA ELS PROCED1.
NIENTS DE MOSCOU

Brusel.les, 2 1—Dl Consell general del partit obrer belga, a
proposta del senyor Vandervelde, ha decidit trametre al Gover
de Moscou la so ya protesta contra els actes d'inhumanitat moral i material a que restan sotmeses els sociallistes revnlucionaris condemnats a mort i retinguts com a reeris pel Govern dele
Soviete.
Din que el parlit obrer belga
denuncia aquests artes a l'opinió sociali s ta internacional i demana mperativament la Ilibertat
dels condemnats.—Radio.
personalitat, l'e,perit de conciliaci de
la qual ha impressionat en molta de
manera.
Afirma el general Pellé que els plenipotenciaris continuen animats del viu
desig de conciliar els interesses i de
trobar una base d'intel.ligència entre
cis dels aliats i les reivindicacions turqucs. Confia que la Conferencia elaborarà no uns preliminars d pau, sine. un
Tractac definitiu. la signatura del qual
s'efectuarà probablement a mitjans de
gener.—Radio.
LA LIAJTA CIVIL AL Nazi
CALIFA
Angora, 21. — La Gran Assernblca Nacional ha decidit asignar la quantitat
de 36,0 00 lliures turques mensuals al
non Califa Alxl-ul-Medjid.
L'Assemblca no ha pres encara cap
acord respecte de la llista civil (lelo altres membres de la dinastia d'Osman.—

Hayas.
LA SEGONA JORNADA DE RESPONSABLES GRECA SERAN

ALLIBERATS
Atenes, m.—E1 segon grup dels responsables del desastre d'Asia Menor
serà probablement pesa! en Ilibartat per
sobresseiment del procés. Uniument
compareixerà davant d'un Consell de
guerra ordinari, el general Constantinopules, ex governador d'Atenes.

Els quatre emissaris kemalistes detinguts al Pireu seran expulsats.—Radio.

• La vida a l'estranger
El matrimoni a la Xina moderna : La gent tanmateix es casa massa jove : Costums patriarcals
Les dones són febles de cos i d'espera El concubinatge lícit : Les vidues fidels i sense con hort
Un cablegrama del "Times"
reporta fa pece dies alguna detalls interessants del matrimoni de l'emperador deis manxús,
tde 17 anys d'edat. A les guatee
del mata deia, ha travessat la
"Ciutat Prohibida" en una cadira
portàtil magnifican-lela adornada
de fénix. Tenia al seu costal la
ßeva mullere, jovennsimar la
arrys d'edat. El govern republiee
¡ea prodigat en aquesta avinenteea, al seo emperador, els senyals
de respecte i els presente. El pelele xines, malgrat de l'hora matinal, s'havia eseampat pels carrers, i guatee dies de testes esplèndides transcorregueren al
Pana imperial, tancat als eserangers. Els dos joves esposos
continuaren Hura estudie."
El corresponsal de l'"Echo do
Paras", a propasa d'aquest esdeveniment, ha comunicat alguns
detalls sobre el nialrimoni a la
Xina, que crelern que interessan
als lectora de LA PUBLICITAT.
A la Xina, la ama tanmateix es
casa massa jove. Entre les críatiques que el xinesos mes en con-,
Lacte amb les idees europees fan
de llurs costums matrimonials,
el matrimoni jovineä doté unänimement el vot contrari.
Els casaments massa preco -.
cos eón nofbles a la moral, a 13
salut pública, a la grandesa de
)a pätria, al resultat dele estudie. Es corrent veure nois de
guiase &aya 1 &ms i tot dß atuve

p ina anee a estudi, casats. Entre els deures d'una bona mulle', figura la recomanació d'exhollar el seu marit a que es
nentri aplicat a classe.
Aquestes aliances d'infants
'tornes sea possibles gràcies al
sistema patriarcal subsistent encara a Xina. Els novells casals
habiten a l'estatge del ¡cap de
casa, pare, sol:a e, o agi, en companym deis germane, germanes,
ondee, cosines i cocine.
Al contacte de les idees occidentals, el sistema patriarcal ha
sufert alguns assalts. Malaria de
tot els xinesos hi romanen addictes. Cal guardar-se, disten, de
tocar imprudentment els costurne que formen la baso de la
societat xinesa. Les famIlies europees, "compostes de dues persones que inantenen alguns
els sembla una cosa mesquina i
egoísta. El nombre "dos" els torna als Ilevls i a llurs escrita amb
un malle de desdeny i d'indigna-'
cid continguda.
Encara, avui din, l'autoritat
paterna montan integra. Un fill
piadas no ha de plantejar mai la
ransti6 del seu futur matrimoni,
Això sembla excessiu als educadore xinesos contemporanis. Amb
el fi de protegir l'autoritat paterna, preconitzen l'escolliment
de parella pele pares amb acceptació per part dels fills. Segons
ella, a Europa, on els fills escollejegea gui peateisoe,lii ha Luatri«,

Després d'un discurs
de M. Poincare-el
Seedn.
nat vota per unanimitat la confiança del
Govern_
Parts, 21.—El Senat, despee,
del disturs de M. Poincaré, «muere( un vot de confiança al Goa
aun per homanitat.—navas.
EL DISCURS DE Al. POINCARE
LES REPARACIONS LA SITUA
CIO D'ALEMANYA :-: ELS DEUTES 1NTERALIATS
Paris, 1.—Sessió riel Senat.
Contestant a una interpelaelo,
el president del Consell, senyor
Poineare. va fer ressaltar que, en
efecto, es aloa natural que el nuiinstar d'Alemanya inquieti t agiti
els espertts, pene eonve (me les
idees enieses a aqueix promesa
no s'interpreten (ora de Frena
com un abandó ni sisquera ¡meMal de les reivindicacions franceses.
Afe,gi que no vol agregar quasi
he res it les seves declaracions
davant la Cambra deis Diputats
demostre que Alemanya continua
en els seus mancaments i s'obstina en els seus vicis, creix la in -.
Plació monetaria, continuarnent i
hi ha un desordre económie i financ ier que pot conduir a les mes
lamentables catäst retes.
Sosté que Alemanya s'arruina
sistemäticament per a augmenlar les seves exportacions, pera
malgrat ama cal que compleixt
els seus compromisos.
S'anuncien — diu — noves proposicions alcmanyee, que compora
ten la versemblança d'una moe
cabida extensible.
Mailgrat aixa—pregunta l'orador—, ¿sanejara Alemanya les
ceses. Hisendes ?
El passat—segueix dient—ene
fa desconfiar respecte d'aquest
punt.

Cal que Alemanya accepti un
control efectiu, per tal roes si
volgueesim tenir paciencia, :rolser nn la podríem tenle.
Ilem de rebre aviat d'Alemanya el pagament d'un centenar
de milions i es precie que la cana.
panya de 1923 sigui (le. ei9iVa per
a da reconstitucia de les regirme
flevastarles i per al resorgiment
nacional.
Perece ee precie que Aremanya
ene pagui
-El Tendal de e-traerles ene
dieta privilegie sobre eta setos
bens nadonals i jo veli mirar
aquests prieilegis com una realitat concreta.
Aixf, dones, cal procurar que
els nostres aliats es prenguin
prendes d'Alemanya amb nosaltres o que ens les deixen precie
dre a nosaltres por compte coa
mú.
Alemanya debes exportar el seu
cae cense autoritzacie de Cornissi6 de Reparacions.
PPretrendre que volem ofegar
Alemanya i arruinar-la, es una
calumnia ridleola.
Voltio únicament impedir que,
amagada darrera de la seva aparíela pobreza, pugui a la tornada
dime guante anys riure's de la
nostra probresa real i efectiva,
monis mes malavinguts que no
pas a la Xina, i els divorcis són
mide freqüents.
El n'ara ha de protegir la seva
dona, per i al com les dones "eón
febles de cos i d'esperit". La dona
ha d'esser dócil, vist "el sea pos
seny i experiencia". L'amor "mai
no ha de superar els sentiments
de respecte i d'afecció que san
deguts al pare, mace, germans i
germanes, que són del mateix
nona". Les esposes "filies de famines estrangeres", passen darrera les germanes, les quals descenthsixen del 'tutela avantpassat. La base de la familia no es
pas l'amor conjugal, ans la pietat filial. Confucius lii digué.
Mencius insistí Llurs judicis són,
eneara actualmente respectats.
Els antics eren monügums. Va
ésser mes tard, per assegurar
la descendencia necessària al
culto dels avantpassats, que l'as
de les concubines fou autoritzat.
La introducció de les concubitics a les famtlies es una causa
constant de querelles i provoca la
majoria de divorcie. El divorei es
admès, però ande reticències, co n
un pal.liatiu de situacions inexplicables.
En cas de mort d'un deis dos
esposos, l'home no pot evitar de
casar-se de nou per mor dels
fills que ve obligat a lente o de
l'educació dele que ja te i que no
sabein pujar sol. Per a les dones,
el 3 moralistes no donen un paree
formal. Però els elogie atorgats a
Ice \aduce fidels i sense conhort
no deixen cap dubto sobre Ilurs
sentiments.
En un manual, actualment cm pral en l'ensenyament xines en
els instituts femenina, el gest
d'una vidria immolant-so damunt
la tumba del seu marit, es igualat en heroisme al del eoldat tren
449t

i2er la plitria.

Han estat descoberts
Els feixistes magyafs
escandalosos robatopreparen una agressió
ris a l ' arsenal de Macontra Dalnü.cia en
rina de Brooklyn
combinació amb els NOMBROSOS EMPLEATS DETINGUTS
croates
ICES DE 20,0000
LLIURES ROBADES
Nova York, 21—Acaba de descobrir - se a l'arsenal de Breolen una organització vastissima
en perjudico del ministerio de Marina.
Clan estat detinguts 22 empleats civils a Hure arribada a l'arsenal, acusats d • haver venut des
de fa ntés de dos anys a l'estranger una enorme quantitat de
provetments naveta i d'haver-se
iipropiat el diner proeedent efaq uestes vendes.
L'Import deis robatoris ale' co[rie g os, s'estima en mes de liberes esterlines 200.000.
Entre els detinguts figure-n
cape de servei, empleats, conductora de camions, mossos i guardians.
S'esperen per molt aviat nitres
detencions en nombre de nies_de
noranta.—Radio.

Belgrad, 21.—Els periòdics
d'aquesta capital dediquen llargs
comentarla als maneigs dels feixistes en territori magyar. Se sap
que ha estat establert un acord
seerot i que es preparava un cop
de mà a Croacia que ha de coincidir amb una agressió dels feixistes a Dalmàcia. A Ilongria
s'han descobert gran quantitat
d'armes destinades als rnagyars.
El periòdic croata "Zagreb-.
comentant aquest fet diu que ha
quedat demostrada l'absoluta necessitat d'armar-se i fer preparatius militare. "Nosaltres hem
demostrat el nostre desig de pau
i aixe ho hem manifestat en portar el Tractat de Repello a la
Societat de les Nacions. Desitgem
la pau, però no per ahcb hem d'estar desprevinguts. S'han decretal
en territori magyar disposicions
d'excepció que no eón altea cosa que mesures velados per mogilitzar les divisions que han d'ajudar als feixistes en n'ir egrese
Pió contra la Dan-nada."
Mussolini ha fet declaracions
pacifistas. Suposem sinceres les
esmentades declaracions, però
hern de pensar que Mussolini, que
ha despertat les passions, sofrirä la sort de tole els condottieri
que quan han volgut defrenar el
poble ja no hau tingut poder per
fer- h o —Rad io.

LES TARIFES FERROVIARIES
Berlin, 21. — Les tarifes de
transport de mercaderies per fer-

rocarril han estat augmentadea
en un 70 per cent.
L'augment començarà a regir
el 1 de gener.—Havas,
VAIXELL PASSAT PER ULL
VUIT MORTS
Nantes, 21.—El vaixell
nette" ha estat passat per ult pel
vaixell "Asturias". El "Vidinette"
s'esfondrà immediatament, pula
quedä partit en dures meitats. Ele
vuit tripulante moriren negats. El
capità i el maquinista varen poder salvar-se.—Radio.

LA CAMPANYA CONTRA LEZI

ESQUEREES ITALIANES
UN REGISTRE A AULA

Mild, 21.--erha operat un registre en el domicili del cliptaal,
comunista Repossi.
Shan deecovert documents
d'importäncia, sobre ces guate les
autoritats guarden al mes absolut sr.:crea—navas.

ELS INNOCENTS ALEIDANY3
Berlin, 21 —Entre els 93 absolts pel Tribunal de Leipzig en
el procés contra els acusats de
crims da la guerra, figuren el
conste de Waldersee, el prefecte
de policia do Glasonare, el general Von Bonie el feld-mariscal
Maekensen, el general Von Kizcheach i el general Von

REPRESALIES FEIXISTE3
Milä, 21. — En represàlies
d'un atemptat comes contra un
com p any feria els feixistes han
detingut uns quants individus
suposats autors de l'agressió.—
Radio.

gen—Radio.
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Ne e altres no erts oposarem a
en que hagi de fer Alemanya per
a estahilitzar la seva montan; es
mes, ens felicitarem de veure-la
contraure emprestits interiors i
exteriors que ii permeten mobil it zar el seu Deutes tota vegada
que els pagaments escadonats
durant molts anys, presenten
greus inconvenients i es de desitjar que Alemanya pagui tros-

aliats i a aguza objecte he trobat vics
mole mes ampktucnt obertes, en les
quals no se'ns ciposarä irles el fi de no
rebre, ni tampoc se'ns oblig,rä mes
a esperar a América per resoldre una
qüestió que està 'ligada intimament amb
la de les reparacions.
Ha quedat ben entes en els termes
del Tractat, que si les despeses de guerra no han d'sser reemborsades, les de
les reparacions constittleixen en canvi
crOdits privilegiats.
A ixí, dones, seria inachnissibl eque
Franca fos cridada a reembarcar els
oletees amb Anglaterra abans que li
siguin pagadcs les seres nafres.
Si les divergencies subsisteixen, set.
harem perqué aquestes no es tornin mai
en desacord.
Sabrem mantindre intactes els flacos
traternals que uneixen els aliats en la
fé, la justicia i la llibertat—Havas.

sos de capital millor que engranes d'anualitat s.
Peró alzó no vol dir que el pagament de les reparacions hagi trésseitIliurat en mans deis banquers; ha d'ésser regit pels Governs interessats i per
la Comissió de Reparacions.
Aquesta qüestió serà objecte de les
conver,es que han de celebrar-se el präxim dia dos de gener. Aquell dia parlarem aixi matcix dels deutes entre els

E MUS1C
•

LICEU: "El peine-4p 19 0r" I cions i dubtes. L'obra resta a la
D. aquells famosos "cinc" que 1 seva mora inaeabada. Els corneobresortiren entre els compo- positors Itimski-Korsakoff i Glasacies russos del segle passat- zunof f la varen completar.
Buliteirew, Cui, Borodine, KorsaDe "El princep leor" sol terkoff i Mussorgski—, ele noms se'n una crítica severa: ens refedels guata han estat ten reine- rim aqui als que diuen que l'únic
nata per la critica musical d'ale que de l'obra interessa ser' les
seves meravelloses danses del seguns anys eneä, Borodine n'és un
diane representaut. Rol asee gon acte. Tal vegada, consideMussorgski, dit sigui de pes, hagi dant d'epera de Borodine, respecd'ésser separat algun dia d'a- te del seu esdevenir, aquesta criquest grup, merque si -be un ma- tica sigui justa i que de la Hantela Ilae nacionalista l'uneix amb guidesa evident de que adoleix
ella, no obstant, ultra es ea sig- restin algun dia nomds aquestes
nificació musical i valor de d'ad- danses lluminoses, fulgurante, ru
mirable autor de "Boris eludo- blertes d'una intensa alegria de
viure, admirables en llar immenoff".
Alexandre Borodine, fill natu- dial salvatgismes.
Peró cal esguardar des coses
ral d'un prineep petersburgués
borne de singular telera, fou en la amb un ull mes pacient i cal Lamvida, segons sembla, un excel- be tenir en compte que per al polent manan. Els seus Lechales de ble rus "El provee Igor" send per
laboratori varen esser notables. Tholt ternps una ópera de sieeetilar
La música, Borodine, la va con- atractiu, perque en ella es exalrear, considerant-se, exagerada- tat, com mes tard ho es de faisó
mera modest, un "amateur". Mal- rnés genial per Mussorgski en el
grat una tal apreciació personal,
seu "Boris Godunoff", l'espera
aquest dualismo entre ad i ciende da mea eslava. 'l'ambe en l'ocia degué preocupar-lo i causar- bra de Borodine, com en la do
ii quelcom secreta amargura. Mussorgski, els ehors dominen
sobre els personatges, destacan(
Avui en dia cii delicias compositor
compta amb una magnifica esta- en leepera la llur personalitat
tua a Sant Petersbung, la seva col .lectiva, o sigui l'änima del peciutat nadara, en la qual sorprèn ble rus.
al visitant veure representats inEl Ilibret sobre el qual es basa
timainent enllaçats en pintoresca "El princep Igor" no presenta
barreja els elmbols de la Química gaire valor literata, tret del seu
i de la Música.
caràcter nacional rus. Es redueix
Borodine no fou, per tant, gat- a una senzilla anticdota guerrera,
ee prolIfie escrivint música; la en la que els personatges gairebé
mejor part de la seas producció hi tenen cap renca] psecológic.
pertany als genere3 do "cantera" L'interès roman, principahnent
i d'orquestra. D'aperes nomes en en lles angúnies unes vegades, en
va escriure una: "El príncep el reilaxament, altres, del poble.
Igór". e entemnig de mel saca la- lej qual es a Atece de la fortuna

El Govern britànic tre.

balla activament en els
preparatius de la Con.
ferència que es cele.
brarà el 2 de genera
París
Londres, 21. — En els rerea
oficiala anglesos s'observa se,
terriätica reserva sobre les
limes deliberacions de París. a
Tresoreria prossegueix febrosa
ment cele treballs de preparad
de la conferencia del 2 de gane.,
Sir John Bradbury s'ocupe ace,
varnent d'aquesta labor arnb
denles peras, pel eó et pla brial
nic no esta encara definitivarnea
elaborat i accentua la c reerlaque els primers ministres elige
Ondean d'estudiar a Parí s ine
nova proposició del Govern
many que pot servir de base ale
negomacions.—Redio.

ELS EE. UU. I LES REPARA.
CIONS
Washington, 21. — En els ca,
tres oncials nord-americans
es vol comentar la silenció erra
da pels rumoree de la intervened
dele Estats Units en elle proba
rnes (blandees d'Europa, mea
traut-se sorpresa per la incatäneia que la Premsa europ.,
concedeixa suposicions formula..
des pele diaris nord-americaaj
Malgrat aix6 hi han motius pe
a ereure que el Govern nere.s
merieä no s'oposaria a inDree
oir en la solució del problema
les reparadons si seas plantee
va seriosament, Aquesta opte
cencorda amb ees informes rece
Hits ale cercles oliente sobre e
plint de vista del Govern alemare
el qual acceptaria que una ca
missie d'e peras fixés la xara
les reparacions despees d'un en
men complet. dels fets. — Raeio,
!U. PROCES DE TULLE
ELS DEFENSORS DENIZNAIM
LA ri Evisio

Tulle, 21. — Els defensor(
d • Angele Laval. condernnada ano
mes de presó i muna de 11»
frenes, com autora deis t'arneses
entinar-g.., han decida apealer
la seritc6iie:a. — Radio.
EL NOU PRESIDENT PCLOSEI
JURA EL GARREO

Varsòvia. 21. — El non presi.o
dent c te la República, senyor
joietxowski, ha prestat jurament
de fidelitat a la Constiniceí del
país, davant l'Assemblea Nado,
nel.—Havas.
VIOLENT INCENDI A UNES
DRAZSANES :: 32 VAIXELLS I
EMBARCACIONS DESTEUITS
Imbeek.—Un violent incendi que ti
csciatat a les drassanes de construccian
navzls di Pravemund, ha destre; ere,
ta vaixells i cingranta
menors.—Radia.

COBURG VOL SEPARAR-SE N
BAVIERA

Londres, 21—Comuniquen de
Berlín que Pantie comtat rie Cfis
burg, actualment unit a Ilavie4
ra, ha demanat ésser separat
euesta desee unit a Turingiaal
navas,
de les armes al camp de batalle
L'obra va precedida d'un Pda
Eh i aquest próle, el eabdill
Igor es disposa a partir per ait
guerra. El poble l'acomiada
d'esperança en la victdria. Peg
vet-aqui que de prompte la 111101
d e l sol desapareix darrera aus
núvol negro. Ei presagi anea
()triple de tensors els guerrers
Ice masses. No obstant, a la curto
estona torna a brillar el sol u era
vament desperta la fe de tteeeei
en la victória.
.41 primer acle, ela míbhih dlper, regonlats pel seo etinyst
Wladimir, s'entreguen a la Inés
einica disbauxa, seguir/1 le mena
ple d'aquest, merare el menee'
es a la guerra amb sort aibiass.
La noca d'haver estat fot prasoner Igor per l'enemic, junt ami
el seu desespera a l'eepott
tate!. Aleshores i davant del perill de la invasió imminent ett
boiards es preparen a la defensa..
Al segon acta apareix el calue
enemic. La fina del Khan v:cto4
riós s'és enamorada de \Vade,
mir Igorievich, 011 (rigor, el que(
correspon a la seva passió. E!
Klan, que aprecia el prineep,
proposa una arlianaa guerrera.
Loor, despees d'exigir /a garanlia
de respectar la integritat delg
seus estats, accepta. L'aliança

ceDlebrada amb una gran (este
que té lloc al mateix acampa.'
mena
A 'l'a'te darrer l'esposa d'Igc'r
desolada per la desgracia del
princep i del poble que parte:e el,
flagell del vencedor. Pera (Plan
fidel "Jaroslanna" aixeea els
OS 1 veu venir un gene t per la
plana, la seva trister es substitueix per una gran alegria: blr
r conegut a Igor, el ecu espese
La primera corre al seu enríente. Prompte la nova es prePsie
i poi*, 603)
P er ta la La eapeate g
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CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS :-

'

'D 'ESPANYA
El Consell de Ministres

Ha estat preparatori del que ha de
celebrar-se avui
Lintel-es del dia d'avui esta en el
Consell de ministres que se celebrara
aquesta tarda, a dos quarts de sis, a la
Presidència, dedicar tot ell al problema
del Merme.
--No hi ha res de tina que no sepigan costes-ha dit el president-, ja
rete els periódica donen comete de les
converse s que hem mantingut amb l'Alt
Comissari.
L'assumpte serà tractat en el Consell
d'afinara Sarria, a la part ültirat del
(mal assistirà rAlt Comissari, pesque
el sentin ele ministres.
- El ministre del Techan ha confirmar que el Consell d'aquesta tarda es
dedicarà exclusivament a assurnptes del
Mamase.
- Ignorn-ha afetrif-si tindre terna
asee a ocupar-me d'altres roses, i per
si ami St/CV. k, jo eo-to al Consell el
reglament per a l'aplicarle, de la llei
d'accidents del techan, i una prop esta
per a trametre a restrang s r una coreassió qac eetedii la finen,/ en que es
realitea la reelueació amb !
?objecte d'aplicar els elemeets que mis
convingui a l'Institut de Reeducama ir a.välids que fou creat pel minis-sti anterior
A L'ENTKAD f

A dos quarts de cinc de la tarda
S'ban reunit els miristrcs a la Przsi•
&reja, per a celebrar l'aman erar Censell.

El senyor Saleatella. el Tia' ha arribat el primer, ha manifestar que portaca diversos expediente,
crean ene
dubtava que hi hagues tema.: per a donar-ne comete.
El ministre de Eornent ha dit:
-Ne 5ÓC jo el que reagui satisfer la
eurinsitat de vostès. rmix els assumptes
del Marroc no són del meu departas

tnent.

El ministre de Finances ha manifestar ene el Ceesell es dedicarla exclusivanos< a tramar del Marroc.
Ha `regir que amrest mati s'havia celebrar el enromes crarrendarnent de les
Srlines de Torrevicja. havent-se prete s tar !olameet un plec. que ser ä estup^r a veme_ si pea aprovar-se.
El ministre de Marina ha dit mte
r.-7 ' avi e! Decret sie fixació de les forces ra yare per al trimestre próxim.
El senyor Alba ha estat l'últim d'ar-

rihar.
Els rerindisfes li han preguntat:
- ,iTé alelen cosa per dir-nos?
- A tito l d'antic,cempany els diríS <Me
ein sembla que aquests dies els periódie, han estal un xic extraviats en l'aress;seeS dei nelarma del Marroc. Per
part del Caven, no ha existit cap momea, cle coefusia o perplexitat. Era natural que en constituir-se s'apresses a
reclamar tots els elements de judici per
a trnet tr un problema de tanta rnagni ,,d. celsbrat dues conferencies
arals l'Alt Comissari i ala va a deliberar el Censell de ministres, per a despees actiar. No h; ha motiu, dones, per
a ale-enes perirlosea afirmacions que
slian propalar.
Els re s tants ministres no han fet cap
manifestació dinteres.
NOTA OFICIOSA
El Canal] ha

acabat a dos quarts de

emocional a saludar el seu princep. L'obra oraba en mig d'una general alegria.
Berodme es val sovint en son

"Prineep Jgor de rnotaus del
país rus i també de cants i ritnie3 do l'Asia central, Aleó no

vol che que la inspiració perso,nai de l'autor no hi domine De
Borodin s'ha dit gräticarnent que
era un nteisie que no tenia pas
necessitat de ceicar la lírica pop u lar cal ell matra' la transpirava.
Els fragmente que en la primera audieió em varen atreure
mee feren: tot el segun quadre
del primer acto, molt emotiu; la
canve) de Wlalimir, els aires saboro3ament orientada que l'autor
posa en Ilavis de 'enamorada

deu de la nit, donant-se del seu resul- itnent coronel, amortitzant-se rigorosaLa qüestió del Marro
tat aquesta nota oficiosa:
ment i totalment les vacants que es pro,
"El Consell ha invertit tot el temps dueixin, i augmentat els sous dels tide la seca reunió a escoltar els innents, capitana i comandants, cobrantformes del ministres d'Estat i de la se per anys eis serveis.
Guerra i la lectura de l'exposició preCOMENTARIS DE PREMSA
sentada a l'actual Govern per l'Alt CoEi Debate saluda al nou partit Somissari, sobre l'estat en que es troba la
cial Popular, que ahir litigué a la vida,
zona del Protectorat, tasca feta en l'e- i diu que és com desen ésser els partits
tapa del Govern anterior, orientacions a la moderna, un partit demócrata amb
La Lliga Nacional Pro-Responexabfllque creu que han d'aconseguir-se en un programa i un estatut, al qual s'hautats publica la ae g üent nota:
l'actuació d'aquella zona i conclusión,
ran d'ajustar els elements directius.
" El Doinft2 exectitiu de la Tenga Nagonsiderant els mitjans immediats de
Elogia la situació en que es col.loca
desenrotllar la futura actuació. El Con- el nou partit respecte l'Església, subor- cional Pro-Responeabilttate, te especial
sell continuara demà, a dos cuarta de dinant-ho tot als interessos d'aquesta i interes en ter conatar que l'actuada d'aquesta eutitat es completament indepencinc.
considera un encert la constitució del dent de la d'altres corporacions que sedirectori, en el qual figuren persones eidentalment prosaegueixen el mateix ti.
LA TASCA GUVERNAMENTAL
com el senyor Barrachina, president de
El cap del Coceen, en rebre a migEl fe que la Mea de la sera conatitndia els periodistes, ha dit que havia ce- la Confederació d'obrera católico de Lle- eta haei sorgit d'un grup crateneistes, i
lebrat una conferencia atnb rambaixa- vant, tan versat en assumptes obreristes que socia de l'Ateneu sigan, la totalitat
i socials.
dels adherite aval a Madrid, no ha de
dor de Franca.
El nou partia-ditt-arriba amb molta
donar lloe al confusionisme obteercat en
- Una nombrosa comissió de l'Assoalguna periódica, que en acollir amableciació Madrilenya del Comerç i de la oportunitat, puix institucions, persones,
merodea
i
Governs,
tot
cstä
gastar.
ment la noticia referent a In tease que
Industria de la zona compresa en el
desean-aliara
la Lliga Nacional, han atri.
projecte de tramvia Nord-Sud de MaUN REQUERIMENT
buit enastes finares gratinas a rAtentsu
drid, visità el ministre de la GovernaPer la Direcció general de Corren
ció per a exposar les seres raons con- s'ha cursat a totes les oficiales postals de Madrid.
tra la realització del dit projecte.
EN BURGUETE TORNARA AL
d'Espanta i molt especialment las hez'
- El ministre de Foment ha Mani- cionaris que fan el servei d'ambulant s ,
AFRICA
festar al migdia, que l'havia visitat una
una enèrgica circular, interessant el zel
Diu un diari que a la conferencia cecomissió d'agricultora de Salamanca, de tot el personal en el compliment del tebrattaehir entre t'Ah 00MiA.Art e el
queixant-se del baix preu del blat.
seu comes, pel que toca a la manipu- Govern hi Migue unanimitat a l'apreciar
Tamhé Iba visitat una cornissi6 de lació de paquets postals, girs i tramesa el problema del alarme, afegint:
Manzanares, demanant millones locals.
"Creiem que malgrat de quien ha sinde periódica, que es on s'han registrat
Una consistió de vinatera de Tomelloalgunes deficiències. En la comimicacia gar dient-ne de la posaibilitat d'un canal
so ha demanat al ministre una disporadical de merodea 1 de precediments que
s'exhorta al personal a tenir el major
sició que afavoreixi l'exportació dels interès en la pràctica de teas els ser- beoda de portar ecra a prnsa inn obligada
vins i al mateix temps que es faci cota- veis que li estan encomenats.
el enmiele rAlt Comandament a la zoplir a França la promesa de compra de EL CAP DE L'ESQUADRA D'INS- na marrormins., no psssarä mixt, atmen
vins que té feta
de manera tan imrnediata, i que termiTRUCCIO
El ministre els ha manifestat que
nados les conferencies del Coceen amb
Aquest
matt
ha arrihat cl comandant
sobre aquest assumpte conf erenciari
l'Alt I'omissari i fet pablIc de leg mateide
l'Esquadra
d'instrucció,
Joan Bauamb el sea cornpany el ministre d'Esles alln que ea judiqui procedent per a
tista
Aznar.
tat, peró que li sembrara impossible que
eoneixement de l'opiata i per tal que
A les dues de la tarda ha estat al
pugui ferear-se a França perque comp.
aquesta no resti eagarrinda. el general
ministeri
de
Marina
per
a
complimentar
Burguete tonsarä a l'Afeen, almenys
ta amb una bona colilla de vi.
a En Silvela.
ara ara, per a entiunar en les funcione
Es penosa el senyor Gasset afavoEl seayor Aznar ha dit que el seu
del seu cueree."
rir els agricultora, per al qual comeneari posant un limit a la introducció del viatge obeeix a assumptes particulars.
COMUNICAT D'AVUI
blat de moro.
Ahir fa posició de Tizzi-Azza
Desitjós el ministre de Foment de
FORT TEMPORAL
fou tirotejada per grups dispercorregir la lentitud i peresa amb que
ALMERIA.—Regna fort tempo- sos.

I

Una nota de la
"Lliga Pro-res-

'ponsabilitats

en la gcneralitat d - lx casos es tramiten
els expedients administratius, està decidir a que aquesta tramitació es porti al
dia, ¿Mire de les normes fixades per
la Ilei i reglament de procediments administrarlas, podent en tot moment conixer's restat deis. expedient en cura
i apreciar la laboriositat o negligencia
dels funcionaris en el servei dele interessos pública que els estan confiare.
Per aconseguir-ho, el senyor Gasset
ha dictar una Reial ordre recordant als
can dels serveis central i proeincials
dependents de Foment, roblig staió en
que es troben, a tenor dels preceptes
reglamentaris. de trametre mensualment
al Negociar Central un estar dels expedients despatxats durant aguas: pe.
rinde i dels que queden pendents, Rin
expressió de les causes perquè ho esti-

guin.
Així mateix ha disposat que en les
Scecions i Negcciate on el despate d'ex-

estigui endarrerit,
hores extraordinàries de treball per
arribar a la normalitat, havent el Negociat Central de presentar a la setssecretaria els estats mcnsuals de la
marxa deis expediente.
pedieres

REFORMES MILITARS
Entre relcment militar circula ando
insistencia el rumor que aviat i amb
l'aquiescincia de l'Estat Major Central,

es farà una noca organització de l'exercit. en la qual l'esmentat organisme tindrà directa intervenció informativa 1
assessora deis ministres del departament
Una altea de les reformes que es

dinen acordades i que serà molt ben
acollida per l'economia que portan, és
d'alféres i
la supressió dels cárrecs
re que mereix esser coneguda
nels fragments d'evident bellesa
que conté abrí corle pel seu eareleer deliciosament suggeridor
de l'Orient rus.
La interpretació de "El princep Igor" fou bona. Al próleg
de l'obra varem remarcar certa
negligencia o vacil.lació en els
cantants; all restara de l'ópera
s'observà mejor interès.
Com /ten' dit mes amunt, els
personatges en el "l'Himen leer"
no teme/ gran relleu; per tara, no
es obra que es preste al Huir-neta
dels artistes intèrprets.
E l bu ll en senyor Ivansoff
(Igor), estigué molt apropiat en
son paper, treient tot el partit
possible; fou justament aplaudit
en un fragment del segon acte.
Igual es pot dir del senyor Kaidenote en la seca doble persona,
litat de "Wladimir Jaroslavieh"
i de "Koutchak"; aquest segon
personatge el caracteritzà molt
apropiadament.
Les senyores Ermotenko i Sadouen Iluitaven amb una tasca
veritablernent dificultosa i totes
dues varen eistir, essent sovint
aplaud:des.
El tenor senyor Ritch estigue
afortunat cantara, la part de \Vladimir lgorievitch; tingué frases
tutea ben expressades i el pene
II palesà la seva aprovaera.
Tambe d g mereixedor d'elogis
el treball dels. senyors Gallofea i

Krueliakowna i les danses del segon acte, I del tercer, una deliciosa escena de dos embriago.
Perú en general es pot dir que
Ço que Inés frapa de l'obra sera
els chors i les danses.
L'orquestra es shviament Irebailada, dominant sempre a IIItranea un fort desig de l'autor
pel colorisme. En Borodine els
sentiments del cor van sempre
expressats junt amb pinzellades
de color. L'art de Mussorgski da
mes directe en la exteriorització
deis sentiments; en l'art de Bo,
rodillo entre la facultat creadora
i el cor, .senterposa el paisatge
amb tota la seca esplendor o
arab Lote la seva trucan. Borodi- Antonoff, els quals estigueren
ne es . fille8 acial un artista deli- apropiats en llurs figures de loorca t, escollit, , habilidee de refina- ! ratxos.
Dignes d'auplatuliment- els
da estética; Mussorgski, amb la
seca preocupació moral, intensa chors en el papen principal I loteI nua, s'acosta a la sensihilitat 1 ressantíssim que juguen a l'obra.
dels grans noveLlistes russos ! El cOS de ball Iluitava amb un
Inconvenient de pes; amb el re Tolstoi i Dostoiecvske
En general es pot dir "El prin- nord esplèndid que deixa, sobre
cep Igor" que es una obra des- tot en aquestes mateixes danetes
igual ea Boa talares entallo pe- de ".EI PrIacep Igor", la famosa

En Lerroux est ä disposat a no Antes que poden servir-no; d'auacudir al terreny al qual se'n nona xiliars per a la nostra empresa.
Sense aprontar els prestigis
vida,
dej 9, witsur Ni histórica els teEL P. REVILLA 1 L'EOHEVAR: 51 n neeeeteltieells, da mpossible arri.
RIETA 1 Iribt,i4MERTAT peee, bala a ¡esposar el Protectorat,

ral.
Els vaixells que havien de sentir cap a Màlaga, Melilla 1 Barcelona han suspès Bite sortida.
El "Gran Melilla", que va sortir de Melilla el deluns, no ha arribat encara.
So suposa que s'ha refugiat en
algun altre port.
P1OU copiosament en tota la
provincia.
S'ignora on para l'aeroplà tripulat pel sansent Dardos, que
sortir el dimarts cap a Granada.

OBSEQUI A EN RAMON I CAJAL
L'Enearregat d'Afma, do afexic, N'Airones Reyes, ha tramó, per ordre del 9,1

Govern al ministre d'Estat el Utol de
clocar "Ilenarisatnuso" que la Universiset Naeional de la Itcpa l dica Mexicana
ha atorgat al a /el históleg Jaunte Itamon
Cejal,

Da' QUE EL REI SINTERESSIA
PER La UhaVERSiTÄT DE BA n GELONA

Tand s'ha interessat el Rei per ht
Universität de Barcelana, expliennt-li el
doctor Algarra les neeeasitats de la mateixa per al perfeettionament i &seniorDament de bes Sisees enenyanees, pirtieularment lea de la lasteultat de Dret.
ha acnbat el aohirápregant al doctor
Alelen que trammeten la sota salaració a la Universitat de Barselona, dormid-lo si sea Rector.
1) " ,t l fr4s ha traman el doctor Alearen a
la Preninfénnin, os ha eonf‘renct - t emb
el nutrqus d'Alhucema».

"troupe" de ballarins de Serge
Diaghilew. No obstant, llur tasca
fou notabiltssima, podent-se
apreciar helles poses i efectes
ehoreagrälle3.. El peblic aplaudf
amb entusiasme, especialment el
techan de les primeres figures:
Bold:reff, Kashuba i Wasilieff.
Peró l'heroi de la vetllada loa
ei mestre Kussevitike aquest fervores i intel.ligent propagandista
de l'art del sets país. L'admirable director d'orquestra evidenciä un cop mes, 1 aquesta vegada
de la manera mes brillant, el seu
taima i el seu poder suggesfiu
tan eficaç sobre l'orquestra.
ses danses del segon acta esclatà
una formidable escalé que durä
llarga estona, essent aclamat l'infatigable artista. La insistencia
dele aplaudiments fiel que es 'Ases part de les danses.
La presentació, arttsticament,
fou modesta peró apropiada.
Terrninarem aquest comentar:
felicitant l'etnpresa del Liceu per
haver-nos donat a conèixer "El
princep Igor", representat i din:git per artistes tan excel.lents.
E.

M. F.

XX
Seguint el tradicional costum,
dimarts, diada de Sant Esteve, a
la tarda, l'Orfeó Catalä, sots la
direcció del tnestre En Lluis Millet, donarà en son Palau de la

Música el seu concert nadalenc.
Inlegrant el programa un bon escollit en fi lan de Nadales populars catalanes i vasques, mollee

d'elles &martes en !Antera audició, flgurant-hi e 1 grandiós poema choral del mestre Nicolau
"Captant" i uns fragments del
°ralee' de Haendel "El Mesles".
La part de solista es a càrrec de
la sopran senyoreta Andreua Pornellse

UN
Ahir visita' el P. Revilla, "que
confirma els sena treballs per al
rescat dels presoners, al navilier
llorad Echevarrieta, per a pregar -ti que prengués part en les
negociacions i les acabi anant
personalment pels captius.
Es tenen noticies de que l'AbdEl-Erras ha declarat que al citat
senyor feria remesa dele presoners sols amb la garantia de la
seva paralela.
Ja fa temps que l'Echevarriela es mosträ dispoeat a intervenir i uns preparà el seu yacht
per a anar a Alhucemes, pecó
suspengue ele preparatius per
indicació dell general Burguete.
Ara PF.ehevarrieta no està sis-

'

posat
vern

ELS TRACTATS AMB EL
RAISUNI
El funcionari ile l'Alta Comissarta que ha arriba r. avui a Madrid ha manifestat que el dimarts
s'entrevistà amb el Ralsunt.
A aquella zona regna l'a mes
completa tranquilitat, fins al punt
que des de el dia de la submissió

de l'antic cap rebel no s'ha regístrat una sola agressió. Solament
va formular-se una protesta ansb

nean= i dlu que si ocupä el Poder fon
per demanda de la PErla i del sen Rei,
puix 555 anar al Chwern requerir i fina
requimat.
Ratifica el sea d'aman del testen Ilcal
i fent inventar; de la situació actual
a ggenyala la aitunt..46 de Catalunya, poIttionment i Racial; la del Meren, la de
los Pinancen, la deis Instituts armats i•
te de rensenyament.
Manifeetä q u e Ii. volnutat nacional, ese-m.11;de i deshonrada, s'almiar contra
el sistema de deeteuir In Patria. Tot el
que pasea es den a la eintunistaneia que
els pebres ho velen, i ara, a les eleeelone,
Si ha el motiu per tal que els eintad tata
manifestin la sera voluntat.
El que porti oto fons de la sera änirna
el,zuns comn iviscnkia callada q ue n‘a
vegi arab en, perque erra la vocació.
dia de la onavulsio taran ells més grans
es f oreee per a esitar-la que el que nosnitros Seta fet perquè ens aeompanyin.

motiu d'haver rehut un imparte
sIn aeroplä, i, arlarits els lote,
resultä rissen conseqüència d'un
ilels dispara fets amb motiu d'una
boda.
Afegelx que no és eert que el
Itaisuni estigués en moments mitras quan va sotmetre's, puit tenia dipósits, l'exist è ncia dels
gneis va poder ésser comprovada.
Els susdits dipósits els formava
amb la ineitat de les rezzies que
feien a el territori els moros que
es deien amics d'Espanyn i que
reconeixien, a espatlles nostres.
Pautoritat i quefatura del Rel55101.

S'ha nomenat raids els nebots
riel Raisuni. Muley Ah i i Muley
eltistafä, ele quals asseguraran
itt pau al territori, puix s'han
avingut a implantar nita mena de
regim civil que estarä carac t eritzat pel desarmament de les eta-

g-uix.
Era que atacaren el comboi a
Tizzi - Azza eslava forma par
gellt de Beni Tusin i Beniurriagrell. que experimentaren balees.
Ea destruí el cene amb que
host:litzaren t tractaren de si-

hiles.
El Raieuni amb la seca organItzachi, tindrä un comandament indirecto, peró apareixent revestit
de tota laureola d'autoritat, que
es la que e.onve mantenir a tota

tuar-ne alt re.
L'"Alfonso Xlil" anä a Algorines pet a cartuS.

costa.
Merees a aquesta autoritat es
presentaren a l'acte de submissió a Tetuan diversos notables

Per colissió arub el "Laura"
el guarda costas
tingut una via d'aigua que ha

que no harten estat a la plaça
des de feia mes de vinl aus.
El Elaissiiui ha arribat a Arcila,

olVerra! a entrar al die.
Ha pres possessió del eärrec
de haxa d'Aceita En Muley Muela f
Un: REPTE A EN LERROUX

on, malgrat a)x0; per ara no fixan a la seva residencia,
A Tetuan per ara no hi va,
puix a mes a mes d'estar delitat de salut, no ens merme per a
fer veure que l'autoritat sil Rai-

ELS MILITARS EXIGEGZEN UNA
RECTIFICAGIO

Bitt

a fer res mentres el Gono Ii encarregui directa-

ment.

Baixes de soldat: el solda!.
d'Intendencia Franceec Eugenio
Algarabitua, ferit greu.
El temporal ha destrosat posicions, inutilirzant tendes 1 deixant incomnuieat el camp.
L' aviació fen reronrixements
pele coltants de •Yebel - Usidia I
Tizzi-Azza, observant calma en
e) sett camp enemic. Va tumbardejar els poblats da
Bu-Mendul, elogazi i Ar-

"La Voz":

StIlli es de tal valor que cal anar
a presentar-se clavan d'ell.
Moles caps retiels que veden
sotmetre's l'han cereal per interneediart.
En restim: que cal pacificar el
Marroc reconeixent l'autoritat ato
raps naturals, ele quals són ele

En Lerroux 1: che ahir la visita

de dos coronels que anaren a de-

manar-lli una reparara() en nom
dol general Cavalcanti, per les
paraules que pronuncià en el seu
discurs de Valencia, califirant de
comedia la carrega de Taxdir i

l'aeeió del comhoi de Tizza.

_V
VICH
Diumenge passaf el primer tim de
l'Esbarjo Iliuri un gran partit de futbol contra el Bonnova F. C. de Barcelona, guanyant - lo per tres tantos a
zero. La huila fmi ronca i noble per
amlxlues parta. L'equip vencedor estaca
compost pels següents jugadors: Sanyé,
Pereyra, Salvan, Claveras, Sala, Aromi, Vaque, Subirachs, Casadevall, Oliva i Camps. El reinares del gran jugador Pereyra al Mariä-Ausa, ha estat

molt favorablermart comentat, essent
molt aplaudir dit jugador el dia 17.
Pel diumenge %Mear s'anuncia un altre gran partit
- A Catalunya Vella segueixen celebrant-se amb exit les funcions teatrata. Per a les festes propsres s'anuncien programes de molt interès,
-

El pintor Elida Serra prepara una
exposició de quadros al T,Inple Roma pur a les festes de Nadal i Any
Nou.
- Continuen lis gestions per a organitzar tm gran acte en homenatge de
la 'lengua catalana, que se celebrarä
turbé a fi d'any u al bell Mini de l'al-

tre.

- Diumenge, la Congregació Mariana celebrà amb Iluiment, la vetllada
interarto-musical de consuetud ea aquesta data; aquest any fan dedicada a
Sant

Gadeta de Vich assenyala el pede renrunarnent dcl pont de la Fout
d'En Brugué, de gran s'alud artística 1
que föla molt de doldre.
-

rill

GIRONA
propvinent dissabte, dia 23, NAdoll Fargnoli, de retorn d'America,
inaugura r a una intima Exposició a les
Galeries Laietanes. L'Exposició serä
inaugurada pel l'il.lustre prunictit de

DISCURS D'EN MAYRA

Amb molla d'inatignrarse im Casinet

Obrer Maula a les barriada de la Guladetone, N'Antaui Mutua ha fet na die.
enes polftle.
Ha repetit el de eempre, &fiador el
manrisme i dient que aquest mai hacia
royeraat
Recorda que el 1915. arab el Govern
nacional; en 1919 arnb un Gavera de
nomglobal, i lagert de 1921, despees de
1 a tmgedia de Melilla del mes de juliol.
00 va poder portar al Poder raplitmeiti
dele seas principia Atacä als partits tor-

la Mancomunitat de Catalunya, senyor
Puig i Cadafalch Al eatileg-invitaci6
hi ha unes belles %a rades de merescut clogi escritos pel poeta J. SalvarPapasseit. Es d'esperar que el lave artista gironí "que viu sulament per l'obra
ben feta", assolira un nou i asserya-

lat exit.

- Ha pres possessió del arree, initjaneant procurador, el non Inste doctor Llompart, designant govenador
eclesiàstic al canonge doctor Josep Morera.
- La Diputació ha estas convocada
per al dia 2 de gema..
- Ha repres el treball la fäbeica de
filats i teixits de dun _loan Comas Cros,
del Veinat de Sala havent entrat rota
els obrera, eacepte els contramestres,
que varen deixar el treball el dia 7
d'octubre chirlen

- Recentaittut la Comissió dt alonumenta ha adquirir, entre altres objectes destinats al Mus‘a Provin :el. una
formosa lläutia de brollar, procedent de
t
les excavacions d'EmpUries.
- Ha estas en mimara ciutat l'arquiteete de la Mancomuna:ti, resinar Rubió, per tal de determinar alguns detalls de les reformes que van a fer-se
als edificis de la Casa de aliserieórdia
i Hospital.

- La Cambra de Comete ha designar a don Josep GÓMCZ Mirla i don
Miguel Ferrer Guineas, pels cartees de

vocals propietari i supletst ,respectivamear, del Tribunal que ha de fallar les
causes sobre entrabais durant el primer quatrinv,tre de 1923.-C.

ARENYS DE MAR
El diumenge proppassat al Centre
Regionalista riegue Roe l'extraordinäria conferencia que rialustee fill d'aquesta vila i competent historiador, mosteen Joxp l'alomes", dissertä &ubre la

CULTURA

I NACIONALISME

A. l'Atenta ha donat aquesta tarda arta
conferencia el profeasor alemany Niesla' lobee el tema: "Cultura i nacionalie-

Despee de dentina r perdí, per la dif; eultat en exprese:lar-se en eopan,yol
Menor de convidar - lo a d011AT
raint
ag
neu conferencia, dia toe eada poble, roen'
«ola indivieht. ha de dedicar-ve a ante.
1155 profeesiens i netivitats per a les
(pulla tingni tres aptituds.
Als pobles cal aprofitar - ho tot, per6
mea avantinran, perseverant en un cruel
que ammjant nona comino.
Cap poble por substituir a un abre,
e'ap pot superir el millor d'un alfil': Ele
pobres neeessIten les omperairions. 1 reida un suicidi que un poble renuncies a
ensenynneeN alienes.
Aernesta idversitat, diales d'una reta-.
risa Imitar, as un fet.
Ele rabieta junt amb nurs merina tenon Ilurs debelen, i no poden deiner
aqusers girase perdre ttmb elle les seres
lamen qualitnts.
Ea fregaents al.lesions ul set: Ilibre
"T.& biologia de la guerra", i potes de re-,
Ilettropinid <pie setas, la ranura teman
els aivertme gavia d • Alemansn i Anglaterra. espeeialment per A deduir PO uns 1
nitres hl han eentrudierione.
Es detura en la cultura alemanya
dia que en ella mes que en elp altas
s'observen els e 'festes de la latineado tis
les culturas tra!tres piden.
Iteeorda la fenee de Goethe ene va dir
ene Isa d'estimar se /1 N, nieblas eom
la orapia. de la isletas manera une 01
tararee ordena "fstima sl praxim com

tu mateix".
El ,tonferensiant diu quo pensa do la
malita manera.
Afirme que l'hoperi alern , ny 1 la nació alemanya són anea coses distintes I
per a examinar 12/
eultne cal fixerse cm la necia i no en rimperi pernio
Espera que Alemanya reflexioni
1 torui al AfAl tenps d'esplendor, i ales-

hone Naelonaline I Internaeinalsime
podran esser una mateiaa COKA.
L'orador tau wolt aplaudit,

personalitat de l'arenyenc "Joan Pan
Cantalagrella a la Cort de Carlea I d'angl.t:erra".
- La concurrencia, que emplenä de
gen a gom la sala, segur amb veritable interés i atenció les innombrahles
Jades de l'enmarada biografia, assabentant-se molts de qui era aquell personatge arenyenc.
- Per a les s'incites diades de Nadal, lea societats locals preparen gran
testes.
La Joventut Nacionalista del Centre Regionalista ha confeccionar un programa, en el qual hi ha amaines per
la cobla de Bordils i funcions teatral%
pel quadro dramistie del Centre. El dia
de Nadal, a la tarda, s'eatrenarä unas
revista en tres actes i onze quadruss
"Eantasmes i realitats", escrita per dia
ferents joyas nacionalistes de matra
ventea i de la qual revista tenla tal
millors referancies. Al dia segileut ea
rvprescidatà "El contramestre".

- Promet ésser un esdeveriment la
festa de sardaues que es donarä el din
de Nadal al mar; al camp d'Esports,
on amb gran solemnitat shissarl per
primera vegad la riostra gloriosa bandera barrada i s'hi estrenará una sardena titulada "Arenyenca", la qua!, inspirada en cants populars de les valle
arenyenques, ha compost el nostre ame
i patrici, rintel.ligent unisic Xavier
Maymi.

- El Casino Industrial tumbé donará baila i sardares a cantee de la
cobla de Palames. El :narria farä l'Ateren, que te contentada una reputada
cobla.

Aixi és que a les.vinents festes, nostra s'anea nacional hi estarä esplendidament homenatjada.
- Per a la nit de cap-d'any es prepara al "Casino Lloberats" una gran
revetlla de caire o:atalantar amb sopar
i ball. San multes les famflies de la
colemia estiunea une aquell dia han
m'infles concórrer a dita it9 / 11 ds. •tIgla•
sur

-

▪

F;;IA PUBLIC1 l'A
Ha anunciat per al dial:unge, dia 21,
una visita a les -obres del Temple Ex-

GASETA LOCAL
't DesEeverom torreorrotonic DE LA
tegVallat7A7 In. SenceLoala
IIe
t Dia 21 de desembre de 1922.

' 11nn•••••n•n••n••

t

Meres

i

,

n'eserrae16: 7, 13, el

Bananetre a sera I 01 rase/ de la_
..' asar, 7378; 7GO'S.; 714'5. asa-.
'i q 'etutómetre sec, 82; 150; 11'0.
Termarnetre kumis, (r0; /Ir ; s'a.
D'amasa (tanta-times de saturada), 70;
PC; 63.
t Direecia del cene 88E.; calma; W.
I

I Vel,itat del mnt en motees per segara 3: 0; d.

Estat del era nueolas; euasi serè;
Itere.
Catase de nevole, stritusaalmulus; ci.
Saue -stratus.

fan recatares extremes a aemara

alerana, 1 13 '9.
Illnima, 80.
Idem arras de tarea. VI.
I Cadetada termanatrien, 89. Tema&
ntura maja, 124.
Treeipiescia aquosa, desde les 7 botas
ile dia anterior a les 7 llores del dia de
ja dita, 1'2 militantes.
i Itaarregut del %cm en igual temp
I Itsenrregut del vent en igual temps,
1131) quilametres.
• Cliaervaeions particulars, pillas a la
i Itit
del 20 a 21.
• .410 •

'LA

111.-• •

PUEL I C I TAT

PREUS CE SUBSCRIPGIO
Barcelona: Duce pessetea cada
toas. Catalunya, Espanya i Portugal. 750 pcssetes tres mesos;
'115 els sia klein; 30 un any.
1:nie) Postal: 25 pessetes tres
50 els, sis; 90 un any.

Pere, Universitat i carrer de Corta Catalanes, que sao, segons sembla, carreteras de l'Estat.
Can/ és natural aquest servei ha es= esUblert presciudint en absolut del

Ajuntament, essent peró molt
- ciutat, coesaaaa desser-ho tots
ea mielas de Waseosta er..astaitriics que
s'estableiela.
Els nombrosos invitats van sortir a
les tres de la tarda de la patea de la
Universitat amb ele nous cobres i van
recórrer tot el trajecte, dirigint-se, primer, a Sant Adria, i de retorta vau anar
a Hospitalet, on esperaren els invitats
TAjuntament ataquen poble i algaras

autoritats.
Tots els assistents foren invitats a un
exquisit lunch, donant-se per inaugurada aguada nova Eta d'autórunibus.
Els nous Cotxes són forca vistmos.
Tenen una potencia de 33-5o cavalls, i
són construits a Anglaterra, per l'Associated Equipment i Co. Ltd. Seta cómodes, amb imperial i amb seitad per

11111n11n

—e—
JOIES \ILANOVA Uta, 6

E. FUREST
Passeig de Gràcia, 1244

Per a PRESENTS
Vegeu
LES NOVETATS
q la acabeni de rebre

' Han torna; de Valencia els senyors

Lis Francesc Santacana i En Josep Mata els (mala en representació de la Confederada Agrícola "Unió de Vinyaters
de Catalunya", van prendre part a les
341..,"- etetb1eas que .:anb relucía a la crisi
acusa! vinícola se celebraren a Requeba, (leste i Turin, en les quals reunions

laszi sser (Arate d'especial estudi les
tetado:es comercials amb França i l'in:aompliment de Le disposideus reLlives
p1.5 eicolxds indastrials.
Sera probable que, fruit de tals ram a yos, es procesaría molt aviat a la
caoratitucia de la Unió de Vinyaters de

I_ 11113110932BM31712BBISSiMNI21
Elh illja uUT:fi 1 i?1, 3 á.
a
Tasteu

Ella repartís profusament una circular subscrita pel Dega del Col.legi
d'Advocats, Presida]: de l'Acad è mia de
Legislació i Jurisprudencia i President
del Patronat de Dones, de Menors i d'Adults Presos, i Director del Patronat de
Lliberts, convidant a la conferencia que
avui, divendres, a des Quarts de la set
de la tarda, donera a l'Ateneu Sara-alones, Caeuda, 6, dan Ramon Albó, traetant de la transcendencia del ras a fatat de las atenciona carcelaries.

Fecio9 !PO_

ige EL GRAN LICOR CUMI
a Duran I Bas, 3. ANIS PUJO:
P
JI
w
•92,11991m0139M132¢3M131LL., Pidase ea Pedanterías y Peluquerias
I Ensmarear belLtuent un taac de caPer al ajume rige, el Grup Exkaiari, el nostre company quotidià, ha cursionista Minerva, de la Bartat quasi be impossible fins ara. La celoneta, td projectada una exEsteva i Companyia, ca Cta., da/a cursi per 1110iii:serrat, relornaat
el (Minas al mati.
n sa excellent saluda d'aquest petit conEn Roe de la una de la terna
:Vis:a amb les magnifiques targes dasque
acaba
de
barree per cali.ndari,
que s'havia anuncial, la surtida,
"posar a la venda, les (mala a sués del es fare a les vuit del /lud í, Por
l'estaciti d Mengória.
lteu bou gust, Unen el mera d'ésser
lelairJrarles a Catalunya i perfectament

lass -,elles pf. que taca al peca.

mcsaane.azunizsanaccs

ROYA I,
SOUPER - RE U:U.0N

de Nil. de Nadal

taules
prev) enclirreg;

Es reserven

aaII

Per al millar obsequI

3826EBBIABAKBACIABBECE1

Els venedors
ata arganitzat
J• Inapera
vigilia di

l'Abacería Central
gran ball per a la

Nadal.

A prells

fotogritfies

CiAames pera la familia

2110e22111122112322112NO3/MaLilsolq.
AVIS

Joguines ustructives,

L'Asasciadó d'Empresaris d'Espectacles, d'aquesta
ciutat, fa saber al públi)
dile ola assecielts a la dita
ctititat no anuncien els seus

Vi'slteu els rnagatnms

ElISSEREIRBB2MtlEil}SISCCEI
1

Funagrafs,

R.

discos,

elCS fuello!, joguines.
zsia Anna, 21.

El Gremi de Viatjans i Corredors del
inateix Centre, a fi davanear tut quant
/sigui possible cls detalle d'organització
del próxim viatge a París-Versallesalerdum prega a tats els socia, una ve(aja mes, que aisscriguin a la majar
brevetat.
i • Tast a /a Secretaria del Gretni colo
ig les (Marines generals del Centre, es
faciliten tota nansa de detalls i prograOK5 referents a l'esmentada Excursió,
11:1 cual prornet revestir tata la soletnniI tat 1 Srarieea q ue nicreixen els elefante:u cooperadors a /a seva realitzacia.
WMELLES 1 OFUSTALERIEU
DE TOTES CLASSES
Joos de cate te I obiocteo per
a presente. Esplèndid assorti-

ment

MARISTANY I CASALS
7, Plaga Santa Anna, 7

, Ahle, a la tarda, hm inaugurada oía
Icialment una zara Bula d'autannibus
de la qual es cantee:amad el senyor
i‘ eaaaler Noreu ama!, en combinació

amb "1 -13 Trama:as de Barcelona" es-

tatal/4x id arad diserte des de Sala
YAdria de Beste iim a lIdapitalet del
!le/obre/ate pasases pel centre de la dolía, pu; earterk tau la honda de San(

La cera, recela de l'Ateaeu Densoeratic Regionalista del Feble Nou "Esbart de Dansaires Patria", saluda a totes les cutitats culturals i patriatiquea
de Catalunya, invitant-les a la Festa
de presentació de llar massa dansaire,
cate anal la coLlaboració del Crup de
Declamada (secció Ateneu) i la cobla
"Barcino' . tindrà Roe en el sCU estatge
Cl N'infra dia 31, ;t lea note de la venta.
RESTAURANT ROYAL
Salé de Te

dia te dansant dc 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

cada

Hem rebut el i cimero 21 de la revista nacionalista "Catalunya Grafica"
aul el sumad segiient:
laidiama calada a l'Esglasia. L'excels pasta mallortail mossen Costa i
Llobera. La caneó del Gorg Elle; Autódram Nacional. Ferrocarril d'Olesa a
Monteerrat. Instatlacions ',atables del
Segon Saló de la Moda. 11 T'otea Ar-

•

a
a▪

Fibrina d 'Orfstreria
Mies ret a presents 1 taula

Vendes al detall
Preus sense competencia

4 - FerlaWrissa - 4
mettse

Fets Diversos

Topada d'un tramvia I un
autobús

#34

aaaietae Ecanómica Barcelonesa
d'Amics del País, celebrara sessió solemne el diumenge inent, a les cine
hores de la tarda, al Saló de Cent dc
la Caja (1 .2 la Ciutat, per a la distritocid deis preinis que anyalment adjudica
i que sia destinats a recompensar acciona virtuoses, aunar al treball, cl fometa de la iLlustracia i dc la balata
Cenia públiques i altres actes mera
toris. Sil donara (adapte dels treballs
a que s'he dalicat la achacad de la
darrera sosia pública una i de la relamió de prunis coacedits.
La

Tg

Cataron, aciredsts, Bronquitis, c e oa-ama s, es curva
radameut
itmlt
m
l'Elixir Gamonal Climent.

El CuLleasi d'Advocats fa present que
alia 23 del mes tate sota (in-eis el
termini assenyalat a Secretaria per a
presentar les instando demanant el
tara d'olici per al propvinent exercici
camón:tic de 1923 a 1924.
ei

Ferrelerin, Estada de cuina
l'En A PRESENTS
Gre ixoneres per a rostir el gall

Ramon noca Mataró
Argantilia, 49 i 51-TeiliMe A
A le vetlla divendres, dia a..
del que bUII1, a les deu, tiadra lloc a
restase del Crup Excursionista llara:luneta asta Mainel, 3, una interessant
projecció de positiva del multad dc
Melilla i l'eayal du Velez, impressionats en l'actual campanya, pels senyors
Miralles, Trius i Forest, essent comentas pel causad N'Esteve Dominada
L'acte será palia

PERMANYER.
Gran assortits de torrons
de tules desases
Espectatitat en el torró ee
Crema I nsulne de nata
Pa ssol g do Colon, 2
Teldfon 8 6 A

A la una ale la tarda al maree d'Ara
aainfra al de Causen de Cent lea
tau:uvas de la Luir 17 tupa amb Fautane
tatua namero la. aesep Garriga Faseln,
quo enana a la plataforma del (lavan
del traman, scai ferldei
l'ull i a la gaita eataarra.
la u auxias al aispecsari d m aistaz
te laza.
Lau

Accident rnotoclolístic. Un
solde.t mart i un altre greu
Abarm daljir, a les uva del respre,

seldaus Fraucese blabogues 5 Antoni Nanas:a aeubdes de la quarta comandauela de trapes d'intendencia, sortireu amb

1

Les invitacions per assistir a la Mis.
se. del Gall que taladra !loe a lasgléski del Pi, es Iliones a l'administrada

d'almfora, Angels, i 24.
A las demiseLles que vagin edades
amb la espute:eta, no els cal aue cantrassenya.
---22

VERITABLE OCASIO
I objeotes usats de totes classes
Prcu fix. Tallers, número 41
JOIES

Denei, dissabte, dia 23, visietra el
Temple Expiatori de la Sagrada Panda
lia el Collegi ‚id Salvador, dirigit per
don Constantf Serrellonga i Serra.

111
14
/12

V6s, nacionalista:
heu comprat per als vostres tills,
O els vostres nebots o el vostre fiol, el

Calendari de LA MAINADA
que acaba de sortir
111/111111 111

camp de la nostra ciencia
asasae-

Quan el senyor Puig i Cadafalch va rebre abur, a la tarda,
els periodistas, ens feu entrega
do la cópia d'una carta que va
rebre d'En Emili II. del Villar sobre les oposicions a la cátedra
de botánica daquesta Universi-

tal,
El senyor Villa Fe borne d'una
vasta cultura general, es un remascable especialista en estudie geografies i geogräfico-botáales. 1-la començat la publicad()
d'una obra do gratis proporciona
titulada "Archivo geográfico de
la Península Marica". De la seva extensa bibliografia cal retenir: "El valor geográfico de España", "Las Ilepilicas Hispano-americanas", "Geografía General", etc.,
La carta cementada, (recluida,

la moto de prevea nfuncru 38. En
a la carretera de alai:ira, entre Sant
Adria i Badalona, davant de la fabrica
dvgateteS "ti:oria", la lodo tapis contra
la muela.
De auteident en resulta mort
Francesa Dinaogues i greument leca
l'Antara Vinaisa.

Puig i Cadafaleh.—Distingit senyor.—la guerra que la incapacitad inteLlectual i moral dels
monopolitzadors de l'alt prestapost. espanyol de I. P. i sinecures
anexes va fent a les aspiracions
culturals de Catalunya. acaba de
manifestar-se mes descaradarnent en les uposicions darrererment celebrades a Madrid per a
proveiment de la cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia de Barcelona. En les oposi dons que he presenciat, per ésser la materia de la me ya competencia, han concorregut les següents circumataneies:
Primera. El Tribunal, formal,
pels senyors Rivas Meteos (president), Goizueta, Sobrado, Diez
Tortosa i Redrigues (M), era
mancat de competencia efectiva,
ja que deis cinc membres nomenats, tan sols un era catodratic
de l'assignatura (el senyor Díez

Tortosa, eatedratic de 1.n ranada,
pede que, per a majo: exemplaritat, es passa la mejor part del
curs a Málaga), i g ol, Ilt1 (el senyor Rivas Mateo), autor de treballs de Botánica, ene que escasees i de vahea molt medincre, com
da públic i notori.
n Scgona. la incompetència del
Tribunal es feu mes manifesta en
les opusiciona rnateixes, havent
cstat presentarles (t'ab errors de
das:Alcacil) les plantes suimeses
als upositors, i comptant-se com
a fallida de l'opositor desairen
l'haver-les classificat be.
Tercera. El favoreseut per la
deeisid del Tribunal és un joya

gairebé barbamec que no ha publicat encare cap mena de treball
botànic, i que en els satis exerci derno.strá pertànyer a l'anacriadea escota psitaxista i purament linneana (expresen) de Eatras cientlfic espanyol), comet
errors tisis groUers com el de confondre la corola de simetria bi—.4-41•••• 0.•
lateral amb l'irregular, i declara el seu propasa ele prendre per
CrÖnica judiciäria basament de les seres explicacions ulteriors en la catedra del
AUDIENCIA PROVINCIAL
text de Lazar°, curull, com se
Vista do causes
sap, d'errora i deficiències i reA la Seceiú segona han cotnperegut tras.sat dc criteri i doctrina; no
els processats Francesc Borja Rossell gensmenys desairä a un botenie
i Manuel Gómez Moncayo, aquest últim erainent, el doctor En Pite l'yen
reincident. El Fiscal demana pel primer, i Quer, director del Museu de
125 pessetes de multa pel furt, i dues
Ciencies Naturals, de Barcelona,
multes d'igual quantitat per la pena d'as de reputad() feta i internacional,
agota
la
pena
suposat,
i
pel
de nona
autor de 111P3 de tronta valuosos
de quatre anys, dos znesos i un (ha de troballs d'investigació i que en els
presidi correccional.
seus exereicis palesä un criteri
A la Scceió tercero va personar-se cientlfic i pedagògic a la mejor
Arma Giménez Gonzalee, conegut quin- altura del dia.
zenaire, el qua!, en Casen detingut, cl 1 9
Quarta. La preferencia donade novembre de 1919, per tu/ inspector
da a l'opositor, el qual preconitde vigilancia, acompanyat dalas guarzis cola a bit .mment del seu enscdas de seguretat, va resistir-se a ésser
test de Lázaro, re yesportat a la Delegada, agredint els guar- nyament elesi,eial,
gravetat, per
leix una
das, inspector, guiedies civils, toldes,
haver-se queden amb les propieetcétera, que acudiran per reduir-lo a
despide
esnientada,
tat ele l'obra
l'obediencia, causal/alai lesions a qua-

Pot ter d'aquesta carta 1.118
eregui mes convenient per la bona
causa, i com que un dels
pot esser publicar-la, Peserieuses
castellà per tal que p uguin en,
tendre-la directament els nostri

enernics.
Per niés que sempre ameirti
dur del sentit cultural de Catalti,
nya he sigut flos fa poc adversa,
ni del catalanisme pelillo per es,
tendre que la vida científica (que
es per mi el principal fonarent
de la civilització), necessita d'a.,
grupacions humanes i d'instru.
rnents idiomàtics de la majos en,
tensió possible; més el nou aten,
tat de la Facultad de Farrnácia,
unit a altres molt anteriors da.
náloga naturalesa ralea vingul la
demostrar que ea la agrupadó,
humana espanyola d'idioma cartedia o quan menys en sa repre.
sentad() oficial, ha perdut ro nbst
fonamental de les condicions per
a tal finalitat: "el sentit, objetan
de la cienci a '. i la seva anteposi.
cid a les mosquineses de l'interi
privat . L'autonomismo es, dones,
Púnic maja que té Catalunya per
alliberar-se d'una acedó enibruli.
dora, i el reconeixement m'obliga
a pasar-me amda armes i bagal,
ge, al camp catalanista des dos,
corn en el terreny privat, pod el
contar-me per afeelísim i s, s,
etc. — Emili H. del INIlar.
Madrid, 8 de desembre de IS:a.
a pp

"Unió de rabassaires
de Catalunya"
Diumenge prappeasat, dia ta asea
lloc un important malas. a Teyä,
qteal assistiren zepresentacions de le
societats Sindical Agricol de Balas.
na i Canee Societat de Vitivinialtors de Mataró, Societat de jorrabas de
Mataré), Suelda; d'obrers agricultors de
Canet de Mar, Germanor, Societat de
Vitivinicultors d'Argentona. Societat de
Masnou "La Protectora" i Societat
gricultors d'Alella i Mantornes. Par.
harca els senyors Fratnentol, Fan Mi.
rió, laiera Aragay, Crehtiet i ;Cera.
panys.
Diumenge, dia 24, al matf. es feil
un acte a Sant Sadurní de Noia, al
qual hi han premia rassaaencia, els
senyors Reventaos, Riera, Aragay, Datan Canyameras i Companys.

ELS CAMINS

'ser

si tots dls. El Fiscal va demanar la
pena de tres anye, quatre mesoe i volt
dies de presa correccional, pel delate
d'atemptat, i la multa de cine canes
pessetes, vuit dio d'arrvst menor i den
dios, per diverses faltes incidentals.
.ASSETIYALASIENTS PER AVUI
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La injusticia .espanyola en el
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diu aixl:
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Exelentíssim .senyor En Josep
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(iräcia)

FORMiDABLE EXPOSICIO
▪ venda a preus de fabrica
• PORCELLANES de T'un• esiot aguja, i CRISTALLS
deix dccompte, propis per
• Bohdrnia, sprocedents d'un
III a presenta de NADAL -CAP
•
D'ANY - REIS
Molt aviat: JOGUINES
▪

les ppulars.

I

MOBLES - DECORACIO
OBJECTES D'ART
Consell de Cual, 308
(Tocane a l passeig da

▪

Per a la diada de Sant Esteta, a la
tarda, la &celó I?. de Propaganda del
Centre Autonomista de Dependents del
Comere i de la Indústria, ha afganazat un interessantiesim conecta a carlee de la "achola Orpheúnica". En
aquest coticen s'executaran, d'acord
amb la diada, un laca nombre de Nada-

a CUYAS-PorIal ds l'Angel, 11

• :facetas:les el diere - La
VaLguardia".

E2

a.

TI

Vi negree 0 '75 amp. litre
Cellers ARNO & MARISTANY

fi

▪ ATHENAS

Pedal, 38—Teldfon 2973-A
FESTES DE NADAL )
Esplèndid assortit d'elegante
paireres i riquss capees per a t o rrons i objectes propia per a regale. Tornarse especials do crema
i nata. Neules en capees de Ilau-

MONTAÑA

L'Oricó n'ala prepara per als dies
i 3t del mes epie san, a les quatrc
de l tsrda, duo funcions de tratre.
En lo dues es donara el melodrama
d'En Reman Panas, música del meshas Cianea! Lozano, "Dita Lama".

BBABABBBIBIBIBBBABBilj

Forn del Cigne

-

Itestaurain-S_,.,. M de Te

Catalunya.
Divendres, dia 29, donará el vocal rice - secretan i de la Junta del Temple de la Sagrada Familia, senyor Martí MatIlete una conferencia amb projeccions a la Casa Noviciat de Religloses Milpeases de Sarriä.

tedràtics per a protestar de la sopeessió de l'Autonomia Universitária. Festes del III Centenari de Sant Ignasi.
I Congrés i Exposició d'Higiene. Festes Populars. Oferiment de la bandera
catalana a la Tinència d'Alcaldia del
districte IV. Benedicció de la noca bandera a l'Atenta i Escoltes Enric Prat
de la Rita.. Homenatge a En Lluís Massot, tinent d'alcalde del districte X. Les
regines dels Jocs Florals i poetes guanyadors de la flor naturaL Ateneu Prat
de la Riba. Ateneu Nacionalista Verdaguer. Les Corts i Rubí. N'Enr (a Panades. Caneons de Sol i Aire. Secció d'Es-

cam.

Avui camencaran de prestar servei.

piatori de la Sagrada Familia l'Asso.

charlé "Unió de Professors particulars
del districte Universitari de Barcelona".
DijOUS, dia 28, tal com havícin
anunciat, acabada la missa de Réquiem
que es dira a la Catedral, cona de consecad, visitara coLlectivamene les obres
del Testmle de la Sagrada Familia el
Greuel de Professors Patticulars

mangué. II Premi Penya RIso. Remembranca i homenatge als voluntaris catalans marts a la gran guerra. Sessió
inaugural de l'Estola de Psicologia Experimental. Campionat de Futbol de Catalunya. Nostres artistes: Na Maria
Barrientos i N'Enric Morera, N'Emili
Vendrell, Na Josefina Bugatto i N'Emili Sagi-Barba, protagonistes de Doma
loan de Serrallongo. Assemblca de Ca-

unes guaranes persones.

Divendres, 22 de desseeee len

AUDIENCIA T

011IAL

Sala pritnera.—Ifoapital. Pobresa.
Don J. Saló, contra don A. Flotats.
Sud.—Executiu. Donya Clara Llop,
catara dan Rafel Rico.
Sala scgona. — Les Drassanes. °Minara Donya Teresa Vilanova coatra "El
Sol" i Pretina Grafila..
AUDIENCIA PROVINCIAL
.amb mia j a désser avui dia assenyalat per la visita general reglamentaria
de presos, no lai llama judici en cap
Steciú d'amicsta Audiencia.

Els soldats al Marroc
PROTESTA D'UNES
MARES
Una comisaa de mares de soldats
quota ens ha via j ad, pa:gasa-nos que
fem constar al nostrc perialic la injusticia que al seu ente/idee ha comes el
Galana Ilicencizult els quedes de la l'enflauta del 21, els quals han passat
servei normal sense cap pena i, en canea els pobres del 20 1 21 que estan al
Manca, han soportas totes les atices i
tragedies de la campanya, talment cona
si no han pagat igual els uns que els
altres. ¡Es que el compromís que va
contraure el Coreen en acceptar-los els
diners de la (mota no es el mateix?
Si aixf és, ¿ perqitè dales, es remeten els uns a casa i els altres ni tan
colanacat es pot
guau tensaran/

LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

A.

elements universitaris espanyols
que no complexin el dotar: elemental de protestar en forma ellcae.

Sisie. L'ofensa a Catalunya re vesteix eireemisläneive agravante
qup, segi ois f( ene es (Media tms, el niail aLlegat pele mesa-

brea del Tribunal f e 'r no fer cap
cita dels trena' i Luda treballs
peasentats per l'opositor rebutjai.. fou que fa majoria dels dila

(rebane den escrits en catalä.
Donant-li aquestes noticies ere
baver cOntplert el mea deure do
atalä i de cultivador de la ciencia. voHte sl inou més be que jo
ola initjans que han de posar - ec
en practica per evitar que Cata lunya rebi aqweata nova bufe t ada que Se ti (lútea i fer que d'ara
e:alunen les càtedres de 9 a Uníversitat de Barcelona siguin per
als savis catalans. Les disposieions ofleials que regeixin en contra lian d'importar-nos molt por,
.ja que des del momeen que
eompleix la Nei qtie pruhibeix el
joe, inenys han de complir-se iels
(decrete que iaspideixeu ei progre
cultural,

Rovira i Virgili

Preu; 25 senil:as

I Do venda, ala quioscos, a les
°Reines d'“Acció Catalana"
(Trafalgar, número 14) i a
LA PUBLIVITAT
71I

1

Darrera hora
DE BAWELONA

TEATRES

de ntort el seu autor, el senyor

ItiNets Matees, presideat de) Tribunal.
(niegue. Per ésser l'opositor rebutjat una her.sonalitat iLlustre
de la eidncia entalzina, i Tafavorit persona Liadt desconegudis a
Catalunya cursi al nMes delante,
la conduela del Tribunal constilueix, a rués a més d'un atemptat
contra la cultura, un pren ultratge a Catalunya, dels quede se'n
fan cómplices tole els Maníes i

DE

TIVOLI.-- Estrena de

'Pel

tou amor"

"Pel teu amor" és u, sainet lírico-da/mata . en dos artes, qua
supaseni escrit4 pel st• nyor Peal
Arageall tuna te :ad desig gu8
es Huís el tatestre Hilaza+, el sal

coLlaboradur. En aquesta
obra, el senyur Pual Aragall
eitrullla un conflicte sentinpli;.d
eense cap proocupació literaria,
situant-lo en un poblet ele la ros.
la brava. L'autor presenta usa
serie d'escenes i situad uns petser excessivament conegudes ell
aquest genere, pera conjuniinades amb corta traça i coneive,

ment escènic.
1:1 compositor, don Josep !l i
escrit una música (I. -bes,ha

/arao ii f ac il i e, grailable, pea •
putess del nialeix detecte ti..
tare, o sigui de enanca

lila'. No obstant, el públic la
pis t i esplandeix evpontaniemera. "Pel hm amor" obtingué.
dones, un dan frene, repetint-se
alguns númerus de miserea. lisores avenrada impodi que es hiera'
sin mea encara la cual el aúbli°
batirla desiljat.
Els lempiras Poal Angel! i Jo sep albea foren cridats a escena
al final de cada :tete, aixecant-81
el tetó diversos vegaries.
1.a interprelació, tenint ea
cumple les exigencias del
re, fou apropiada. El senyor Ven..
astil)

drell estigue itijissillorable cantant amb el sou astil delirad. La
senyora litigan° el beeUtittä
nament.
1 Leä &eh

lje PUBLiCITAT'
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L

Daurat, el

del públic

predilecte

IZI

Indisculibleme p t el millar de produ3ció leen!, elaborad a

So seiveix a tots eis hotels i Restaurants
Li

Ofi

Noves religioses
.Aceti. Sant Derruid, tartir.
Quaranta horco: Avui, a l'esgksta
de Religioses Salases. llares d'exposici.i: De don quarts dc vuit del mati
a do; quarts . de sis da la tarda.
la lujosa das ui. Del dia, color morat.
Cort de Maria, Arad, Nostra Dona
dcl Consol, a Sant ,Agustl. privilegiada.
Adoració nocturna: Aauii, Torn de
S.Jat Lluis Goneaca.
Vctlles en sufragi de les ànimas Ort
Purgatori: Avui, a la seca capelia, Es155, Grkia.—Torn de l'Esperit
S:mt.
E.-glisia das PP. Catre:A-tes tic Sorra
NIT DE NADAL
A tres quarts d'onze, processó portant el Nen JesU; a resglesia, on
llar la primara adoraciä. Tat seguit,
-cus .11dlinus du Nadcl.‘"
A le; de lee, Misst del Ge g , cantantIr per la Capella Coavent la "Missa
ra;torali•". a (Las veus i harmúnium,
En ip fertori es cantl 11.
de Pedrell. Sagube. diran les dues misses rasar -.:11 de matets nadalencs.
P..e a nt.:.jor comalitat dis fidels
qu,. ti. cc u coul l ovgar a la Missa so1.7t71,.. el; PP. Cottfessors cataran a
Un: di.pos:c.',5 des de dos quarts doncr; la e- a! lt,ra s'obrivA l'església.
DIADA ItE NADAL
set, vuit i non; a
- t a les
e es diran les tres últimas.
quarts de cinc du la tarda.
I. Infant Jesús, amh
el del Santi, bot Rosari, cant del
Trt , agi pastorit t 1 adoració.
Dimarts, Diodo dc Sant Est.-ve. — Misse, com cada (esta, menys la de dos
quarts dc dotze.
Tarda, a dos quarts de cinc. Trisagi
rantat i .tdoraciä.
VISITA DEL V. T. O.
En el lloc de consuetud (sala de vista. - del Conventl, el !g. R. P. Comissari Provincial del T. O. rebrà en santa visita els germans i germanas d'aquest Tare Orda els dies 28 i 29, de
quatre a set ele la tarda, i el dia 311,
de den a dotze del mati.
Diurne,ge, dia 3 5. (Fundió extraordinaria del V. T. 0.). Misses com cada (esta. A dos qoarts de volt, hi haurà Missa d.: Comunió general amb plática preparatória pel M. R. P. Comiseari, acuitada la qual s'efectuaran les
eh:catean dels noIi. Discretoris, passant
els germans a dipositar llar vot a la
sala inn.rior del Convent i /es gerrnaCes a la de la Porteria.
,Tardd, a les quatre, proelamarno de
lea neue, Juates 1 Conferencia, seguint
la lectura de la Irónica anyal d aquest
lerc Orde i la in,lciú dedicada a l'Infant Jesús, acahant ami) l'adoració i
repartiment 4c1 "sant i ánima".
DIADA DI: CAP-D'ANY
Culll rada festa.
Tarda, a (1n ,s quarts de cine, ftmcifi
si dkada al Nen Jesús, arnh adorarle,
DIADA DELS SANTS REIS
Mir.ses con: cada fasta.
Tarda, a don quarts de cinc, s'expo sa rà el Santi,slm, i després del cant
del Tri;agi es faca la Consagració So-

g
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Teatro biaiä Romea a
Avui, tarda, (unció orga!lazada per l'Academia Calasäncia
MAR I

CEL

Nit, no hi haurà funció, per
assajar la comedia

E3

3

III !I

SS

Va. por a le rn a o y "Mtilaga",
tllantbitrg i escales, amb durep a general. Amarrat, mol! de San

Bertran. Consignatari, Ricard
Torrabadella.
vaixells despatxats
Vapor espanvul "Vizcaya", ami)
cOrre.::a general, cap a Bilbao i
escales'
Goleta espanydla "Amelia",
a Inh ciment, cap a Castelló.
Pailehot espanyol "Flor clet
Mar", amb cOrrego general, cap a
all la .
Vaixells sortits
V.spor espanyol "Canarias",
amb cärrega general, cap a Les

Palmes i escales.
Vapor espanyol "Peris Valero",
amh iärrega general, cap a Pas:tgris i escaries.
Vapor espanyol "Navarra", arnh
Arroga general, cap a Melilla
escales.
Vapor espanyol "Cabo Sass
amb carrega general, cas
a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Iturri Hipa",
ptttb chrrega general i transit, cap
a Súller.
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Nit, a les deu:
RETORN

Companyla de comedla

I .

L Dli

El

elerethol 0.002

o sca.5

Arecez.üscca.

Pel teu
Lit,"„„„„„„A

o

funciona un perfecto sistc,
ma de calefeteció central. Resten
supriniits lote els pases de favor
do la temporada anterior.

I CINEMA NCU

Avui, divendres, larda, a
les cinc. La Magdalena te •
La divertidissima
gula.
sarsuela en un acto i cinc .13

Gran TePtre Espalyol

13

LixoNS SALVATGES
• Espectaele arttsue l p amema:un. in
Grans ovarteas a l'atrarcid mes ao,
gran de l'any, presentada pel ce!, o
magntnes efeneplealli de la seva raes. 22

bre

•
•

domador Drecker'a

ELS OSSOS COMEDIANTS
Lo mai viet. Osens aerabates, efr11,1SOS. patinadora 1 tanguistes. Comide- •

• curan el programa 12 notainilsatrues
• atrarelons de reeonegut mera. — a
r flema, dissabte, tarda, a dos guarts
• ele cinc, matinée, 1 ult a tres quarts
• de deis grandloßes funcions. bit/.

••

menge, dilluns 1 don:iris, larda I MI, II
Extraorclinaries tunead,, iirv,,etssps,rS toll la compauyia I els ovarionats !leona sal y stKes I els ded'oll
ni
r ... iliants.
• .•,
a rt.

•

u

melisanetiNmbsceu nezieiiiarel

a La sarstie n it en un acte i

tres cuadros,

1

31 AMOR BANDOLERO

liP hill Vailniitjaaa.

•
•

Teatre

•

pi
•

Aval, divendres, alt, a dea quieto
da deu. Per última segada deflettirepetered

del

prograllea

monstre dr Indiscutible euecee: Pri-

•
•

si relee. El fallida drama er, SIR
if El tesoro del Cardenal o el Conde
do Monteerieto. Sogun El drama hisr• i 'Orle en Iseo artes, Carlee III el li- •
•
tí

betel o La •xpultiOn de loe »tul- Peidä, diasalne, grandiúa ea•
deventment, reposlcia. de cluseres53111 melodrama en sus artes y
misal-es. La mis. del geno o El crirncn le Nochebuena.

•
•

rollilidables programes per les
Fastas do Nadal.- -Inurnenge, 21,
a les tres, Els ptstocets. A dos
quarts de sis, Et príncep blanc,
3 actos i 9 qnadros, de gran
d'En Pubis i 'forres, i la nova
en dos artes, de gran
broma, Quan ellos volen...
011PeS, 2: El paquebot Tenacity
i Quant elles volen...- Dilluns,
2 5, tarda, a les cinc, i nit, u les
el meravellds espectable Ela
pastoras o l'Adveniment de Imtant Jesús.

Tel;:fun. 3.10 A. — lis 27 desembee,
ni:. COmm e nluració deis Cants Innocents.
brandla estlevenirnent q ue Pesiar& a resVoll/ada so/emolals Danses. enMojadora& Centiereenries. Actutits. USI1.19.
catarles. Pac-euttee, Estrena de l'ovale
eran: °Ova
AVENTURA EXTRACIPRINARIA D'UN
COSTE I UNA le-RDOLARIA

l'astuds vestuarl. Nombrosa comparseria.
en esena• etc.'
"". Da"3 "

111
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•
S
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•

PELAU DE LA CINEMATOGRAFIA .
&RISTOCRAVG CALO
•
•

a

ANNA BOLENA

u

a

E Gran Teatre Colina! 1 :I
11 Gran Cinema Bohèmia
.
Aval, dlbendreS, prOgrantea
traorainarts. Les lutaressants pol

•
113 Hurte& d'Oxiteetti es declaro en a

•

-

• fer paus,

&argots del Duero, 1
cantonada Conde del •
Asalto.

LA EXHIBIE/0 DE Maui NES
GRAN DEL. IION

a

Psi

E
6 elefante
10 tisana
O tigres
17 re.Onos
32 camita,
camells, bufats, etc. e

1.1
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DEBUT
1 Dernd, dlssabte
A dos quarts de deu
...ousee.seess.e.s.eierimemesei.e...eiseimen

vaga, Es doctor Canino, Un robo, El

•

eomrie

r alagda

na de la Ilurn.

•
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Place Cine
GRAN SALO DE DIODA
LI

»
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la Naturales*,
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neeDne12•111eInerDelistlii.

de

• Ketuady. Jopeo amb feo, I el no •
non raP(101 de/ granosas ion La rei-

Arietecratiguas elecona arthellçuea
Programe' extraordinaria

3
•
111

Avtii, divendres, tarda 1
nit, les prt s tioses pel.licu113 le- • Un robo, EI doctor •
•
ai Canino, ereaciJ de
lita Talinadge, Deaintea ras, 1 la Mieressanie p.‘1.11in Cilla El somrís de la Natura •
lesa,
Ma tO.t
.

•

u aaaanamanamaaaaali a lf
ritinu

Teleens, 5125 i 4736 A 71El
El
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tìaaaanaualaaavaauua
a

tienurnental i Yialkyria

II
El

6.1

Cada nit, a les deu, I dijous, diumenges i dios festlus, a bes si
quatre de la tarda,
CRI - CR1
N
revista do gran espectato
ami) el nou quadro de grandiós exit,

a

IDIL.LI

para una gran tundió per al ola
el*Innocents.

is

aaaaactat azaaaaaaaaaa •al t

•

El
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FEP SANTPERE
13
ACSUMPCIO CASALS
Atol, dist ender:t. OS desembre.
Tarda, a led 1. Ene. lila I butaca. 1
pesseta. Primer El primer bitllet do
Sano. Sisaron. La dona nua s 2 aclui
I tercer DCHI Jaume el conquistador. Ntt, a les i
t'aro IDAS
tic Pany: A l'ornbra do ItontIolosloma, do:milite, lis' da, a .105 n11111MS
do cine. L'embosque m'aguanta 1 I eorean de Lea dones de tothont Ni:,
1 toma les ints: L'uLra del (La: A
Pombre de Montjuïc. Pidtionamenl:
N.a. I vence ternotacion• de Sant
Pare, ami, nuus ululato& Et pre-

Companyla d'opereta, sarsucla i
revistas, dirigida per Enrio Beut
Avui, divendres, debut de la
companyia, a tres quarts do deu:
El duo de la Africana, La rubia
de West i eateena de Mis ojos catan en Une. 4ik: ,k4a.gueät,

•

EL GOYA

11111111123•311•••••••AIDIREIMISIEleeesnille•ememisibuiellek
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Estrena de la joguina
mica en dos actea, de Muiioz Seca i Pérez reman- N
de,

•
•

Teatre Catalá Romea

Teatre Catatá Romea

Nit, a les deu. La formosa
sarsuela en un acto"LA PATRIA CHICA

1:11Keid111111611•11111111111•311111Iilign

enriri ,3. El capitä Kidd,
i 4; El marques d'Or, Doble me,trimoni, Fal3 amor, La bailarina
cspanyola, La reina de la Ilum, 1.

": •
je: di edipt;t11;:rea'n utoe
• a tATu
inte. det'asead
N
: lima nomerades per a l e e sessiens
o
3 de les als del ellem:nge. etituas 1 •
II
•
a atmarts. — Preintament, eeDena de •
• s
Ill la superfooduccal Matonea

LA BALSA DE ACEITE

A hidra de Montjuic

•

.1!

quadros

CADA DIA
L'exlt més gro/3 de l'any

La reina do la Ilurn,
Jugant amb foc, El somrís de la
naturalesa, El do.uor Cantan,
Getty es declara en vaga.

Teatres Trintni i fei arna

eul-emaileemIRDIRMIREIZ sien
•
u
ti
ELDORADO
ti
e
el Companyia de &m'altota m
Ortsup Leonis - Gallego N

Wiellasucueneameaanancil

Teatre Nou

amor E

Nil, a les deu,- popular: El
grandiús ezit

os

e
a
a

Diana-Argentina-Excelsior

EL CLAVO

o

a

El

AMOR ES Mil

"ss

on topa 35 riscoa
do otra roJnora.

tann313111•03113131111annallic

Í

la

les cinc, matinee popular:

orc ()AJAS f:cee el ncnosbro

a

ne,

Notable textet Jordi. Avul, divendres, moda. emusium ola del mas
reunes nueces de la sernraraaa,
113 15515 del, bilis
•
JOANA D'ARC
e fa DonzNla d'Orleana, 4.0e0 roetrt'S, ea &zas jOrnadeS, promelant se ai
a entera: maeistral crracid de Peraldina Ferrar t M'albee Reld, presea!, tarta ennuernatiora. Ninml delxi
veure Joma d'Are, la mes gran pelbruta. Eifts . Amito d'inane& Sexo
fort, cómica. Diummee, nli,
na: Jack l'endiablat, prr 5,V. Roen
3 Preferencia, 1 l osada, g eneral, O‘id

Avui, divendres, tarda, a Al

e"J:" SE Tillra UNg ACISlE EH LAS FiiiitaitikS

•
CIRC EQUE6TRE
&I
•
Gran companyia de rEr. Ventura u
N Gannee. LI tatuar programa de ele.: al
te del inint. Aval, divendres, ist a tres a
Ii quarts de iku. U, an moda. Eva esN tupend de lusa la companyla. Oran- pi
dios Soli. El
dels domadura. rar. Fortunio, ami, eis Set. ti
• ferotges

Saló Catalunya

81

GUELL - TUDELA - d18..
QUEMAD - CORTES

La PASTILLAS
VALOA
VERDADERAS

a
a

Ils

27. —

Patine

IHIR

PERO D£LES DEN A ENTEADER
qua; como V. hizo, empleen solo

TEATRE NOVETATS

33

•

si V. en si mismo, bien sea una salo vez,
blättere experimentado su notable epeacia.

Denla. Gil Ugonotti.—Diumengo, tarda, El priv.ccp Igor.

N

DEeellanallEZIIII••••••e:

PASTILLAS URDA

GR 4N TFATRF DFI LICEU

3 11

U

nuäsauscuscancouvänmal

tulia Marilirna.

V:tpor espanyol "Cierto", de In
mar, atol) perx. Amarrat, mil de
Llevant. Consignatari, SA. di.
Navegació t Pesca.
Vapor espanyol "Paco", de la
mar, amb pelz. Amarrat, moll de
Consignalart, S. A. de
Navegartri i Pesca.
Vapor espanyol "Santa !tosa",
de /a mar, amb peiz. Amarra'.
moll te Llevant. Consignatar n .
Ma rlés.

Ell

--CINEMES--

LAS

se

id

nocents es celebren el dtmeereS,
Es despatxa a cointuaduria.

Constipados. Dolor de Garganta,

Consignatari, Eill
riTspanva
RanaM A. Puntos.
Vapor e'..part).o; "Cabo Sacra.
ti!', de Glmova. en Past. Amarrat, moll del Itelmix. Consignatari. Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1
an.b värrega .;,:eneral
th"
80 passatgers. Amarrat, moll
1"s Drassanea. C.onsignalari,

gen ez'al.

3 3

etc.
Per l'extraordinärta Importäncla
respectan/e es representar& 21 1U:d'ea abans
do la diaria. Pisar -se que a Romea ets In-

Laringitis, Bronquitis, Catar°, Grippe.
Trancazo, Arma, etc.
CEDO a todos los que quieran pucartra de estas doircrisz
Recomsnizi V. cen Fcrädero e1tusi3smo

Vapor e , panyol "Trini", de 11:1'alza i escales, ainb eärrega generat i h5 ira.:, satger s. Arnarrat,

Pailebot cspanyol 'Joven Pacurio", de. Palaniti, amb carrega

El

E E

A cuantos sufpen de

Vaixells entrats
Vapor e s panyol "Iturri Pipa'.
rle Ceite, a:1lb carrega general.
Arnarrat, otull d'Espanya Est.
Consiaoatari, Gilabert.

Fa
te
in
re Dirocció: JOEEP BERCZS •

a

3

t's•

Moviment marítim

al

QUAN ELLES VOLEN_A

E

A SUS PARIENTES,
A SUS ANIDAS%

les funciono anunciada; i tots ab' di nts
de quatre a set del vespre, &manan:ho a la portada del Convelii. A la mateixa porteria es rebran les almunia
que s'ofereizia per ajudar a sufragar
les despeses de la instal.laciä.

a

que s'estrenarà dissabte.—
bissabte, tarda: El paguebot Tenaelty i Civilitzats
tantmatoix. Nit: El paguebot Tenasity i estrena de la
comedia

M3 3

que phseelx la Societat a Haro

Venda a lots els Colmados i Drogueries

I 3

Coca cada any, Cha instad/2S al lloc
de costana un bonic i artistic "pessebrc", podent-se ci;itar a les horas de

3

QUAN ELLES VOLEN...1

cos

soyas gran a y

Irmne de l'Orde Caputxina al Sacratíssim Cor de Jesús, acabant amb l'adoració al Nen Jesús.
VISITA DEL PESSEPRE

Eis Espectacles
rn6133111213312313111=1112111313310

IN

i93

DE

NINES

pit.i1vuKi,idd,
d1 %;0111d1;t:S,perEl
aroolt,;

11 La terrible Joana, per Do- vi
GHI. Don Joan oonqueridor, Quan ol dlmonl •
• roja, Pur bufonadas, Floria,
Actualitats Gaumont.
Nunienau, tu . , El capita
etil.cld
z n „ aS AI j611;r Ea l pobret. Pro- •
113

Consaaasailanizaaaaaari
1
•

•n --

::

AVUI DIVENDRES, DIA 22

CONCERTS : :

Debut de la famosa parella rus:a de danses,
kl
•
•

LYDIA itIONSON ALPERO FF

1111111111111111~~~1131111111111.111111113011211111111211111

•

Associació Intima Concerta
Coliseu Pompuia.
Travessera, 8 10
Avui iiiNtlefeat diä 22, ä gua

•

-GA P

-

AT'

Divtn driset, 22 de deeembre

COSTES DE GARRAF

TERRAMAR
LLACS I JARDINS

—

PARC-110TEL , -11"lefen „
341, SlTGES

•

Ilarts de den en punt de la nit:
Comiat de les eminents artistes
VERA JANACOPULGS, rantatriu,
L. Schiaplanoff, pianista.—Divendres, 29 dosernbre, a dos
cpiarts de deu en punt de la nit..

--- ESPORTS --- I I

lehrr Quartet Vardelle de París.

d'onze.C.randi63 partit cistella.
Vermells, Santi i Falau; blaus,
Jaime i Gastafinga.

Presentactd a Barcelona del ce-

UZIZIKIKEilD221461idZirliS37-I
12
1

u
id

Front5 Priacipa! Palace

ffalla ü Mg S

A. CASTELLS

Aval divendres, tarda, a un
tus de pilota. Nit: a un quart

fiiiHEIS 1 CilthS

PORTAFERRISA, 18

s

ollo dolee ardor", 61115; "Imba- a
Schubert: "BereellSr", p.
Bralanst "N/1n sarrio s'alega", r
-nombra", Taglarerrii "lo t'amo", p.,
(Vt l d'Artr ,
Grite; "Toses"
barcia!. Mirla Plasen c ia r. toc can. — Serrana Part: "Sonata na- i
moro 1", Beelhoven: "Impressiono
hisbaniques númer0 3", Cbavarri: 1
'L' a be ll a, Schubert. — A. ', cris ..,
Barloa. — r. Lonris. — Tcreera ra
Part: "Lied russe". Lewandowsky; gg
"P.E-tire mon ros". Longas, "Amor I

I sienza",

o

g

Grans

Plas0arls - F. Lon22s. — Invita-

Mono cota de costura.

fAirüncr. 86 : l'alai. 291—e
MARCELOIU
I Scrvel Coteja l per a lintel:3, Xalots i Clinlques

BOXA

a

Aval. divendess, a les 10
GRFN CSGEVEN1N11'.7
SENSACIONALS COrEt1T5, 5
Primer. Santos Mar-itegi Seria.
Girones-Garcla. Tercer. Salcedo ram
bid artrenti. contra Artero. Quart.

ri

JP SOU

-Palau Musica Catalana

•

Palau Musica Catalana
Avui, a les deu de la varita,
gran sessiú cineriudugrafica organitzada mil Centre Excursionista de Catalunya.

Demti,
'?'°i cid Venda de

Estams 45
Abrics 30

m.

tas;

renal cualquiera. cerro la nefritis, la
albura:noria, el mal de piedra y los
cblicos nefriticos. Afortunadamente hoy
dia la Mina, hIllase al alcance de todas
las fortunas. gracias a los

ei

P/

data

L1THINES DU DOCTEUR

la vej;g2 y los dep:asiZos tiricOS de

de la litina, tratamiento eimplificado hey
dia
LITHIN ES DU DOCTEUR

blancjat, cereal de
arel de 51 1/0 nietre

sotar

fra404;eas-Atalte,

t

mala. a pro (te trainvia
( rajec1e. 10 er g. des C.

ESTOMAGO. -

Para facilitar lä
digestfrin, abrir el apetlto, neutralizar

c n
g

F.

tomar (tanate las cc:midas los
LITHINÉS DU DOCTEUR
INTESTMOS.- Una regula ridad absoluta de la funcicn intestinal es segura,
con clase v:iaro de los
DU DOCTEUR

51CliTFALCDY

•Farrericia •

Pl. lira/anona , , a poco a
Rere
metros te! carro.
IV ;carretera de Mataró).
100.000 paras
RaO. basseig de Gracia,
02, pral.. 2..

ci2
LLAMUSI
De 5 e. 7
Mantener, 28. principal

Lilhints du
principales farmacias

llezia La PubliGitat

GLIVERES. -

u se dc la Indastria,

Catabas! leveu e/ vostre X \MPAN\ i VI iE TAULA
et

501.

n•

SIN DISTINCIÓN DE EDADES NI SEXOS

GRAN BOUQUET

tod s pueden tomar tolerandrIa perfectamente la

SORTIDA

Deratito Ccciral de :

1

-tarta en tar"."''

a./..M.V.TGOeelf

tinada.

CARNE LIQUIDA

A MI S

COL Do,

VALDÉS

GARCIA DE MONTEVIDEO

J. SEGUU-Case11ion dc Seana (Lleyda)
S. A. Monejal-BaNelona

Rieran brilco-nulrilin taran ti ruoillisme, anemia y 1eb11:dad vana)
faar

CE TEATRO a casa CONTEMPS. Reetourant especiar

Pea, Ost:, s

P

Ce

sseeljeleassaregsnemeees..,Z,.....

LA ¡SUENA SOMBR‘
Ofnjel, 3.—Cabaret continu de
See set a dos viarts de deu i da
¡es dotze a de !a ma-

UD

rzctru,al Gulla. biruass

t.cs

J.

us t i n

la acidia, suprimir las acedias, disipar
tos erectos y calmar el dolordeestago,

llohir , 1, final PortaterrIssa.

A

A

13

orina, exijen el tratamiento depurativo,

La casa me
importara
d'E311.5orn. F.spectalltat en ta.
p15500 rel igioso!. Expo.irt6
pe man ot de mineros al 011,
grevals, oleogralles, etc. Fabrirricide de mares I mutilares. Na compara sense viaitar
aquesta rasa

fisfts m s. Cada du, AppriCf
Dancing i Tabaiiin America.

REST

Gustin
stin

VEJIGA. - La cistitis, los catarrOS de

g

il

SARNC1Dg
PARADELL

e;part

,

mar en grandes cantidades para obtener
un tratamiento completo de una afeecion

Retas eis diIus i dive5dras

Cura räpid.;4

EG llogzja par a

Asalto, 12.—Gian exil dt Candelaria Rriedira, Pilar Alonso,
Ftarnper, i trenta bulles

RINONEG. El mejor antldoto del
leido trico, de ese terrible veneno del
riiion, es la litint, 12 que es preciso to.

Tanls3e pintat;

A mtls.sima. Templarlo, 6,
Songa.

MIJS1C—HALLS

dro-mincral ilcalino-litinoideo, el cual
puede obtenerse fsedriri2,0.e con el use-de
los
LITHINCS DU DOCTEUR

a la par que clarificante por excelencia,

B:C!Cleta
carreres. .10r5 Ce bolc g R. S.

dat -rica

l

11

Ver,d9s a l'angris i al

Espanyol.

mealiiaL:
entrades al Palau

EDLN CCNCERT

Partiis intunacidials

tarda. Dia 25, a les onze del milti. Verein Fur Resenspiele, de
Mannheim. rompió del Ruin i
finalista del Sud d'Alemanya,
contra R. C. D. Espanyol. Sol internacionals. Camp del R. C. D.

'Grandiosa visiú dels Alps suissos

expuestos constantemente a la congestion
y a los infartos del ti .gado y muy especialmente al dolor intenso del cólico hepitico. Para prevenir y curar dichas dolencias. es preciso observar estrictamente
un Mgimen severo, exclusivamente hi-

Xeviots, Estams, Gabardines i altres generes per a
vostits i abrics de senyor.
Camusses per a abrirs
nyora i generes per a ves
tits jaqueta
Melton a 25 pts. corte

Dio 25, a les tres quarts de tres

tasports d'hivern a Slúria, 1922
Les meravelles del Ski

combatidas eticarmerte por el selc uso
isle los
urevNts DU DOCTEUR
HIGADO.- Todos los artriticoshtilanse

Gran assortit en Metions,

CONCERT reaDALENC

Gran;

sas. corno la gota, el reumatismo. la
diaheies, el mal de piedra, la albumlnuna.el asma. i2 Migralia y el eczema, todas
ellas tmpn lblea de cura: sin un tratamien.
to adecuado, pudiendo sin embargo ser

Renda de Sant Pera, 15

Diada de Sant Esteve, a dos
Atiarls de cinc de la larda,
i; er l'Orfce5 Colalà, dirigit pel
pestre En ',luís Primeres
¡audicions de Nadales populars
Catalanes bacques. Programes i
localitats: Magatzem Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal do
. 'Angel. Condiciono ospnciais por
il senyors socia de l'Orfeó Laitalä.

irracional de I as en erenedades mas diver-

PANSOS 1
J. MIR ViVaz , S.A.

corten Stierre. Calque. Licero/aunar
combat entre Al-baker, el Barrean
erre. I Leroy. rarmaló OP Retales,
1911-1222. General, 350 besseteg.
timbre Incl6s.
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"LA FUELAC:TAT"?

Ilevsnja. Molero camblA dtebnya,

•

.1.17115:40.- Es el oripn cono.

VDS. NACIONALISTA,

PARTZ

WIIET12131141FiliBEVilii/2311123111im

PARA EVITAR LAS EHERNEDADES

s

r

•

TELÉFON, 1933

Despatx i rnagafzem:

partits internacionals

Dies
25, a les once ti-latí
Iltf:EZER SPC.777KLLIS
(Campió d'Ami-4Na)
C. D. EU0PA
Camp Europa -:- 11 matí
Per entrados 1 lcoalitats, marrar de Galmerán, nfimero 2 5 i
27, principal, segona, de 10 a 1
de 4 a 9.

Granados; "El majo discreto".
E "La maja (ornar:Uva". Gacela Sola;
l "Aida" (rti(ocna Vinritori. Vera. in '

ojear

J. Roca, S. en C.

e

MI",

A.

par m

FUTBOL

SALA AGUAN!

._.....„.......-......—... 13II
kv
FILL PE PAUL iZABAL ei
I
35. Passeig de Gracia, 35 II/IR
Aval, dIven1res, 22 drsembre. 3
dos quarts de g is lICto andle113.. fr
ron cone"-r roe notables ertistes 3
I Angela Rla encla (sobran draRMITI- 3
J rai, Amparo Perle Barloa (Orarais- 3
Mi, I Frederic Loness (latinista( . 3
Prog-rema. Mirmera part: 'O drd 3

Noricnats I Estrangers

Lis vuota: ea l'Odas las Fartcac'itz y CefillOS de EspeczIleus

Quiniana, 7,

me
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MORE
Taltcra i Saons da leal
Calle de Símil, 114
Barcelona-San s

3 GRAN

a

a

a

•

DIABITACIONS

SUCURSAL

Parellada núm. 19
Vilafranca del Penedès
Telefon 1025

fabriquem

tots els models que
PREU FIX
VENDA A L'ENGROS I AL DETALL

•••••••

neo

NO

EXPOSiCIO

de

Telèfon 1-1 475

AA

l'AMERO I

SUCCCESSORS DE

e

teniin cap sucursal ea pant C0ntric C1,3 la ciulat, per a ben4e:ar els 11051 res compradors, puix que el que estalviem, tenitit en cumple el que pernict
que poguern VUlltire ami.) un 30 per 100 d'economia

la

importäne:a

de

114 rasa,

fa

EXEMPLE: . .t- ots els mobles per a un pis, de pessetes 3.000,10.000 i 20.000
podeu adquirir . los per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

Disponible:

150 habitacions en les quals combinem pisos des de 2.500 pessetes, cumpuslas de Dormitori, Menjador, Salo i Rebedor

importants descomptes durant el corrent mes per efectes de Balanç
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ELS MONJOS

DE IONTSERRAT j la casa J. FONCiLLEDA SERRA de Barcelona

¡fan avinent que l'únic licor elaborat en aquell Monestir és el. que es ven per tot arreu amb el nom de

3Ezt 1VE 451..
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