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TamUlii só

rial Nadal d'un
alrnogaver

D'AH a les snacs exigbocies di*
la tradició, plan-me, en afinen
número extraordinari (le N1441.
atrii•Enr-MD amb els anules quo
(adivinen en amo/ates planes. Ca.
(la nit, novas consteLlacions
pareixen al col de Catalunyt. ema
Si fossin alreles (l'una reoect.t.riii creixent. Ddii sap (luan s'eas
canea a eser cl nostre Nadal pa..
Mentrestanl; cal d'ir a.
bits els noble a i, si no f•o; dir
reelt, a toles les inaates i
Ice, una saonada plenitud cata.

e r e n pes. no. cm del pire•. • s
•oin
els almo.;oors, liGue-

do coseos d'infantería:
oiims, de. cabal( negra
d .. la frontera de
i Valeoeia, qt11
• t Y lop q tio bou de los
- , lanes attib Espanya-alni,w¡tvevs
0/1e d'altra Cose.
pillaterr, 1,0
_ ;
17. 11;` rtren for a P D ,:,v 287,, nn els mil eli , • us hi bavion
la, PrIVPjn , o, del
•
companrs inflen
raln1 la samiejaren,
.-i terca d'oneinic,•
•ner va nerdre-1•1
•
•, •••• ida.
s'a mena. reel,
.liD greu enslig, ni
- • moli dura. l'a
es la guerra, que
de sane',
•• ! un "
n .lenr1 no
al se'7'e N111".
• ".; gesta f an roes.",
.o m b r ai, im hal din e^‘,..dot. rostin1-1O lots cl
o s 11Tiec 4,breo !non ennvAni, f.n enes.
'1'rt remoril e ic; A3 dedervit una e 'i. 'en enen
D411 si mpiell die
• As un divendres

lanesea.

diversif iquen.
1.a millor enmpensaei4 (pie do
vegades trohen ele ap,"istols del
naeionali s.me es trobar-se, per
alzar, anib una corta mena (1,
hIle espontani: marinera. page.
sos, ribrers, infan t e i dones i
Es el pnblic que fa olor
ra:tr i
olor de terra i t•lor du' rn... Es el
públie que mira roto un notant
Ir r t ell. una mira r e servat, una
miea tafaner. »Ates horas Ini ha
inAe seny en un comentari d'un
d'aquells hi p e:ubre Mente quo no
era tot un ram doloqii;mria lks-t

tan esernmstocn,
r, 11 9 11:, n ;1
P ., 11 ni la Veram. R-_
eo que ere l'ermita

• •

vegndeS el poln IP ilirios impera
nienble; para' i quan cl dell de la
vernal i de 1". • nele hi India una
(q u'ella i se li fina anima et1 n 1:11ç,
deixen - lo rrposar. es a dir,
xen-In fer. Per indret :Gte.,
tard n d'hora, una den brillara,
vestint-se de fleiu' j vornedoe.
En altulaiar-se'n. pron (1110
imitaran els politice a vultnr-lie
de n01114, 113. EIS polittus, pcdtres
de nosaltres, per guarnir ('Arbre
l'havem (lrimar' a eer.
de
rol' a bese.
Oh, (mi penuFs esdevenir tuna
ven passavolant i anónima,
eind i eorprenednra uni un aer.)11
logendal Ilevest•nt-nos
As lis fes:a da la

Mallorca. al por.
Nadan del pnelfie
'.intenn d'almogn.i.. Itra la valla de
•
T'n d'ells rstava
!ia%ja jurat i perdut,
' 1 "Itijo malo" do
• els alires •menja(cuita", ell
Mo115 rei 1a,1omanl
- , la de Nadal (en
ja hauria Ungid
• 3 la Llign dat 11.,"
la Migue
i
lie cesrs, perb, que
'Al
• • • .! . -111 ii pr ...rm-.m..„•an''Is quo
-arrh la
damr.h
rnr !erra
1 1 , ron,-! unn
.
. • d•-al mort
ali ran!fi. f.lavors
nr • aula, (laminanl
rp.a. de Nadal Mi. •••• u, Minan! l'al' •• s , ns, vista i
rie por ell per,
fins el dia de
m • nren (le citoclerprime una
la salid da l'al, ua gran cril:
• • !Ms genes havia
•'

padri,,na

liar l' en de lenir". AeaSalte,
'.anill gran
•
- donaren lote quants
presimeia
ia %isla, e los Tnemt
1•• 1 uaren cada TI ce son
bOni". 1 tot el pn•,
.1otte ••• a . .P.S a Deu d'aquell
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•

.•• r explica el fet--i
el lepeteixo—per
• ' - l uen ! <1 poder de 1)Au.
• a l a comportar-vos
_u:.rdel; que de paraula ni d ' O[Ido f4: n res eonlra cl nom
! L 'u. ni de Madona Sant a Maria
n• dols s cus beneils sants ni
ni les tostes que si'm ordena.
per la santa Església roma L. .NICOLATT D'Of.WEIt

Els núvols de Nadal
Els núvols de Nadal no sé qui tenen
(me son manyacs, no posea
de malicia al ce!:
p^1 blau purís,im dolçamcnt s'Eslenen,
a la Iltim de la posta suaus S'enCellti
i de nit deixen retire algun este,.
gens

Es una de les coses mi. ; alegre'
retire entre núvols els estels
Tele:brea de Nadal, no aun tenebrcs;
ases hi veig en vosaltres
q ac co in el dia dar.

Ai, nit, que mas passant silenciosa;
a 1. aún:4 blancs, que pels estels passeu;
a i , Ilum, que no cts enllue miftttiou;
ai, portal dc Belitem, que ata tot arreu!

Quan me totgueu donar nvIs alegria.
Puletime dU Nadals earunolsts,
i cm ‘eureu cc a infard que mula
que riu a lo que veu
uplit çii ulla aclucats.
» Mi

A.444,494404.

•

Represa l'ar q ueo-ir; nacionalix.'
Irr, masca cetina oblidada. arrett
(le Calalunyn
'verb
desvellla arnalent rasó. Una rer.,
In uniforinitat
conviec:one 1:
d'entusiasmes plana darnunt
nindalitats, tan bolles. do la nos.
Ira teca. Es hora. pero, d'endin.
sar-nos. mAs encara, Lat:aillnYa
endins. 1 d'arribar a la totalitne
del nostre poble, (1. 3 in din',
contradoe i dels estaments que al

LES l'ORES HISTORIQUF.S

EL NADAL DE L'ANY 1918
l - ira l'hora de l'aulonrunia.
autonomia limitada, curto, III"des Ire. Els huir' ei d'aquella llora
parlaren un Ilengualge que aval
no ene semblaria inlmissible. El
senyor Gambó, en la reunid cebe_
brada al Palau de la Maneondinitat el dia 24 de novembra del
1918, declarava, tot disentint el
projeete d • Estatul de Catalunya,
que no esquela l'usar en aquest
la terminologia iafir.
masa que radia cercar una forma
de petieid autonomista usan!. Un
tornicisnie norninittiu que dcixes
establerta la plena sobirania del
poder central. Aixi consta en el
primer volum del Llibre blau
la Muncoinunilat. editat l'any

1918, phginit 75.
La plena sobirania del poder
rentrusl... Lins aquest motllo "(irhavia d'encabir-se la 'libartat autonómica (le Catalunya. La
redacció dofiniti%a del projecte
d'Estatal, vota( per l'Amisemblea
extraordinaria de la Alanoonaunitat el día 14 de tener del 1 010.
equivalia a un regim dt. deseentralitiació, que !s'amaines, gen.:
se

arca»; -114 it ii llot dt "JUMA

fluir. ' per a (Manda, votada pol
Parlament nngles pon abans da
eomencar la guerra europea.
Aquella hora histórica de l'aii•
hundida limitada van deixar-la
passar els potajes de Madrid. Di.
gueni-110 nu6s claramenl: va delxar-la passar Eepanya. Firmo
15 En Cambh, al teatre del llora,
la sera frase famosa: "O ara a
mal!" fli ha qui retreu aques,
ta fra !,P 1 . 0111 una Ir 'ova de 11 inconseqüencia del cabdill regioa
/taliste. La varita! As que per damunt de lotee les aneednles pera
sonals la frase (l'En Gambó As
d'una exactitud profunda. La fór-,
mula de l'Eatatut, rebutjada pela
espanyols, ha passal fa en la Iris-.
túria da Cataluma. Si: o ara o
mai; ea a dir, o s'implantaua en
els anys 1918-1919, o passaria
per sempre rilAs l'oportunitat da
l'autonomia limitada.
lla estat aixi. No hm aprofitada llora propicia per establle
una fórmula de eoneórdia ble:r
da en la fórmula 1mb:d'un/niki':
Avui ja no seria possible
'espiritualment el nostre noble
portant cOlp ;Andes; una uutoi,

nornin que partís de la plona somcaula d o l ',taller central 1 l pi
haglif'S do futir iliq teenieiemc
foteraliti, 111w-sil tumido per a la
migradesa (le les facieltats que
('atalunya, gaircbé unknitnc,
clamara.
Perqt1 fracassis nleshares la
sonli-autonomislee Eracassii, d'una part, p o r la reeistAncia instintiva i orba dele 1)011
tira i del poble espanyols. l'oró
fracassis for
agnesta ronfessiö—per la (stdetic Catalunya, per la poca in(ensila', del sentinient
entalä, per la imineatuza d'1%nerit
he role. en la nostra aent, tant
els direetors cual en els
Recrearon el cae del Nadal del

1918. Aquel! Nadal Ax el simlion
de la Catalunya de transieiö, que
vol i dol, que desfija i no gosa,
que sent massa l'enoie de la dos ('(ir e:uso:lana i de la vida binad.
S'acostava Nadal, i a tot Cata lunya hl havia una agilacid intensa. En als carrer s baruelu -a
uine el Joç p nt e manifestama
cada din por, la Iliboriat de Catalunya. Es rroduiren escenas Or
lemilblova que ele nó
tela d'aquell Nadal serien engaites con] un presagi de toinpeet a. Poni davant la stiavilat
14401P n ea1 el cu r catada detall' ea

assrnyalate.
d
1 el Mari quo ora I'drgan principal del moviment, roen:nana a
tothom IR calina 1 In quietud en
la flon, i o r

los restos traibrionale. 111 nostro
pobre va sentir inlerpretata
SKIS 501111iIIIP111: intima pol ron
sell ande, i durant el periode
les bones feeles els ealalans fe
ron trera, i les inanifestivions de
earrer l'oren substituidos per les
expansions doméstiques•
Forn Je San:
I.n liareelona

trionufava.
Ilan pasea' quatre ano, i dins
el ro!' dels e:Out:me hi ha hago'
un oanvi radical. Ara es ven De
que llora de l'ante/unida, tal

com interpeetava aquesta paranla l'Estattil de la Nlitneomainilat,
lis Illnyana i murta. All rea hores históriquee s'acosten. 1 quan
vinguin, si eoinvideixon ni mh les
restes de Nadad, la feina patriótioa no sera iielerrompuda. A les
liare eatalanes cremara el Ilion
for. Per a eelebrar les Test es na •
dalenqu e a no deixarem l'arma de
combat. Ele estels de Nadal ena
donaran coratge, i no ens eneamanaran la flonjor d'una unanyaga. Un puble que luda per
lIS srva Iltberltl,,iu d i ns titi
pie campaent, r a ra. ile sde Nniial tanda, ha de muntar la guardia,
A.

ROV1lLt 1 VIRUIL1

Pr o illear ttaitabs-c
s o sabes que los fa, 111
nva mio
qui, ni per quin inrlar .pie Iota reamstont...!
l'aman nacional es una
roord i enooi i, p o r tant. •xiAellt
euele,iii) mes uno un (tole fran.
msoanisine patiatie. Si M'O f
p-.seible. la gent romlatnaria,
dola poblos estant. l'al orador fatoa. —por arruirat o por omitid o
roe s'adreasarin, per
domanar•ne. a cap parta amera_
In. simplonoint rs dora/Valla a
Irr':) i doninnaiMi a la Noll qut lt
det quo
pnili. s 1 nrC o
ella vn daiii. s. bel' a inu
bou artan ‚lo eor Aloslim (14
aitalans de n'es fervor u:letona 4
lisda, en sentir Irt ....0 emponytte
rlen ets nitres a l'aiminira
i ells. apaivagant 111r trisar,:
n ••n titte ` liiirl .s n al (farr e ra de (abs ib
a piantar la casa, por viuoura...
Fe eta" %pie, posat que I ordbria
111,Pr..Seildible, val mea
que. els 111/I .41 'V(11911..1' a n'ea
proeurin
toril 1 llllll
el II°,
pigu e n preparar s .. a eenyir -se.
ltureol.ma , Cinta , gran, olla ;0,
i justifma ila•ant
la
(112inón, la e:01 , a naei,nal
1,111e71 Pan% e'la no se e..eundria
fr-' l'ituleeette l v , ennal:00 rirrb
Intel lee tereee 1•., O 1,3K
iirgcilt dur erren l'O C/11701/11 -,1
unenataliAln.,,
bona nova:
In5 sg 2 exollisivanieni Miro...don' o
le .1
porillaria que I!
'ap.

J.IUME ROF/LL

1••n11~11.1ZeIMIEZP."

CANO DE NADAL
el vent u na.
I.a triar rs anuda
El eel el mulla lieb *'lriniu.
Nit deNadalt A atila llar
els bornee 'doren dol ruiraole.
A rada llar
El marinar guait nr arnb dalit.
hit de Nadal .4 nit dc pitar
I.a Mora entertedrix ele une
entte vacit.le la farola.
Davant dele tulla,
la mar quieta i negra s'obra.
Al, (mines cene, i quin front
rara l'espuma de la pipa!
MI do Nadal en inig dr la mal/
lue que :ora nil d'alogria.
1:n mig de la loar,
són liany els eants i la 1'31..01a.
PorA ol miracle dni fol per 1.11
11(111 . 11 plor tilde tc/Ta.
Vora les rufos, dan, del+ pala.
s'ha etiuttriat la MiteuvrIta,
A dalt dvi d pals
lit Cantil de San( 'l'alai lii -cenit.

Tomilta Garoét

t.
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Mat^:1 die que vaig naixer; sola vaig pogner veure del mön un acetre platal amb

nevols, flars i estrellas, A mi qualeevull
plorar; tenia tut cor tan ten.
—Jo tretopre mita y a al dorman de
lea domar; que n'hi bovia de /Jemiquea!
—Dones ¡o tia diré que era una criatura
impaseible; ermpre estera fent entrena,liadnres. —La mera intallig‘rneitt era
malt curta. —Jo Taig Inqlar herniare...
Imposelble eomprendre 1 retenir tete
aquaata conforta parleria: barbota calda,
tarima desitja impetrar el era 'jo"; tothom vnl considerar la vida eeva com Fria
entona del qu'II girara la temer durant
el Fell grapadet d'amar al mart.
T'era ja l'alba inicie la seva resplendor eabre el cel d'orient ; les (agües del
riu nil,lutuinrn, esdevenint una cauto sugentnria 1 ondulant. Els 1111/neta del ermantiri s'afebleimen lentament i amb ells
la remor uy CCIle.
Sala un parcll de fnes-fellets !emanan
encepas entre les seques (l'un grup de ei'
¡'mero ; lloro tremolases flamea anta fer-manament Terrnelles d'un vermell intens i
enneeatrat ; semblen velen resistir a lora
a;tres i tiras a in donar de l'alba.
—lie sentit a sobre meta el pes de mollea flora, pera cap d'elles era teva—diu
una feriara Ten de donzella
—Un dinmenge al mil—resana una
Ten virll Tora el rae d'algara—el primer
dinm anse drapra del dia en què mas vares delatar, vaig fer per tu un rana a
la mantanya; pera vol aquf que la Marin,
la mara esporm, em sortt al cardo] per on
jo eaminava i pr e nent-me les flors que
trag a rad iadas p o r a ella, em
ami, la
3en emociona/la i penjant-se'm al can t
rana t i ro agreixo, Llorenç... De quina
manera deider el sea engany,
—Merla era tina bona nada, pera ja
l'he ratimat malt mea que ella. Un din
que vàrem heller tata dos, oh quina barrial—el vaig arrenear un botó de la
tova remisa Frase que te n'adaneeis i rite
pa r dal sainare u la capseta de les MCVC3
Knut em feie

X. RIrviä3
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nieve. Jo era el sen atole— Aquella nit
que rarninalTm junta i al moment que
aranera a una elariana del lana, "ell" va
die: (1 -taita, Miguel, quina eatrella
brillant; eran% la mara. Sf, Jean. s e mbla la leva es t rella--re-spon3I1 ja ittub
la veo e m;1-'.f allsda—. I rontinuarcm endavent. tata das silenciosos; "ell" attnt
a lee dificultara del cama jn ramiant ama
seelatet rabia. Encara no Imurtern fet cent
pa a noo quan, de premiar: "elr"
par a
Seata com una bestiola que
cm caree per l'esquena. —Va'ant—respon.
vaig, poma lai nana sobre
reon ces.. Fan una foral ruperior a
mi, nada en la tenebra.
—El vares matar?
—
Toma a sentir-se el plor pause seta
el gran anaaliptas: una fi-ale n!.7”1
venti;n1 fa de r prendre
larbre una temerosa pitija de falles seques.
See hes derreres liares de la nit; psla
eims de les muntanyes tremola un Ileu
11.arapegaraent; aviat apuntaran les primorra llama da l'aurora.
De prorapte un llame t d'ataree ratlla
la teaebra, fent un ditatia estrena, : daspr(ex, lalb una corte irisada toar vn
lit are de Sant Marta va a col.locakse
claman( d'un panera i hi pradueLOM
greta», aspurnoi7; Senyera—liti eatnieu
atiplada--als di,set anys varg pardee les
marras facultara mentals; ji, ji, ji!
LII confusiat de loen-folleto i de reno
qua aaereatert paraulea pravaquen da indesmaptible ; una resplandor Id/avara illamina rota la v111 fantaativaraeut ; el petit eententlri 1,-n-sida convertir en un CapritiCe caatell de foca d'artifici.
—Jo tenia una veu preciaste In, la, la,
hl—Je era paaa.s!— 111s mena ulls te.
n;en no
erstmard que euarnorava a
— A. mi m'agradava luan la tamfitura. —.Ify dtat jo era anales:a, del matriz Londaes Em tornees baja p a l tarjetee i en aqueat poblar pintoresa vaig
esaer tl e rima d'un nreidani creara"; ran
vaig ter a troços.—Jo vaig parlar una Tegada amb el rei. —Dotar jo vaig morir el

En aquesta nit de fred iniensfssim Fem. reut de Tint-i-elar vaya em Yak etirr;
—Qann vaig tornar a cesa, la mar,
Ib que les estrelles tremolen mas que de
Isabel Font lt ¿cien a la nava dona. Veig
ovalara.
romarä la taita 1 roncl:nä tota la nit
tenia quatre l'un d'ella em va sorparqué la Nimia,: era nema i no dignase.
Al cor de la vall, entre una llena:era i I tic mea ¡Ir:Ion que Judas, l'ultra...
3a de erra mes ta.tt de narre. A casa drena
censtant remar de rierols i arbredes, dorna I
La ven trista ob -er -a
sin petit piale de muntanya /salar en la
ben pebres
—Tot airta que cantes es ben vulgar.
—In be malell acmpre la riquesa deis
tenebra. Sola una fintra brilla ildurni- t
—11i ha ar mal que posea pel men arre a
natas pare s acanalé m'alinnyava de tu.
tada ; d :ri era els eitres, un llame Ile-scgantuvid°ber:—man.tgaix äridarn a ut amb el cap speist entre ven:al. un terear—gent torapietament
—Tambe he maleit jr la mera pobresa ene m'apartara del ten emstat.
les mana. De vegades muest borne s'al- pisa i aquf 1: pretensiaaa veu sultratseca, es passaja per la tambre; els seas lla les misales) que eanslJera amb
—Si ternessim a...
— Escolta'm,
geatos nervioaos ene fan end evinar Giro • tolo aquella que harn fet a In vida
paria tot sol... Qu'u do nou terna als eres qualeola da präeric i que valaui la Para,
Ler vetas s'esmartueixen i naiat ea pera l:liares la era aficia es mea coneentmd
den entre la undsa, esta/majada de flai que despees coven en la seva äniata
relea blanquea, humida de rosada
el seu interés rada vis, mes intens.
grollera i earreasda de miaéria no se pes
fora, bou] diria que tata ratonaba •
pretensloos terrenals i fina ultraL'Aurora inunda cl cal; els cinta de lea
de la imnarnaa ni:, (oca 1 freda. do pen- terrenals. Jo, eenyer, era enalnyer; vaig
mur:luyes s'emboiren d'una polaina do
dent d'eqeieEt 1113Ce ele lites groga diana construir la rana de farneesrril...
parpura. Eta un punt de frspal, l'estrella
del qual un tamo estudia.
—Joan Soler cm deien a mi !—interdel mal( rrab la saca llum d'argent,
Van pasaant les llares lentament (len- romp, la era del ihrmat grarllia iltub
cendenaant en e:1.3 tu3_3 els bells somtament..,?) A la feble neaplawitar que
eral erauinsit 1 com manta de llägrnnes
nis de la nit paseada.
es cesen del cel es pomuncia en la pe!aova pausa. Maella vea ClbaelVadura
A pire a poe el poble ea animant-s3:
nombra la rallla onduiant d'un canal que martnura
orla unt finestra sil lamina ; alle un hä
balas dele pies de la osera i &e:amarais
—Sobre la pedra el norn ja ne Id fa;
lit tanue de rara blanc e0fillença de sorCota les arbresles negare de la rail. Sil'han Isborrat el sal i a 'aojat:r d'una xemenela rada eullä una porta
Seadria volar per l'aire un 'án g el de 'na.
lenciar-ara ml les s igiles del riu s'obren
n'obre.
un p-s entre lea altes muntanyes; un are:1 leneonia. A pea a pm al Ilum grae va Opa, Moments (lepras la vida C9 iffla
aleteja pela siseos de la ribera.
genl-ae. Corre pel cel una estrella taan
campa. Els pace a ns e'esmunsen pels corJa mole entrada la nit, l'home que es- turmeuteda per un desig infiuit, Mi:arials: grupa de dones balaca al riu a rentudia abandona els Ilibres; rorn.n un
plicable,
tar role. Dos sois caminen per la ribemoment amb la ni ea' re el front; a la
Ei fred ans,menta ; co gleaa ala
ra y erman nits; de tant en tant llencen
fi saliera i apaga el llora. Tut desapa- reas; l s campe semida paasar-hi un bälit
pelees ala arbres per fer volar el3 mella
reja com esbarrat per un mala. Aicstrores de mort. En el silonel prafund una ven
amaents entre las branques.
Ja van esdoed mes fosen ; lea estrelle, feble, tremolan, din: Quin ha p arar el
El rel és intensament
molt mas brillante i remeciere...
dio tals felk de la leva vid 1? ISTa la
1)3 sobte un raig de sol d'or penetra a
eprrAncta
coman
sense
resposta;
es
dilIlarga
corona
de
t'arietar]
Al ca n d ' un a
:all i encera las niaaes del rha.
quelcom tata tordinari trenca insulina hiela a l'aire...
Aquest raig (le sol descobreix darrera
Al cap d'una estena 1 g ollint de seta
nocturna: Veas acf que en la vesent
els alares d'una lineal= un munt de 'lide la muntanya mes propera s'id es en- ! les pedrea feixttaurs d'un gran pantaa cobres oberts; sal.re els 'libres un auvolet
tes un petil naval foeforeacent ; que bert d'es:ajuar, de n -reas de ni ihre i de
de polo, raprita6s, belingadfs, es caragola
ferro,
carregat, en fi, de tota mena d'oraquest navol es brIlurra, tremola que su'em un signe interrogatiu mantre per denamenta funerario, una ven sorda ruunaura sobre els prats Ara 11 seva feble
latad les lletres avanea a pire a P ar, len
ra
lentaarmr:
ver descobreix pea'ra blanca, ara una
-lautn,periscd'ambl—Jo, senyors, nae'n vais anua a 1 Améeren, ara la soca d'un xipré, sra una
ra hediese.
planta de flora pallides. be prompte el rica embarcar ea un gran tranaatlantie;
ERNEST AL FERRANDO
ala poes anys ja era milionari. Quan am
naval es parada en rail llameas lamia,
van aterir ele primera cabells blanca vaig ••••44-•-•-•-•-tre-e-.-W-eo-e-11,*que fugen per terna.. Remar ele vena?
En efecte; unes paraules darse cona tornee de vea al poble on vela cald'argent, perú al 50 (010 remisa " malt Ilu- z a r, perqua deaitjava viere-ti els t'arrees
nyaues", es deixen sentir per l'aire fred anys de la meva vida... Ara, bit (un scas
pir de satiefaccia) descenso en pau. Ja
ale la nit.
Se lleven de.mati les gallinetee,
ho diu la padre de finfitu marbre eral)
—Jo hi raig viure den anys.
i
gall publica la daror del món.
artlatiatres Berrea d'urgen( pur ; "requies—bou auj s nomas?
La brisa liengera belluarent les tulles eat in poco',
A dintre de l'estable, que feien (enfurtes,
Una veu clara, per l'aire:
apaga les miateriuses vena. Al cap d'una
la mula diu aixf, de cara al bou:
—Jo sampre raig deber libre.
estona aqueens tornen a »entiese, p(r.5
Uno ultra vea;
en altea directi6:
"Quan ve aquest tenlos no surts a la pastura,
—Oh! ven tot era Lente el cel, les ' --Jo amb-a.
conec
que vas tornant-te caselä!"
Una altra:
nsuntauyen,ltiguu ciar I de les fonts!
—Jo tumbe.
"Es que tine sornnis d'or, somnio la ventura
—Alershares si nomas vares vitire deu
Uaa ultra: .
euys no arribaries a catteizer ramera.
que fias el jas de l'estable serà gra!"
ja...; "eornpanas", haurfem de rea--1..tunor?
Desperten les ovelles esverades
—Sf, Fcrnor; un santa:unen que fa mas partir-Los el que reuno.
—Ai, 'maullara ji no Palita cta.!
delicia:1 encera el blau del cel, el resplana la Eum tèbia i grita dd corral;
dor de lea munt s euyea I aquesta aigua cla—Vol die—rectifica la ven anterior—
pel gran foral oben t de les teulades,
ra de lea fauts dele qual parles atril, /axil que donen repartir-se el que temen.
—.1ixa no par assna
d'entusiasme.
se Netlell claredats pausar per dalt!
—SS proa que pul easer.
Pausa.
Al
gran 5, oron de barrumbe i esquella,
—11.S una utapia.
—Vols dlr que no vaig eonéixer l'a--Cap utopia.
mor?
el Hop j la guilla que feien centinella
—'romo a dir que es una utopia.
—No, fill, no; no el vares conéixer.
dessuta la fistra del pastor,
Les opinions eitern per l'aire, per en(
En aquest mamant sillera de vera, broIre les Lranquea dolo xiprers i dele etesa- se'n rugen senuc pendre-li el formatge
?ladee de sota l'herbei balan aixequeu
liptus, a len ele Ileaba per :arta ter:a.
asaS nmemari repet/ut eis darrers taras;
que tenia a delicti, a a fresco:.
las unas san azudes cota engates, re;Atacar murmura va en rusa/neta i tan ¡atrita arriba a aeser, tal kilt de fasfor butunts rimo pitares de goma, inetaisiatetrs 1 el Hop dele: —"Fujo i no Une por!".
rUlumina, que de sobto (adata un po- Ceal alllpelieS sab3, agreasiVe8 rola
JOSEP PIJO AN
daras respirador, a la ¡luto de la <rol. projettle cla guerra, faena i llumittoss
alniaarsaMSZC'S201,1211~12:11a.a.WrairartailrantialltirrellinlIMISIAMMIarlfflarnarlarnaranserarmal
asareis Pp la uit ama man portalada 1 ram bolees que navegu-n en la brisa d'un
blanca anal) una treu de fuete i unes travapareut idee malf d'octubre.
Novamtnt es pnelneix la P oderosa leo
welaneSniquea paradas listines.
-pletaor.Nmnupaeixrl
Ilestrany t'emanen noma dura un breu
Juera/u; aviat el reeplendar s'apaga i la gran portalada ata!, la crea /le fusta ;
he
gran portalada deaapareix tot tregua, en- maleneamit i ttea paraulea ¡latinea. Fino a los
eleaades muntanyes arriba ttn t Mal i tregolida per la tenebra Sola un llamar acunaba sofridor, romea en , te da‘unt done ~Mea pincellada {raqueara fleme rala MItensa.. I t eró tot seguit verle l'oberuatrat;
pedra mig enfonsada entre gatoscs.
—En aquista pedra el noul ja no ra la viera desapareja räpidament. Ara no da
un llum groguis el que resta ..1?1
pot Ilegir—rewarea alma malenettalicafenomen; ara ea un plor arnarg, 11111.
ment.
111 llumet grogui', rodead esplérvlid; aat, perdut entre les negrea breatrucs d'un
niebla un gran topad, una flor de fue euealiptus sesenta
—Qué ex el que et causa peral?
daurat De sota la pedan una ven aunoUna veu afebridu aura l'exprés fullata
cuerda cate si s'Imanes parat les mana
1-repon;
davant la Loca formant una borrina:
—Ola al el fet poguds tornar-se a dec — A mi em de j en Joan Soler!!
—Joan Soler 1—repeteixen ele barranca (er!
—Aletrhores qué tildes? guiarles acas
I lea gregues 1 mil ecos de la vall.
—Jus Soler—semblen vibrar les es- la leva vida per un canal diferent?
Silenei. Al tp d'una embala la veu,
trelles del rernorfis firmament.
La veu malenedniaa:
eOta ob s'enfonsels enana tires sata cl Man.---Jonn Soler es un nom vulgar.
ean«, de l'arbre dita:
Pon una nit tan negra cona aquesta,
--aQuin era el vostre dita Joun Sunegra eran 1 meva mart. "1:11" venia al
ler?—pr e mmtä alean.
per
le,
tarea,
pjeaci
mete
no' bat tranquil I ennfiat ; de tant en
—Je, a1111,8
prole,
earreterea; palia el sol i el veta ; tan- ene! tant aantaea. Ent un Mame formas, tale].
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Nit (thivern, dia etern
Damunt la terra extenuada han
xisclat les Ultimes ventades dt
la tardavera, toles :Topes ele mullena ; ja fa lemps que les flors
es donaren Eúltim adeu i els darrers ocells emigraren; de la
deis arbres nones en resta el
fullera sec i treneadis que cruix
sota la petja del vianant pensfvol; les campanes sonen amb un
cant allargassat i lluminós corn
un darf de pau. No sol si per con-

interior, al cor de la nit cense Iltfi
oa, dins l'aire gelehnt, Lec ea-'
minnt de la nal gones de Jesús i
Iota meravella es en mi aromo
plena, perqué ja la lium és nada
i una delicia de claror a manvaga
el cor, i Iota tristor ja es liuny,.
i el fred fora apila a l'escal-i
for de Eänima. Toles les ceses
les veig transliguradcs. El celaba
ge de tristor que les embolcall
es va aprimant i deixa veure g
trast amb l'ombra creasen!, la
través d'ell els esplets de la ple4
claror del sol cra sembla mes nitud
futura. No es per feblesa,
blanca, mes clarificadora &Fe es per una reclusió en la
pròpia
ulls que s'obren voluptuosament fortitud davant el mirarle de
Na4
a la fredor que passa. I jo no sé dal, que la llum del sol és aquests
estar trist. Amo la claree avara dies tala. i la terra gern en la
de 'Uvera que apenes te mes seva vidual devastaene i els arbres
ombra quo la !larga °cera de la mostren nua i vigorosa l'ossamen
nit, amo l'arbre nu, i rocen si- ta i l'ocell calla arraulit i la font
lenciós, i la font inútil, i amaria la neu i la gebra i el petar somica oblidada. Pecó tots tener(
de dents i la pecosa deis dits un aire d'encantament, per tal
balbs, si Barcelona no sofrfs el com ha nat Jesús que els porta
l'esperanea. I ja no dubto que
privilegi de no coneixer
quan n'arribarà el din, el sol flau
Amo tot alió que em fa desit- mejarä, i la terca rumbejarä, 1
jable el racer de casa, on crema l'ocoll cantarà, i Tarbre espletarä,
juli sagrat do Fhonestesa i les
i la font glotonarä de jota, pe n
vetlles lii són liargues i quietes gràcia dfaqueix naixement
silen-i
i convidadores a l'estudi i a les elös que duu al món consol i
grans festes de l'espera. Perque cel alegr a.
tot això era prepara la visita de
Tot això que porta el Nadé Di-a
Jesús. Temps de naixement es
aquest, taamateix. Sota terra vi al sol i a la terra i a l'ocell i e
neixen els esptets de l'any qui rarbre i a la font i a tota cosa
ve, dins de l'esperit nei gen, a l'es- que sigui, loo duu tarabé a l'es,
perit de l'horne, món interior mis
calf de la meditació i l'estudi, els
plans ; les idees, els prtipäsits, les esponerós abans i mes afollat ara
vanitats potser, que ompliran do per l'hivern de la culpa que el
sentit i d'eficäcia un any o una neón de fúra. Ja tot semblava
tongada d'anys de la nieva vida. rnort, perä ben be no ho era, car
colgada p ata el glag hi havia la
1 Jesús, cim de tots els ideals i
realitat de totes les promeses, Havor d'una esperança. Aixequeu
neix lambe ara, i per neixer Ell el cap, que s'acosta la vostra re.
vol l'hivern ami) lote le seva dempció. I el dia ve, i un belar.
cruesa, i el cor de la nit, i el des- d'Anyell divi anuncia l'arribada
poblat, i la dolça companyonia de la pau. El cel s'es abaixat fine
de la pobresa i del dolor, i la neu, a besar la terra i tota ella ha que,
i el gebre, i el vent, i la mirada dat edificada. La besada celesclara dels estels tremolusos.
tut! ha esclatat en el si d'una
Ell ve al mún a realitzar una Verge prenunciada d'antie, i el
prometença secular, (eta a Adam, Nade quí..‘ n'ix es part de la Intek
feta a Abraham (en la leva se- ligéncia de Den i part de la lote,
menea hauran benedicció totes gritat materna. En ella es verifiel,
les gentst) (tela dcspres a Moi- Vanhel constant de la Humani,
sés i repetida pels °redes gen- tal: ajuntar l'home amb Den,
Mies, els dad de cara a l'Orient, Fins ara, o havien rebaixat Deu,
els de mes e/1llä de la Judía de o laden esvait lhomo. Aquest
cara a l'Occident, que is on guia- Infant eis ajunta indissoluhle-s
va l'estel dels 'Beis venturosos. rnent, deixant intactos les duee
Ell ve al imán a inaugurar una Naturaleses. Es el segell do 134
liança eterna.
promelenÇa de pau i redeinció per
a tots els pobles. I el temps de
Des d'aquesta nit, la torra és
la prometença da l'hivern; i el seu tan cel coin el ce!, puix que Dio
ambient, el silenci.
h.; sojorna, i el ce'. 'es tan terca
com la terra, puix que els hu,
Jo amo aquest temps perquè
és el temps de Jesús. I jo que creo mans hi pugen. Homes i àngels
que la analf2ria es sempre peanya formen un mateix estol de Hoa -o
do l'esperit i que es pel seu sen-. dors que conviuen anib el Senyor
tit espiritual i per la lrrupcid de i canten els mateixos !drenes,
l'espete en elles que les coses puix que ja l'home torna a tenis
materials tenen una bellesa. ja no aquella ven pura por lloar Déu
en/ puc doldre de la inclemencia que al paradis perdia. Nit d'ala
hivernal, ni de la Hum del sol vern, dia etern! El món podrä fer
minvada, ni de la llargada de la brugit, per') el teu Nadel farä reg,
nit, ni del cruixit sota els peus liar el silenci august en el coi'.
de la fulla Muna, ni de l'arbre deis hornos bolas. I l'hivern
no, ni de l'oecll alienta ni de la questa vida sann, per qui ho vol-;
font inútil, peaqut) tot cm parla drä, ensementat de llums de ce!
de Jesús; tot, anib el seu silenci, i de voltors dlingels i de belar
forma l'escena de timidesa i re- d'anyell i de prometenees de joia ,.
verencia enturn tic l'august si- inacabable per a guau Nindrä e l
lonei del Verb Etern, totjust dia.
trencat de tant en tant pel sosCar des d'avui l'homo torna dd
pir amorosit de la 'Verga Mere ,
bell non a formar part de la tal
Ecu escoltat mai la veu del si- muja divina.
lene'? Els cims de les niuntanyes
VESPELLA
en saben la 110. Perä el silenei
de Jesús, el silenci de la paraula 0....-nagmrfflinsweirmall
de Déu, fa una esgarrifança nova. Censal del traüt del món, on
tota paraula és ofegada per la
Humili t
cridòria, cerco el silenei de JeEn aquesta laora eta d'in:tuesta nit
sús a través del silenet adorable
lame
de lotes les coses en el do l'hlvern. Cap color no distreu els d'un pur I aula goig re sentida avara
ulls, cap cançó no tolla balda,
latan änima: dlaver un bell ramal pett
rap perfum, cap flonjor, cap seducció externa no temposteja els perdut dina la puresa d'aaucata clara
10£913.u. Fouiwiä..j
g. Padilla sentttS. 1 fet. el &ano" exteriOr I
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Lactes anib cii ferro les herbes verdc.,, les altes tulles fines; tallades ensems les ',elles flore bududes: blanquee, vermelles, g roaverg011}11.5
gues, blau red. 'rol es passä, tot
en la
•
es va a,s,••20,r, prengud el color
qUe lur L1'
palid 1 únic del fume Eis Luus tra
I 110
ru:seria i ••!.
e uix que la salaren a casa la despulla morta
141 111,1C el
:s figuraircs UI maig i del juay.
Ara, aquelles herbes i aquelles
- :elops 130imagina:
fluir' , aquelles herbes fetes äri,
. 1 gentil,
der.,: e.
as, ami) la mea- des, aquellas flors que eempre,
de
, o ,:eixada, el ru- embaumen, sún alià, a la menja,
jadJca
dora, per saciar la fam dels Es. e004-:ullgil.
que: exia
L llur niel::- e:taus de I'llome. Ets quin-mis s'ho
els umui, . .
mib llar ea - mengen a roe a pm., amb els grans
tell 1 deis
morros negres i Inés tard la prateulada,
pu!.ja agem La . s
not esser .la florida torna a la Ruin, sobre
Lauda 1
el 'luxe dels el nata', da palla que fa de jassa,
el souini dy.s :
...mi de les ella- esdevinguda en fein huata.
cap,ilans, ia
Aquest ea el ver estable en fou
hostal" d'Atry.e,, el " n :.;
e. perú no és, de parit Jesús. El Ilue mes Brut del
lexandre
:lasque Jesús• miel foil la primera estada de tú..
re yes,
nie Pur entre els nats de dona. El
E L=ae; un Er::rble real.
Lest.es, la pres.:, de 1'; II de Illome, que hacia d'esser
la
por a deiorat per les Desties quo es
los
e: pobre Estabie dinen IIOÌIIPS. tingue coca a pri,
s, dula paisos po- mer bressol la menjadora un ele
del, _tiu
la Animals masteguen les flore mira,
bre-. Li..1 pa.,
raculoses de la Primavera.
gale:. ia amb
Jesús no va neixer per casualiiii 1. n ..-avallssa 1tintilica del',
ries o vi eabanota tat en un Estable. El filón no 15
potser un immens Estable ore els
eleg a n d de r, mis ,.re
hornee s'afarten? Les coses ales
rúnegur.,;,
/ab!, ,ún qua'.7e
ala lili f rOl lat. tILL s,stre de Li- helles, Inés pures, més divines no
gues i llosas. El \ er Establails les canvien aeäs per infernal mäfose, pare, /ieaer.t: mimes la men quina, en excremente? Despres
jadora es pül.cla, ila on l'amo s'ajaseen sobre els munts de
feces, i d'aixú en diuen "fruir la
gmanoix ges.zi
vida".
Le, atarles de primavera, tresA la terra, assolll precari on
ques en els tialina serens, onejants al veto., assuleiades, tunal- tots els embelliments i eta pergles, olorosas, foren spOadeS: ta- funis no poden amasar els fems,

l.
es el joorpintoe
Fiil
Uit

en un Estable.
Sir E.,table,
rxo lug que 'sis:
bastit pe;

ds J.

—

r,la de Crist, el seu futur amo, Oc aparegue una nit Jesús, parit
ha Verge sense taca, armal no- taviä, baixant cap a (la seca flo,
ta, la vigilia de la batalla d'Azio,
mes illanocZineirt.
Els primers que adoraren Je- va trobar un borne i un Ase. La
bestia es deia Nicon, el Victoriós,
sús Corea animals i no hornee.
Entre els bornes eereava els i despres de la batalla Pampera senzills, entre els senzills els in- dur va fer alear un ase de bronfants—més senzills que ells in, zu en el temple quo contrae/nora
tants, mes mansuils, Paaolliren la vietória.
els Aniinals dumesties. Ene que Beis i publes s'havien inolinat
humils, ene que servents d'uns fina alestiores davant dele Bous
essers mes febles i ferotges que i dele Ases. Eren els rete de la terells, l'Ase i el Bou havien vist ra, PIS pobles que prediligica la
aaenoliar-se a Mur davant les mul Matdria. Perú Jessle no naixia per
tituds. El poble de Jesús, el poble reenar daniunt la terra ni per esiirint que Jaticé hacia alliberat de timar da materia. Amb Ell s'ae.ala servilla] de l'Egipte, el noble tiara Fadoraciú de la Bestia, la fe.
que el Pastor t'avia deixat sol en blesa d'Aron, la superstició d'Auel deserl per pujar a parlar amb gust, Els animals de Jerusalem
l'Etern, hacia constret Aron a el mataran, perú, entretant, els
fer - los unLuu d'Or per adorar- de Bebiera l'escalfen amb llur alte.
Quan Jesús arribarä, la darrera
L'Ase era consagrat, a Orkiia, Pastilla, la . ciutat de la Mort, eaa Ares, a Dionisi, a Apoi Ilipei. valearä un ase. Perd ell es pro-.
borb La Somera de Ivalazini ha- feta més gran que Balaam, viovia sale al anda les seves parau- gut a salvar Uds ols homes i no
les el profeta, mes sävia que el tan sols els hebreus, i no se'n
savi; Ochos, rei
va po- tornará del seu cand encara que
sar un Ase al Temple de Fta i ea bis eis ases de Jerusatern
min contra
fer que Padoressin.
(.110VANNI,PAPINI
Pors anys abans .le la raleen-

••n•n•-.0.1ne

Una nit de Nadal
De fosca i crua que era, una
nit de :Vailal qua re,:urdare sempre, la fredi quietud omplia tot
el barri i els ear y os que passaven al mereal, carroi,"ats de verdura humitejant i lluenta,
laven cl
el sotrac flns al cor i al
cervell. Sense rIn, cense llana,
les njateixes estrelles denianaven pietat i semblaven mes Iluny
que altea nit dios l'hivern. Si
sortia al baleó nienés el vigilarn
era una änima viva en el earrer.
1 algun que altre fanal useadusser feble darrera 1.1e la boira
que amagava tumbe si una dona
sortia, ja havent fareit landlot,
i estorava de plomes la multada
vorera. Tanniateix era bu d'asronsar-se al Hit aula de la fiassada tebiona i benvolent. Hl jo
era euratjós per a esperar els
grups que passessin cantant de
bona matinada 1 les celles i els
nois que tornessin encara de la
missa del gall. 1 ein colgava al
Ilit, i oblidava la testa i el sentit de la fasta que ens avisa nomes que som germans i pobres
davant de Jesucrist.
I ja era al primer son quan
unes veus gentils aiea desvetIlaven, que no he eshorrat mai
Pernoctó que van dur-me:
La nit de Nadal
Is nit d'alegria,
paria un infant,
la Verge Marta.

Ming% Oil MI
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I encara un flabiol. i eom una
tenora una simbomba fonda,
peró fresca com un single espadat de brancam, i on en caure
una pedra sembla tota que /vi
eanti,
Be calla la pena de llevar-se
d'un salt, ja que s'era aturat el
grup davant de casa. Davant de
!casa, arnics, s'hi estatjat
bon homo (Deu
Dei/ que nomes perdonaA d'Ana
vida dubtosa. Ara era ja vellet.
Vivia amb el seu i era avi
del seu 011 1 Una traaddia era la
Ilur bistúrig.E4 dei u d'gqueät v01

eorn despres que fou morta su
mulles veritable, hacia es:al
temptat per la luxúria i n'havia
Ist presa en una filia seva. I la
PI la moria do dolor i en el part.
Perú en creixia el fruit i no pas
amb exemple, segons deja la
gent. La gent se n'apartava, hi
ningú de l'escala no els donava
el bou dia que no tos de mal cor.
I jo, eristia que coi creta, sabia
compadir-los, perd tampoc no
els deia ni et bun dia ni res. —
Ara tot jo era pres Corle de pe-

BETHL
IZIninmsa.

Aef la Judea deixa el mantell
de dol i desposa el sac de eilici;
ad la eampinya somriu i juga.
S'eneateen les verdura saltant
per les marjades; i ele marges
s'escalonen eom • arreglats per
una fantasia d'infant.
Se'n pugen tes marjades fins a
l'altura que conté la Santa Coya: davallen fins al earup de la
Santa Pastura.
Alià bala l nl camp de Booz
patriarca, on espigola Ruth la
Moabita: allà leven la senzillesa
de l'idil.li, fonament de la casa de
David.
L'aroma d'aquelles garbee encara perfuma la terca; ols 01111vis d'aquella nit drununt Pera
escampen socnnis d'Orlent per
les generacions.
Mes, que sein els somnis
Booz i les proeses del pastoret
fill de Jesse? Qt è si emú pee.
ludis del gran idfl.li de Bettlein,
meravella de ‘pastors i Tängels?
Escrit eslava pel Profeta: "1
tu, Betlern Ephrata, petita entre
els milenars dc Judä; perú, de
tu en sor irle el dominador d'Israel, i la seva eixiita deis dies
eternals."
Oh! ad la tanyada novella
Cantiga arrel de JOSSi) va treure sa flor: la flor aponcellada en
virginitat sota les ales de l'Espera Santissim.
MI a la ciutat de David, Jesús
Is nat de Maria; es -nat 1111 de
David el Fill de Deu.
Ah! l'anunci i el ciintic dels
àngels que aci ressonà la nit de
Nadal: com ressona sempre no.
vell en aquest paratge!
Veniu, adoretn-hi l'Emmanuel,

EM

que es Den amb nosaltres: ado-i
rem-hi el Pa del cel, qui a la
Casa del Pa se'ns ofereix dins
una menjadora.
Veniu, oh cors humils, amb la
vostra senzillesa: hereus dele
antics pastors, heu d'arribar ela
primers.
Veniu, oh cors savis, concitada
per l'e-stet contemplat: hereus
dels Reis Savis d'Orient, troba,
ron bona acollada.
Veniu, adorem, postrem-nos a
la Santa Co ya: plorem davant
aquest Misteri de pietat les Ilaa
grimes de tendresa.
Oh estable elegit per cambra
natalicia del Messies, Rei de
Reisl Oh pobre forat de la ter,
rra glori ficat sobre els estela!
En beneir-te i venerar-te, se-a
gella dins mon cor el teu signe...
Ah! que aqueix roe, estable da
besties, sigui bressol de l'Era,
manuell
Que bi ressoni sempre phirna
ne dels ängels, eäntic de salva,.
ció: "Glória a Deu a les altures •
i pau sobre la terra als homes de
bona voluntat!"
I ara, adeu, dolça Betlem,
bressol del Messies: oasis de con.
sol dins la gran desolad() de
Judä.
Damunt tos cestera qui som,
einen, nornes s'atea una nota si,
ristra: el puig die I'llerodimm
palau i sepulcre del perseguidor
da la innoeimeia.
Al fons del teu comellar be4
neit, no mes aguaita una ruale.,
dieeiö: es la filindalada del Mar
Mort, que es ven eom tira ameflaca a l'horit7d de
.MIQUEL COSTA I LLoBEn.%

twd n rnent:

La nit de Nadal
IS nit d'alegria,
parta un infant
la Verge Maria.
Quina: clara música de veus,
vims do roinyd i de 'mies, feien
doba la boira! Era a humor da- queet vell la serenata noble, i era
per a dimanar-1i que els fos
sal Plieveu per a engruixir llur
grup. I després alinden, encara,
a un al:1'a casa, a un altre carrrer fose . hurniliat de silenet, racordant a tothom com tal nit
eiern avui naixia el fin de l'hom
per abraçar els bornes de bunt
voluntat. Perquè ros repetit que
denissaga obscura i de gent pecadora Crist feo els seus apóstol.
I si el vell s'hi negava, un xivarri
enfadds l'obligava de creurells.
Un xivarri enfadós de simbornba
i flabiol i un com astorament dele
veins amagats (farrera les finestres, qui cap si desitjosos, cene
, ia ho era lambe, que tinguessin
fortuna. — Quan l'Iteren fou
ancle ells, i les veus s'allunyaven,
com hauria abraçat al primer
vianant que passés ped carrics,
per be que fos el pobre qui fa la
seva vida de triar e,scombraries
i robar qualque cosa ai
I tot jo, bon ceiskieeeristiä heteroäox •: segiine;;•liesació, era
'atnaral d'antritude'lla Caneó sencilla, I el meu somni bou bo, perque el men lambe ho es.
J. SALVAT-PAPASSEIT
pegergbre._da 1924.
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La meya cançó
Vet aquí que ja eom a Nadal:
'Cm mes passen els auys. menys
ens adOnent d'aquestes grans dia'Idee que quan erem menuts es pot
dir que foren la nostra preocupaere mes torta. Corpus, Pesque,
Divendres S'ante.. Mies g ene noms
que pesen a d'ànima, són noms de
debe, amb una majestat ineorruatible; perd res, aquesta majeetat ens r u cias« pels nervis. cada vegada d'una manera mes feble , a mida que ens tornem mäguilles de pensaments negree, a
mida que ens tornero mdquines
rebentar sentiments i d'esbotzar
misteris. Pele') el Nadal ens te lbgate de peus i mans, amb una mena de cordes pantaarueliques, que
tenen per cap i per cua tota
'presea i l'opulència dele menjars
tradiconals. Nadal, per a molla
gene per a la majoria de la gene
vol dir menja. ~esta'. forma
primitiva de celebrar-ho tot antb
la Mula ens la reservem i l'enfortim el dia de Nadal . I no penseu que jo vagi a protestar d'aquest fet, no vull Beldar el gall
d'una manera despectiva. Benaurats els qui mengen i tels qur
mengen de gust i no els fa
mall I beneit sia aquest menjae
nadalenc i aquesta beguda nada'enea, si per obra i gràcia de l'un
i de l'altra, en el fons de la riostra änima remou el Ilevat
de la tradicia i el eentiment de
Ja pàtria.
De vegades el que no fan ceo;
prediques ni cent parlaments inalarnats, ho pof, fer una cuixa
Capó nua i daurada, o una neula
fonedissa. El Nadal, i el menjar
don per Nadal, serie coses que
S'estilen a tot arreu del nión; pelee a cada banda tenen una manera i forma especials d'ésser eee
lebrades. I si és diferent el Nadal
d'aquí amb el Nadal de Pensylvänia, tole els Nadals tenen un
aire corma que es preeiearnent el
que els dóna f o rca; i aquest
aire come es el que a tot arreu
'Ja taula de Nadal es la faula familiar per exceLlencia, i és
taula exclusivament familiar.
L'home que es pasea la vida dient
mal de la eme dona o de les in:pertint'meies de tole la seva familia, arriba que ve Nadal i es fa
Un tip, i riu i s'emociona amb ele
Amas. I desgeaciat l'home que no
té una taula de Nadal ben seva,
per anar a caure mort! Fixeuvos: per Nadal, tothom es dena
les bones festes; tothom es fa
bona cara, peró a l'hora del eall,
no està ningú per intrusas; radas:ce que sea mengi a casa. El
tracte social queda esfroneat, les
relacions de parents i amics se n
.1v an a rodar, mentre Miren els
moments del culto familiar egoísta i solemne. I aquesta intensificació del sentiment de la /amiba, es el que fa que el Nadal sigui la festa que raja i parra rm
tota ella de sentiment nacionaliela, per alió tan sabut e tan (renal, que no deixa d'ésser dure 1
que diu que la familia es el fonarnent de la nació.
'ahorne d'aquí que no senti 1.t
familia, que no senti les (meta:
parets de casa seva, i. sobre tot,
que no senti el gall dandi rosal,
i qui diu el gall d'indi diu el cap, jo ein perinetridir - li que es un
;real nacionalista.
I no us penseu que flamee
parli de la part nutritiva del Nadal. Ile citat lalinceiri eme el, Ni_
garn més fort i mes estes que
ta»ea les ramales a casa, i fa
sortir aquell funi entendrider rae
les eseletxee de les fineetree, que
és el fum del gran edita dele
eentiments tradicionals. Perú en
aquesta festa del vint - i - eine
desembre, a mes a mee dels
lees de la /mina, hi ha altres coses, que lambe tenme apresta airea nacional.
1 aquestas narlatee, si es he
d'ésser frene, es la /mea que
m'arriba mee i aäninia. A la riostra terca Mili ha moltes i de mol!.
beniques. En Maragall va fer una
vegada l'elogi d'aquella nadala
que diu: "El desernbre congelat,
corifós s'euretira". En Maragall
gloss,. paraules puríseinue
de la caneó en un d'aquells an' fieles que feia pel "lamer", ere
quäle, si be estaeen t r amas en
Vengue espenyola, s iris eableu
Ilegir entre l'aletee us comenta
un eomiqueig de cutalä dore /me,
la mel, que s'estava tremolare
darrera de cada paraula. A Mí.
aquesta canee del “desenibr
eungelat", m'agrada mult, i ;He'
n'aeraden eneara d'anees, pern
nieva caneó de Nadal no • r e Pae
aquesta; i no us peneu que are
tis en eiti una de druseoneguda,
una flor rara i nuieteriosa que
zn'hagi comunicat erige d'amuele
, que es dediquen a caear- lee. La
nueva caneó de Nadal és la nide
coneguda, aquella que sap lora
born i que la canta tothone i la
'canta de vegades arnb fredor, Se
adOnar-SM . 11 sen,, miga:vitae
sense poear-se a llorar d'alió que diu. Es la caci:i5 que Co,
;menea abra -Que li Miami o n'el
Noi de fa Mare—que Ii darem
'que Ji sàpiga bo?"
Miren ei m'estimo aquest a caneó, que una de les vegades que
be sentit una indignada nale
'amarga 1 nies coent fou a pro.
albea d'ella. Era en Un teatre de
Ilareetona i una coblejadora do
elevan fama que centava "(Muriere" en eatalä, recluida per tun
"frisouesete poes-soiloo ose ce Pen

Sen 'tea amb el nona de Catalnnya es poden fer pessetes, va can
lar Una cançó d'un eentimentaheme barroer i llefiscós, i la
tornada d'aquesta caneó infame.
era la arara i la música del "Nra
de la Muere". I, amiea, meus, ea
aquest món ens podem riu-re
tot, podem fer barrila de nosaltres mateixos i dele nostres
progenitors, pera -profanar la
caneó del "No: de la Mare e . es
un crim que no te perdó de ladu
ni de cap català de debe.
I em direu: què té aquesta caneó? 1 si maro pregunten, ja em
deixeu (losa/miel, porqué els argurnents i les explicaeions, en
aquests casos, no serveixen per
gran cosa. Us pensaren, pot ser,
que la canea del "Noi de la Mere" és la nueva caneó per algun
record familiar, per abril que te
que de tant del noble i lotes les
dones la saben, perque no hi ha
hagut ningú que no la hi hagin
cantada de petit. 1 si petiso' Mixer
us equivocaren de ring a mig. Totes aquestes remar aún molt importante; pera la caneó no neceesita acompanyaments de cap mena; tota la seva fo rca emotiva estä a cado una de les seves paranles. Jo voldria no haver-la sentida
mai, no estar tamiliaritzat amb
seva tonada, i que una ven ben
fresca i ben catalana me la cauts
per primer cap, i deepres me la
tornes a cantar, per veure Iota
la gran joia gire ecu faria la seva revela ció. laxen -vos que e/1
aquest món, per molt distrete, per
molt esereptics i desenganyats
que signen, rasó de sentir la vostea le p ra, potser encara es Vernic
sentiment que tue aguanta, i Ce Cl
sentiment mes fort de.tote
I fixeu-vos bé que. aquesta caneó del "Noi de de Mare e ,.tan pobre do melodia si voleo, tan pec
rica de paraules, es hacaneó (melena per excealencia. Fixeu-vos
n aquestes COW paraules: "El
Noi de la Maro" , que valen dir el
Crist, pecó cd Crist, entrellucat
des d'una masia de parets terredes, amb un collet al damunt,
amb quatre pallers, amb un carel)
de rnongeteres i una mica de blet
de moro, amb la riera un xie mes
avall, i una figura i un Iledonee
nrrapats a les perets de la caea
i mitja dotzena de vaques que
valen sonso fer soroll, i una massa arel) una trena caragolada i
amb una cara mes fina que un
rossinyol. Fixeu-vos be en aqueeL
Crist araba', de neix -'r, sospitat
i endevinat en el reconet duna
vall catalana i quo aquí no se li
diu el Cri,-t, ni se li din Emmanuel, que vol die Salva loa sanú
que se li diu pueanmat El Nci de
la Mare ?
1 fixeu-vos be que la can,...)
diu: "Qu ti darem al Noi de le.
Mere?" Es la masia que ho pregunta aleó! Són des mongeteres
i les vaques i la noia de la trena
earagolada. Es devela del Misteri 'd'aquest gata naixement, nur
la mica de la nostra gleva esti-.
mada vol donar alguna cosa, ver
entregar i vol oferir el millor que
t.!. Perú davant del Mieten t no
esgarrifa, ni tremola, no es desconcerta gene, d'una raanera ben
poc eerinioniosa li ha dit "el Noi
de la Muere". D'una manera tendemuela grotesca, Ii ofereix "pan
ses i Irgues i nous i olives — pani 1i1.11b,S i 111.1 i
Perd
fixeu-vos encara una mica eres.

ces

Mir r a' que vol dir fot aixa de
panses i figues i sierre i olives.
Mirem que aquí Clii barreja
trua de la riostra figuera, pensen una mica en lee figueres
dol noetre paieatge; penseu una

mica en le,s olivss eei de vara a la
mar; pensen en los nous de lardor eseldfollades a la vora de !a
llar, i ejt la niel, que el truit
no.rs dele que es fa darnunt
terra i que la niel aquí 1.¡:: el per

fum de toles les noer res flors;
i penseu en el mala _Mengua:sim que bateen ele pastor; ele
dies de mercat i es fendre i prre
reein la neu de les nostres muntanyes. Miren con) al Noi de le
Mere li chinela el bo i menor;
roiren rom dins d'aquestes quena ferales seques In ha la emem
conc e ntrada de tot el nostre pa
salgo, i el nostre paisatge t's alió
que tenim si' rapre mituí unir a lainima, es alle que POS fa plora(tunal vieran rie termes allunyailes
i erie el troh g to de, eop i eme(
Tiran ens fiquem per l'Empordä
aneen eeguint emir uns adoba
rats fins arribar a la nostra Bar .
ealona. Peneen que a la canee
del Noi de la Marc lii ha el pernera de befa Catalunya, del boee
i de la plana i de la munlan y a i
la mar.
1 aixe que dio són pa raules
lires i varice, perque ja sabein i

ja hura PSCrit InAs ondavant, q Uf'
l'enlodó de les caneen= no es por
raonar i que tota explicació es

päl.lida, So nomds voldria que
eadasee aehi tices una mica, en
la caneó del "Noi de la Mate" ,
em eembla que per a l'honre are
eensible a tot fiera potser relee
reedita
elatettä, ~le miren, egoísta, sorrut o rquegaire, interessat, gire
només vas (hurera del ten, llest
eern un esquirol i viu cota la tinya, que (menores éls • alfeee i el
passes tot com gat i gris
amb el que et fa la competeneria;
catalle arnie meu, borne de des
pare i ele poltrica, heme
prin
eipis J d bona 14. borne d'ordr.'

Dlumenge, 24 desembre de
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i de consideració; cata% espee

llifat o abonyegat, sentimental,
avorrit, cul de cali', pobre o ric,
amh gorra o amb capell tou o
amb capen fort; catalä, Ales com
eles, i vinguis d'on vinguis, pera
català sempre, eatalä Sobre toa
jo et demano que en aquesta nit
de Nadal, si äs que tens un moment per tu, un moment per penBaruca nuica, sincerament, sense
pudors ni preindierso jo et emano que provis de repetir nquesa
feeeeiraules: "Que li aarern al
Ni (le la Mame?", jo et demano
que t'aturis a cada síl.laba, que
hl peneis una mica, en el que
dius. I et prometo i et juro que,
si ets rabee, senfiräsi gire Catalunya es la terra mes dolça i
més bella i mes tendra del nido,
so ntirds tot el goig d'ésser fill
.de Catalunya, perd el sentirio
cerina manera tan inlima. tan
g uau i fan labia, que närama leva estar-ir si tunea el plor o si
deseleu el sourrinre.
JOSEP MARIA DE SACARR1
.• • --•n ••

I. La pantalla verde feia a
la tanta una rodona de claror i
de la • cafetera lluent en naixien
unes lentes espirals de fum, que
PS desteten en l'aire. La tebia
penombra s'enfosquia en les pae
l'entone de la Mula, con'
mes s'atansava a I aleada del rosDar tn rellotge i un gat em feien
companyia.
2. De colees a la !aula, sera la
cera e/ silenci filava al num coloro, 'I'ot jo era buit de pensamonis, com un llangardaix al sol,
vora una esquerda. L'esperança
i leingúnia reglen pel -foral d'un
rerord qualsevol: el d'una tarda,
que nomes bi havien tres veles
a la mar, o nquell altre record
d'una ven prima que era renyriva
—Traer jo era infant--per la IiçÔ mal apresa.
3. Cap record no era prou segura per troncar la terenyina que
filava el silenei. Com si el pèndul del rellotge em bressoles,
brandava el cap i el ranuf de les
dues agulles nainfonia la calma del cor, En fora, una remor
seguida de pluja plorava en el
reet, i en marrar, la quietud es
feera : raes densa.
• Jo rennigava l'aire d'una camal
'larga i monótona. M'en dielreia
i les pardillos morien en umn boa_
boten; intlects. Mantoseudia en
rependre la caneo, i dura: 11
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temps és talment rufa el tutti.

Trucaren a la, porte, bit
d'una. Eme de primer, ure repie
espeiat, cono d'una me/ poeuga; i
despees, mes segail, sonava t'out
un plany a la frusea. lel gat, es\arada:, d'un bot prijä a sobre la
Mula. I je, com si res no sere le,
reningava : el temps es corn el
film que sitM va pele camine de
l'aire sonse que nlingi esnienl
clui no el mira.
e. La porta s'obre. I aparegiió una dona que havia estat beEn un ternps que ja era llene,
dn'. TM, jo havia entert en no veure-la t nomes de sentir-li la %en
els metes dele seenplien
d'una sonoritat trernolosa. Aquell
aMOC, per'1.) s'llavia eevait rin
nutrí.
6. Fria eine anvs de- la volta
daererit que ens ha. viern timbal i
en cinc anys la seva bullese era
esvanida. I ara 1111 fil je leistesa
m'estrenyia el cor de recordar
la palurda dita arman Merella i
el freg de liaViS el/ el seu colge
estrenua...
7. No era amb els ineris ulls
que la vela. luragina y a dele havia estat i eran era..le no n'alinea
gira' en sentir el grinse (le la
Insta i gelnytil leS fr-entieses
en obrir - ee la porra. No ern romea
de la cadira, esperant v¡aguús a la clamor i fos ella qui co-

nrener: Js parlar ami) ami/alee
tebies i lentes palaules d'almas.
8. I era ella, 1101 "' y , la que

esperava que jo Ii (Irgues imuelles anees paraules que duia,
«he un reeea, laneades al coy.
..-trub rin surt de les espatlles, jo
Mirava COM el fum lioJur a en
lentes er- pirals pensatives cola el
eles de la pantalla verda.

9. Aeuella dona
t'ora ineu, inamthil i

../O la senlitt
Ea-

devinada la tramolor de la soya
mir al reepatIler de la me y a eadiva. I ne ere girava per . y etire-la. Les par-ardes ert
tos en mil; de la gola i una mugiente esgarrepadieea ent lamenlava les Jeans. D'un eefore mes
viu per alear - ino. gmd egd mi ce aja', i el gat rugí a I reme irles negre dii rambla. Els UM11:n
llacors, n otrobarell sind el buit
de la porta ribetea.
10. Un ea Ifeed em vinguí..
Potser no havia estat sine una
aparició la dona que suara trueava. Potser era ella i lluvia ferala un altre eop el uneu silenci,
lerefera la pluja plorava en el
i en aixeear la cortina vegi
Minas que el regalen en ele vi dite
' 1. I en la quietud d'aquella
nit ti'anä fonent cada record eoin
una mica de glae, i ja ne eabia
si aquella duna eme havia alenat vora aleu erae llilla.41111lia. El
fuat urpeljava .91g za ob er das
da la pantalla i ara s'enduia el
record d'una paraula dila erran
t'amena i ara es forera caun el
free dele Ilavis en un colee eetreruja
ALEXANDR E PLANA

a m L

Francasc Quintana,
Samuel acabara d'adobar les panteiles i les posa damunt d'un tamboret.
Ilavia enganxat unes soles de canta',
molt ben adlurides amb gama que MI
mateix slavia conjuminat. Una goma
que chixava asar un tui horrible, murstabuad, i el ftia assajr.r una ganyala
exagerada.
Samuel...
Samuel era 1111 jueu de raea. Tenia
prim el rostre CM/1 el tail d'una ganiveta, els Ilavis ins, el feien sohn de pamela: l'enraonar massa no abulia a res
i excitava L sed, cosa dispendiosa. Duia
sempre mig clases els Mis, perqué la
mirada havia de durar rota la vida. Deixava que les seres vestimentes s'envellissin damunt ser.se enutjar-se
amb respalls, creient que no caria molestar la vellesa, i duia encara els vestits de la sera joventet, perene sentia
una inclinació sentimental per l'època.
La sera casa era una barraca gran i
buida. En un reconet tenia has els seus
entres familiar, i ínrimrrs, en mig do
capees de mercaderies deis origens Mé3
diSUMS; pauses de Corita, bananes de
Canaries, fi jottses d'Esmirna, dàtils de
Berberia... Samuel era tractaat en freira seca que és cosa que no es passa.
Entre aquel!, caixons Tembo:latee. Isi
hacia el seu serme cap ostentacis',
La humilitat presidia aquell recinte particular, que ti oi tenia ni l'asesto:te ni l'alegria de la llar, ni-de la familia. Era
un reconet so:nazi, el silenei de la sol lbid era trencat itome,s pel grabe i
rosegar ile k rat us i els cures. Els
noms de les chitas exútiques Ii donaren una impressiG de rialge. Les priraciona cree per ell un molla de joia.
Per cli no le lizrtiui lloc del ra.ht com
el seu reeonet que ell en deia la seva
casa. Servia de dormitorio Dos caixons
{cien la taula. L'a altre atare les cadires. Anava aviat a dormir per poderse llevar més !tutti i so.-tia a passeig
de marinada. guau tot S el, carrers ert•O
solitarios, i :maca a un petit pujol obiradar de la cinta!. Vcient la Mutar ala
seus petis o ell consideras-a que era seva,
teta seva-; sSanniel era un honre n'oh
imaginar hl.)
Quan llagué acabar d'adobar les seres patattiles—IIIICS pfltl/ill'S siegan('
raent históriques per l'edat i pe: les eso.
ses que huelen ist—quan Ligué arabat, se les quedfr mirant amorosament.
Free el sett mitja de locomoció.
rnitja suatt i cúntode. N ..1171e1S remojaven les pedres punxagudes del carrer
que se li clavaren als petiso (Perú aix6
era culpa sera perquè no tenia la pelt
méa endurida.)
Prengué les pantunes i lee posa, acuradament, damnar del tantboret, al costal d'un fogó sobre el qual bullia una
tilia itunejant. Era el dinar de Samuel, el sen dinar inagnific de cada
dia. Un plat suculent i que a ell 11 plavia de manera extraordinäria. Sobre tot
perqué io hi trobava Össos, cosa innecessaria, molesta a les dents i evocadora dele Iminans instilas earnivorscosa desagradable sempre.—EI dinar i el
sopar de Sainad cree tul han film de
fideus i unes guantes figues seques.
L'olla bullia destapada, amb un fern
blanc que servia tumbé per escalfar cl
reconet. Sobtadament, Samuel s'arma,
g/aeat, amb la cera rígida per una ex-

pres,i6 de terror. Mirava , perti no v i ia
res. Li semblava que acabara desdevenir-li oir daltabaix. Havia poset el pot
de la goma damunt d'un prestatge i
ara el veia abocar i la goma, regalichut, en un rajolí prima i elästic, dinIre mateix de rolla dels licito, eekrfegants.
Senyor!
Samuel alça cls hrzeens al cel per a
prendre el pot i posar-lo dret. 1 després es queda mirant ( .1 ion; de rolla,
amb una mirada de profunda pena.
—¡
¡El seil plat suculentl ;Ele scus (ideas prime i entortolligrots com MIS Clbeits facils d'engolir i de digerir
Alabat sia out es me:, que nosarrees !
1 andi una actitud de controunitat va
alear al cel els braços novament, abastan( una cunera esbucinada i rernmás resignadament la menja burleta. Els iideus feint una massa obscura, cegar>
xosa i tendrumosa, que Samuel es mirá
amb una mica de nialfianea.
—; Encara curan menjadors I
Pulseta mil el tuf que fuhr el pot
de garfa i que ara pujara dilate el ruin
i saturara la sala ainh una fétida olor.
Qua:: el va treurse del irre, Ii turna
l'e-emane:ro Cap cosa nociva no te:tia
la goma. Amb un sic de bona volumat
els iisleus pudrien pausar b..nament.
Va parar la taula. Posa un plat. Un
got. 1:112 ampolla d'aigua. Un tras de
pa. I abocii, ami) una mica de recança,
¡¡l piar.
els
----; Ah, all, ah!,.
Sanntel ja era a mula. S'havia amanyagat la barba ; el; llavis rumien mig
besar la punta del seu nas atreva i enfunsä la enllera rl bm de fidtus i després pasa la cullera del plan a la boca.
; Senyor! Mai lto havia posar res a
la sera boca que pogués assemblar -se
a 3113, lar potinga niés preparada per
en:leer/Mar, pel gua i per l'alfar, la
i tm smia Inés robusta i Inés insensible, era
unI i arrop ztl costal d'aquells
que se li presentasen conr una cucs recaragolats i empudegants.
La primera cullerada i no podía passar. Tunca els ulls, en un suprem es1 ore. Eis iidetts crol, davant l'entrada
de la gola. tebeo:a, infestan( i atrapant‚e al paladar.
Amb ei esforç dr. sesperate. Samuel
acon segui que els fideos passessin gola
avall. Perú quina tortura! Acabada la
primera cullerada, Sanmel va quedarse pensarle davant del plato No era pussible d'engolir alió, 1 era II:tarima, perqué dessota cl gest entlimoniat s'Id enderinava un regust que feia suspirar
com liaztrien estat de bons els seus (idees habituals, precisatnent aquell
,j1.1.1»ear-lo5? No, Llanera-los, no.
--;Satunell—es - digué el nostre haIrte.—; Samuel !—ii ara a cercar
una ampolla le Xerce, present d'un
client agrait.—. muel, si et menges dues
cullerades d'aquest fideus, tindràs una
coma de Xeree,
obri un ulls com unes tia
ronges. Precisament agiten vi que tant
li previa! No obstant i plaure-li, solament n'havia bu-gut ixr festejar e/ al,

natalici erl any que li anarion 1s els negneis. 1 era aquest el got que mancara
a l'ampolla. Perä si es menjara enes
culis rudes de fideus, tornaría a Irme una
copera de Xereç, que be s'ho inereLieeria.
Ornpli una cullerada de menja.
ea fins a la boca, la contempla i, tancant
el; ulls, se rengoli. Seguidament féu
tres o quatre ganyotes i se'n menj:1 eta
alma cuilerada. Després respira can si
llagues aixecat un pes extraordinari.
Realment era snperior a j'arces hama- Samuel, rhas portal cem im borne.
No la copeta, Mió un got. Tindrils tot
na got de Nene. hauries de mere
¡arme du,s cullerades més. Si, &me.
Olora el N i. (dora_ quilla deliciosa fragancia!
Olerá. AixO el decidí, encara que ura
mica contrariar. Torna a engolir una
cullerada, Yo poda, era absolutament
impossible. Ele fickus. ii quedaven eaganxats a la gola...
—Samuel, tindras un gario de Neres:. Apa, l'abra cullerads,
Ja slasia empassat l'abra
— Mea be. S:.nmel; ets orn Lee.
Vaja, altaquern el Nerec.
h'iignt, rl si diaire det por atril) una
sorollosa juia. Els ulls de Samuel ena
pirejaveu de pl:e:r. PerG torir, la cersciencia:
--Samuel, ara ia ten; el vi peosar. EI

ee 5. i tan deliei,'.‘s, que val la per2
sacrificio Samuel, dues centrado
mes i l'has acabar els ¡Idees. Apa,
muelo que be s'In, val un por de ti cern
aquest.
Una ce:1,1-mb. Fu pcnsú que anava a
morir. Ur. ba ..queig.:, una angiinia t Una
altra cullenida i C n > j'ideas ja feagi
acaba:s.
L'atoes, Samuel, ea len una reit:a
rialleta agaff, el got, i amb molt de
compre tonta a ve ssar el vi dintre l'ampolla tot dient baix i entre malhumorar i szcisier:
—N'aja, Samuel, ja fhas (Irisar end ' Un

gar, •.;

el ILLAS-RAERELL.

wwwww~imeme n
Herbes i osells
Quarr jesús torna d'Egipte
Nazareth a la casa,
veu que les herbes de l'hort
s'enfilen a la teulada:
—Perque pujen tan anima?
die, fent l mitja
la tenlada ls pele moixons,
baixen al jardi vosalires.—
Ele moixonets lro han sentit
que feien irin en sa carebra,
ja se li posen als peus
con/ qui perdó Ii demana,
ajupint el capeare,
tremolant de peus i d'alee.
—Perdonats sott, ma ocells,
si tan bou puta tren
l'alba,
des de la crea del
i
eran des del cim dci
bracea,
des dc l'etarra el ni*,
el
des dc l'atrur la calindria,
cada mati Ii tantea
a ma Mareta una albada.—
MN. JACINT

-
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EDITORIAL.

El silenci de Madrid
Ha publicat "A B C" el tercer artiele de la seva famosa sèrie
anticatalana. Val a dir que la campanya del diari espanyolista
comença a fer-se pesada per la seva monotonia. L'articulista toca
sempre el mateix registre, presenta a cada treball els mateixos
aspectes del problema i diu amb diferents paraules les mateixes
coses. Ens fa l'efecte que seguint per aquest cama la campanya
d'"A B C" perdrä ben aviat tot Pintoras periodístic.
Un fet important hi ha, que té mejor vàlua per a Catalunya que el tercer article del periódic madrileny. Aqueix fet
és el silenci amb qua la Premsa de Madrid acull els anides
que el silencia amb qua la Premsa de Madrid acull els articles
d'"A B C". Estan aquests tan plena d'insults i de calúmnies contra Catalunya, contenen una tal quantitat de ven i anticatalä, que
en altres circumstàncies haurien provocat la protesta mis o
menys sincera de la Premsa de /a capital espanyola, i sobretot deis
órg,ans dels partits governamentals. Aquesta vegada tots callen.
No havem sabut veure ni una sola contesta macirilcnya a la campanya d'"A B C". No és que nezessitem aqueixa protesta, ni que
ens servís de gran cosa ea cas d'ésser formulada. Per6 el silenci
que comentem té una gran significació com a símptoma, i per aixó
el pose:u de relleu.
Recordem ocasions semblants en qua els insults contra Catalunya, per l'estil dels que ens adreçava aquell célebre don Clocloaldo Piñal des de 123 columnes del diari "Ejército y Armada", eren
objecte de la condemnació de la majoria deis iaris de Madrid.
Per que callen ara? Es que catan conformes amb la tesi d'"A E C"?
O és que, tot no estant conformes ainb les conclusions a qua
"A 13 C" arriba, comparteixen els seus col.legues madrilenys els
sentiments de profunda hostilitat per Catalunya que es manifesten aquests dies descaradament a les planes del diari de rra's circulació d'Espanya?
Considerem d'un heteras secundara l'aclarir els sentiments de
simpatia o d'antipatia que a les redaccions madrilenyes hi pugui
haver respecte a Catalunya. l'e 3 si el silenci obeís a la comunitat
de sentiments amb "A B C", calarla fer remarcar l'avenç que
l'animadversió a la nostra terra ha realitzat a Madrid, puix que
ara, ni per simple fórmula, la Premsa de la capital espanyola ha
contradit les folles afirmacions d'"A B C".
Tanmateix, el punt verarnent intereseant és el de saber si les
teories independentistes que "A B C" ve exposant tenen l'aprovació, almenys en principi, dels polities i dels periódics de Madtid.
No és possible l'amagar el pensament de cadaseú davant la campanya iniciada. No hi ha en aquest cas 'l'excusa da dir que els articles d'"A B C" ilo tenen importancia. 'aojen no tenir iniportancia
intrínseca, fila com san d'una gran eetreter mental i d'una ignorancia enorme. Amb tot i aixó, ele publica el periódic que a Espanva te mes tiratge; i la continuació de la campanya iniciada fa
ere
. tire que aguaste compta arab l'adhesió d'una gran part dels seus
lector3.
Per la ao-ara tetada, d.erensaelern perfectament als diaris
esparlyo7s la fe.ea ritual de ;inda:dar contra les ofenses i ealúrnales Menearles 'ice "A E C". En canvi, er2;em que estan en l'obligada) d . exterio..azer llur paro: sobre el ailema fateeulat. En
qiiesti3 ce:a:relea i preetindint deis atece a Cataiunya,
"A U C" planteje el problema catelä en una forma que correepon
o la realitat actual
Cataltiaya i ei'iaepanya.
dienei obatinat (2ite els polities i els periódics dinasties

des de fa alelen temps davant el problema catan, no pot
a:::aaea eaz e rreae. Cal decidir-se en pro o en contra del dilema
0.."A‘ fl C". La situació prteeet no la volen la inmensa majoria
dele La tria que propasa '`A B C" ja la tenim feta per
part rasera. Su cl silenci de Madrid continua, tots eis catalana deejeaei e
efeete, ce/ tr:ar entre la pernetuaeia de/ rasan unítari i lit plena ia.leateealaaela nacional.
&Je 7, -n,,esner—Arri~KlainBnarrienr~rWMCZ_Inaa141110,41'erlanalIta'a
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volament do la seva tasca, s'hi ba- / va. Una de les tarea portades per
rrejaven els militare de l'exèrcit
d'ocupaoió, els funcionaria del
Estat i erts aventurers cosmopililes. A leen/ira amagada de les

Notges es Iligaven i es desfeien
intrigues. I junt amb aquest ptlLlie mes visible i mes sorollós,
baix poale omplia l'entrada general que sols "costava mitja pesseta, a excepció dels dies de Sant

Natalici dele Reis que serh doble.
El match Young diu haver vist en
el teatro "un ferrer, tot encès encara de treballar sobre l'encausa,

les mànigues de la camisa

arremengades per damunt del colza, el qual semblava sentir tant
plaer com la societat distingida
de les llotges; i potser mes".
No falten tampoo, com ens cenia l'Amat, les restes de carrer
"il.luminats per la nit..." "Alai
mateix se cremaven alguna cesfolla i rodas de focs artificials...
amb molla quantitat da coets,
trons, inagranes i pintes." El
Compte de Biela "feu donar diversions públiques de concert a les
nits bones d'istiu a la muralla de
mar, i fee plantaraina caseta de
fusta que servis de ente peo
aigues compostes, chocolate i
pastes com los de la Itarnhla i
Escudellers."
Un diumenge d'aquel' tempe
tindria en patita escala idenlica
expressió psicológica coLlectiva,
que un d'ara. Gent erren un Id
hagi queleom per divertir-se
per veure. Amat parla d'un ball
donat al jardi de la casa Matamoros, dient que el carrer "que.;
dava /Mutual ocupat do la plebe
d'un altre sexo, hdtmens y donas
dels barris de Tallers i iilldonzella que agoytaban per lo reixat del hort". I afegeix: 'J. no
lii fou convidat a aytal funcia
per eonseguent agoyti ser un
daiquells terrals vehine, i e.hi
musica di les llamees y ;malle

pero escassament la del salé. Los
terrats quedaban plens de gent

Per lo amteia ti". Qtaluu saber
d'actualit tu curara iqui itc.d
desig de diversió a edi Ob C d, les'
tuits d'est.el
No nozeca menear :05 eees
condemnatúries sIC la perdieiö
contemporània. Atravessant un
momeal do febre ile creixeeea

era lega' que al marge del treb.ill
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que nian ei% i'litzat
apun t en tinada:11.ml els itssag-s
de la indústria ornanitzada. 1.es
pi . .weres fáln iques
: u-rural ruriosilat. .la
17 .'8 -- dio l'Anlesl la — un eaEn .1 an Pau Canals esta.
blet s wia (t'ante,: trindlaties.
l'oes ittivs mes lard. en 1770,
Ttare c iona rompta :mili 25 munofaeenres dtt cola. ocupant 1.300
fle Seda 1
per:oniteee ; els
111Ili o S n'empleen 12.000; en la
confeecid ponlos. (antes i arli'el e s fenetnins lreballen 12.000
' dore s . i les non fàbriques de bel
iris.lonen omipacia a 3.000 perLes all res indústries, mal
prepondertintS, CO1'11(911'011 pera),
iieHar se anub igual rimpenta.

erailat del surgir de la 'tova

•
s'organitza la produeeid
barmiliunina.
La bieneinerila Jutta tlie Comer, obre nous horitzona al
i a la riquesa, i estableix
sobr e sillids fenainents la recons-

titueii) vennamica. Contribueix al
resullat, Taquee esfors una emita
tolerància polttira, l'abolició d'ab-

surdes preseripeions restrietives,
i unes petites coneessions proteeeionistes, durant el reenat de
Carlee II!, el rei més europio' que
espanyol, l'enemic del gentil cae ticisme madrileny. .
aria) la represa del trehall Bareelona no sois recupera la saya
ó, sino que s'enprimitiva poblaci
grandeix. T'As 30,000 habitante a
queda recluirla després de
1714, passen ausser Inés de eent
mil a la segona ineitat del segle.
;La fecha de l'acti‘ilat retrobada
i iorna a donar al nostre poble
cu

fone de sana alegrM, defensa

r c aeolunal contra la Lsca foixnt...a. 1,a elutat es dislreu i soninu.
Ailli,t-Coriada a terma que "eertaioent L'en una de les poblacions
711 ,l r, a gra ables per fer una vida
foin. , ti la qual cosa contrIbueix
l'i,Ltunlittieitt de tul, el neeessari
per q la vida i regalo de tintine."
1 Santos Oliser aplira a aquell
temes seu elugi "per ella; passa
el iiieridia de Valegria i la jota del

%aire,"
D'entre les feu. es i diversions,
destaquen ele balls, esent els mes
Ilaits el que les autoritats (procurants atreures la noblesa) donen
on ele salons del "ltteal palacio"
tan enjoials que senibla "quant
i . 1 sol, sens uuth ole, test :1 en el zenit, lal ora su tilaror", i en els
que les daines "vesti e n dominó,
ti aja que nu the ixii‘a 4Ie catireels
naies si m'en boniques o
airosos de t'os". Atpuisles testes
on es etsiiiaven els cuslums
aati imitados u 10S cases

leentre anda
Ini natui. aiitat els halla popular;
inicien la tradielú denitnerättea
la majoria de les diversions barcolunines Comen...en al Teatre Ole
bal Ir, de iiiascid es per Carnestol-

introduint el Marques de 1.1
Mina "en el carnaval ela SarallS
de pessela". I al ntateix Tcatre
Pulli un grao increment,
a
l'O u era italiana, delatora d'un
senliment musidal tuantingul
seinpre van. ho constata
inostrant en un convincent ¡tiraMI "que Si l'apera italiana aparepie a Madrid ainh cateuiter de diversiú palatina tse sostingtn e sols

per la munificencia de la ¡‚'hile-

Sa, a Barcelona adquirí vida prapia arribant a conel /luir una Id.cessitat del nostre poble". Young,
en la rolaiia del eu vial g o fet en
1 7 87, indiea que "es donava ópera italiana dues vegades per si:1,111;111a i altres dos dites es representava (lamedal". En l'anúnirn
"Diario del petimetre" (laniliit de
l'Aniat polset'?) es deecriu el brilla/1f. aspeete de la sala "on
reuneix lota la gala de la poblamo
a escollar "La vedova", El filósofo chimiro-poeta", "Lo acolare a
la moda", o "II curioso, del pro.
pío danno". Mes no cal creure
que l'anibient hi fús enearquerate
Lloc d'esplai i d'alegria; al costal
de la rígida diurna autentica Iluien
ele ms cridanere atrevinnents die
la moda les noies equivoques.
.ernb Phonle de treball, que oint
la música do Pergolese, Galupi,
Tomelli i Piccini reposava place-

la mobilització i la conquesta del
diner fou la del joo, que prengue
amb mota d'intensitat. Es el
XVIII el segle clässic dels aren-

turers del joc. La triste novelas
de Manen, les crues mea-Mies de
Casanova, eón vius documents
d"epoea. L'aflojó universal trob a Barcelona torreny propiei.
Arreu 'sorgiren, del salé oficial

al tuguri clandesti, les tantos de
"Farad", on "la mosca corria
qu'era un contento"; "destruintse tantee fortunas i arruinantse motes fe/ralles", curta diu el
bisbe Alexandre Bocanegra, en
una "Deellamació oportuna contra el llibertinatge del temps".
En aquesta, despres d'atacar
les idees de "Voltee" ¡"Rocé" de
les guata assenyala el progrés excessiu. tracta de altra tara fina
tambe del retorta del diner, del
luxe cada cop mes ostentes, i de
les modes cada vegada més descarades, "exhibides Illis en el mateix interior del Temple i que fan
entristir (si es pot parlar aixis)
als mateixos angels". Es de sempre l'enyorar en rígida costums
temps anteriors. Alai Amat -Corlada, referint-se a la mateixa
qüestió, alaba. peró, renya de
paseada les donea barcelonines
"molles de les tails, casadas com
solteras son senzillas en lo tracte, afables y honestas en lo modo do vestir, si be que avuy dia
lo luxo y la moda vinguda de las
comediantes francesee, etc., ha
alterat en molts I moltes lo bon
ordre en la puresa de costums,
distinció de clases en linea de
vestuaris i gastos crescuts".
Són lambe matin de distraeció i d'interés per a la cintila les
novetats que la civilització moe
derna porta. Laitillatge de la indústria, inconegut i cornalina
desperta una activa curiositat
sempre ereixent. Els avenços de
la mecanice, els joes einernätics
sobre els quals es fonamenten gai
rebeetots elles enginys de les manufacture' d'aquells temps. produeixen una ingenua admiració.
1 san terna de conversa general,
1 flns els periódies en parlen, les
prov e s dele nous canoas de la
Ciu I 1 .4 ella, construits primer per
monsieur Mariebs 1 despres pel
(anudar Josep Barnola.

ausier Uds l'ociositat repuiei-
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LA POLITICA CARNET DE LES
El dia 71 do dcsembre del co,,, nj tu,.
ellr a S,: la tarda, ttndra Itcse ai ot ,sanific hico( del Cecina ett:dease un !pon
miting d'alientas-id uaeionalista.
¿fi parlaran dilos:tau clemente del nacional:Jato r.cdical tatul,11
a

LLETRES

Ir,

L'APLEC A STA. .1lARIA DE
TERRASSA
Tal fa puTTVill'i que r eace (pie hin
organitzat els "Caz .eile, S ul Sala jo,.il"
de Sant lisOve a T., rdssa, assolirä un
grandiós.
Só!, nombrases l e s eMite:s que s'hatt
nao* uu l'acle. Les que eneard 11,1 1:41
fe:, pode. ,n1re,-,,p.n. tionti:iii
dels Coz .allers de Sala Joeii, Cignds,
ni:nzera 39.
San c:;terals Ma l/
parliments que han de prottlateiar-ild i que
hauran de demostrar com la majorit de
les joventuts mistianes de la tteefra
ra, adopteii, daímtit del
de la dom....
'tarta d'un E.stal imposat. lata pa,tieij
radiealissinct, ,.:?e,',rbr a IX.,
CId i a ta:a so/acia que no sigui
!liPel li ja

Lia

T

LA PUBLICITAT

berta.
els CaResponent a consodtrs
vellers de Seta Jordi ens ¡‚r ‘ f rten de fr
públic que els que vulguin assistir l'Aplec hintriat de sartir
fi tren de les
Jai del juicO, i que aeaba ra en liara
neta per tal que lioui pidjui tornar a dinar tu parcelan°.
3IITI.VC; .1 CALDOS DE

AIO.VTBUY
l'e, al dlumenge vinetd, hom anuncia
fl rniecii nacionalista a Cal1111 ot n tirra
des de Maarbuy.
Llora de contened, Se . ra let dites
tiod .O
al Casino Calilcri.
El tttP ng fu. oroanit.,t per rAssociacid Naci , ai lista de Ca"Ies de Alontbuy
i p..i Gnu) Catal:t T,,u 1.1.e .ricada, de Barcelona.
"LA RAC.-1"
El dia uf. Sant F.detv, al vespre, sortird el priene• 9 n 1.1714,0 d.' "La I..1 n: n1"
rolatiu calda d'esPorls.
Al curten recomanant-lo

"l'amor a l'esport català, que

El Nadal d'En Pijoan
Fu el Cancanee del nostre admirable
.TOntjt Pii0.al 1:5 ha un poema nadalene- Ida tina vició uscravelMsa de la gran
nit:
pel grao foral obrrt de les teulades
es treuen clarreiais passor per dalt.
El bao, a resulte, somnia el moment
que lo" canviarà pl divi trasbals, i el ja.3
eadeciadra gra. La guilla se'n va sense
prendre el formatge,
i el ;:ap deia: --pujo i no ¡jiu por!
La poesia d'En I'fioan, sempre =arada d'una boudat inefable, esdevd, en
cantar la nit de Nadal, encara Inés pura i mes generosa.
lime cserit una ultra Segada, ea talan&
tes rnateixes rutiles, aquest prcstigi de
la gencresitat d'En Pijoan. Contagiemnos-en avui una mica i recordem amb
afcele, aquests dies recollits, la figura
inquieta de ViLluminat que corria pel
nuSu "per destiallar els que dormen" I
que ara As al Ccuatlä, Reas, de la uostra
terra dolça i Una, caininant dcl earni de
l'aventura.

SIIIP-BOY
—

Sembla que de ¡ores redactora de
Paraules, de Sabadell, preparen inlyortutsnodular reformea en llar publienei6. Tindeg re grana gjoinea i comptara amb

laboridurs aelecti3..1parsirerd un oop
da mea.
— A seenyalrin a !'atenció dele lectora
la novelda Capoigrauy, tic Blai Gitcr,
anitau i correcta.

Bones festes
El pi que fou retornat a la
Plaça del Pe a precia d'un poeta,'
es de multe/ anys enea la millop
estrena de bones testes que s'hagi fet a la ciutat de Barcelona.
L'artista documentat tot l'any
amb la lectura de les "rneravee
lies de l'Univers", per a conse
truir amb mes aprepiat verismo
oriental les casetes de pessebre que compren a la fira, 4e
un ciutadà honra', de Barcelona,
digne daquelles estrenes.
Els poetes, acusats ritoll eovint
de viure de cara a l'intanit, eón
tannaateix els que millor poden
comprendre la reialesa d'ofrenar
un pi a la eiutat i la nnaginació
que culi als arquitectes de les caces de peesebre per superar els
documents grällee d'un älburn de
vistes,
Per adió, en arribar aquestes
diades assenyalades, la intimitat
de les gneis no defuig el cerrar,
sortim a pendre el sol, perquè,
fet i fet, els carrers i les placea
de Barcelona eón una mica la
nostra llar i el sol ajuda t'obra
dels Postres rnestres d'obres, i
aquest altre sol a l'abast de la me
que són lles mimoses, comparleix
la utilitat de totes les calefaecions, sense possible industrialite
zació; i en arribar aquestes diaa
des assenyalades sentim tarnhé la
pruija de dir alguns mots de cara
al públic amb la il.lusió—(i no hi
fa res que tots els altre,s dies la
majoria de les gente digui que

De tal guisa ho fein, que d'altra no ens escauria, i si una vegada ens serveix la rosada damunt ¡es violree dele campe per
acornpanyar l'ofrena humil de les
nostres bones testes nadalenques, una altra vegada no ene
manca d'enlairar-nos
amb el dielit rectilini, meravellat
i sonsa ólai eeta, de les bombee
eolorides que fugen de les mane
dels menuts, cercant, amunt, el
chor d'aqueilla xicalla del cel que
va cantant los bonos testes del
Senyor i la pau leg a bornes.
Avui, entre la frescor Cesema
bruna d'arran de terra 1 la railsica de la gran amplada, en tindrem prou amb el mig aire Je la
Rambla, just a I aleada dols arbres i st valen (precisant, cola
ara s'estila er la pbosa dels esa
criptors que s'eetimen), entre la
Boqueria i el correr de Ferran,
baixant a me dreta, unes passes abans de la llibreria franeesa, antiga casa Piaget, davant
del pis amb un ratol que diu
"Clinica Dental", ens deturarem
al bell mig del pas central davant
da l'arbra lee branques jussanea
del qual han flora un bastó.
Un basté

autentic, de crossa , a

hores dease a desenvernissat i sense \atenta; desemperesit de ita
passivitat de /a fusta treballada,
arbre viu altra visada com les
leibtzrae .s de l'art que
contacte
amb la natura inic
inicial imortam
No deseobrun aquest bastó
per l'escriptor mea agut entre
que ha estat cantal en vers i ale
ludit per l'escriptor més agut entre ells nostres periodistes. Deseo
brim, peró, el mera d'aquest
bastee que ha resistit impàvid la
lloança dols bornes intetligents
de la mateixa manera que havia
resistit di canvi d'estacions, les
grano plujes i les graos ventades de primavera, la caiguda
tauoral de les full e e, les podes
urbanes i tina la irania dele
Ocells.

liem fet aquest pas i justitlea
el retret pablic del baste exempiar el nostre tarannä, cada din
inee allunyat de la certitud d'aquells que sentencien -un meta.°
ho ha dit": i mes agradat d'aquella ineuranea mig santa, inig

mar

cepticiame
d'una
maese madura.
Qui diu del re g ar, p r
be de les salutacions
aa civil. Servirh, doma,
tra visita al basté de Palea
la Rambla, por il.lustrar Pestree
de mä i el "per nacías anys", amb
que saludem el senyor alcalde di.
Barcelona i en la sova autoritat
els nostres conciutadans.
No sabriem dir que no admetem estrenes, orejera que l'Ajunlamen! no dira que no admal
bonos festes.
I ens agosarem a esperar que
sial cona un dia fou regalat un

pi a la ciutat Ii sigui regala( ara

el bastó. 1 que es declari monament públic l'arbre que l'aguanta i pairimoni de Barcelona, la
gloria de l'esdevenidor que pote
Ser ens portara una sorpresa
rolla aquesta:
El basté empeltat i l'arbre noridor de bastanets que tant poden servir per a un ball de bastons com per a defenses individuals, que, qui sab Mere de
Deu si damä seran neeessäries
contra forastera que no comeprenguin aquests miracles i la
llengua en la qual son dits.
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Full de dietan
Li

El breu mirac:c nadaicnc
»omites d'autos de Hoza er i psrtieu-

lava tugmcuta de tal umueru a Nava York
Cae La ClrettlaCió esdevé gafrebé
15 1 ¡atge ji. llouse ha dit que a tes
aNIngudea prineipala. a Une., d'aflukic ia,
IM hora pot trasvasar (u P ia pablica
miiiant per dnulant a acabe del, cchicees

delante&
.Aluf, a Parcelaria, son/ Iliiny d'arribar
a aquesta cvngeatió eireeni•eria.
l'euint de nualseval eran supital (Pa.
ría, Londres o New-Yorai (eta leimte
d'una ciutat pacifica i desanimada__
Taumatci s, a la ResOl., tui determinades Lores i un deternain..ts dit :,-Lis isau stsp.
bar la s'enserie d'un träfeu esressin, d'un
träfre que sobre:1c dels Urdís del carrer.
M'ir, per eitmple, entre einc i vuit del
vesrre, les itc,sbks i les seres
afluents saetee plenos.
l'ere. abir era dias,lite i vettla de les
festes mäsirnis de Pan/. 1.1ls barcelonins
iletimea d'una mena d'embri sauces, asalt e n les botijas, i es earri-gueu de paquete
mil una paciCueiv inusitada. Totham t.pa ninb tachera. Paseen railets material‚Liest ,oberts d'una poni:trena de rttlsdin.
dis i pollastie• ; a primera Vintä stauldeu
uns salvatcoa...
No la san: Els salvatges han arrihal.
• vestir-se amb plomes d'aus. per.)
aus seoceets, amb aus rnosnt vivea i al*
batees.
mereat de Sant Josep. que aerupre
reFsa una luir. sobre la it tabla. abir
semblava que l'envaia teta. -lanceta int'asió que cu tala altra dida ufhaurie entristit, ahir va comunicar-me una joia Violenta.

Cuidória. patiit sts. cistelles: baya" dones, criaturas; cotIes, crin.
vies... Ter plettat tuolt mutis, te, sine,
gnire malhumor, amb espurnes efidegrit
1 tot.
Solidaritat Luilaint? Frittoruitat humana? Ara, en aquest instala. patser sf.
(Mi unes llores. ivissiela l'euiliriacuisst de
la disida J'un demanaria l'oquitatiu re.
partiment de reviran l'aPrii euch Se la
socialitzaciö del vi ranei
d..I iniracle
naflalcue no en qued

INR*3."—
"Pne.7•1•"!•^Il

invoca
amar

ACCIO CATALANA

als associats i s'ha pasa

a la venda el u:011ero 18 del settnanari
Acciä Catalana.
Es extraardinari, de dolze pagines
iteres darnunt el papen execHent de
Sen1Pre,
neo-vos-en a.pd rinteressatit

E1- eci0 del Consell Central.—Parlament d'En buen». Betill i Matas.—Comentaris.—Re yista de la 1'reinsa.—E1
/ere Aplcc comarcal d'Acció Catalana
a lIcrga.—Noticiari: Conferencia d'En
Revira i Virgili a EAsseciació Catalana
d'Estudiants.—Inforrnació: L'acte de
Granollers.—Index de l'any 1922.
EL PRESIDENT DEL C. N. C.
DE NOPA YORK
Ha arriba o la austro ciutat, En lau.
me ¡orne!, president del Centre Nado-

t'alista Català de Nova York.
El nus'ist principal del viatge del strip'''. Jornet és el d'enfartir dt llagar
entre els patriotes que integren aquel!

Centre i els del., diversos ?luche %acetatolistes dc Catalunya.
Ami, la maje cordiql.ke jj tienes.
Genvinguda,

sol redemptor, per gràcia
aeva manera de reeir

no ens enten) — de dirigir-nos
a un auditori tot d'infants 1 recitar de cor les bones festet,

a la Pàtria catalana".
M . o:ano:a a Itl PtileSlra.!
Es reparteix

absurda, del llec equieibrista d”1
conte d'Aanatole France, ell

flOURETES

DIC FAIN.

LA PUBLICITAT

Joguines di Reis Del Nadal
Forn a fi d'any, i en el vcinatge de
I, testa nadalenca dels Reis, la més
ra il.iuió de la mainada i una de les
ejs ()elles alegries de rany. A tots,
fairché, en aquell dia, ces reta de no
leer petits.
I els qui scin pares i pares de cor,
nien ja, per sort nostra, una -colla de
A rrees a casa, a horca d'ara ja estem
erafegats Per tal que en lit& l'alba
id la sis de gcner—el sospirat—cl priter raig de sol que gasat traves • i el
inestrei, trohi

al damunt de la catifá

yr la sala, damunt els mobles en des‚eire gentil aqutlles virolades joguiels tn:igios atuells i les artificior' Ilaminadures amb celsetials incrip•
joia inn,Ceat del. nostres fill s.
Lt diada beatifica dels Reis d'Oriont
js. -. 's ans que tot , la testa de G senzilles
• de la humilint Ha d'ésser necessäiiarramt sencilla i humil com correspon
d'a r s breu/a a la candorositat dels inf.,-'• cui va dedicada i Itumil en
remplo de la gran Ele:, de rinfant Du
* -,t. a res',alle. i en m anória tamadoraein. d'ateten abatiment
* e .:**11. de la te senailli,:sima, ab- e .. de e. mplicaeions i dulites, de qué
• , a .a:1
els nionaraues orientals,
• 0 .7te:Imetzt a Ju *Ira sota el guiat-

• na-le,IIrs
restol.
ti ' eres. quo tot respoagui a aquest
s 7 ! ›elni: (lo la diada. i que els
qt..è enjoiern en aquest
!, c.r.i' ra dais no • tre: fills. •iguin
all' ra 1
resines tnés human e s i trasr ',•
el brin celestial. em si

humil

Els set estudiante armes deixaren el Seminari en comenear de
la tarda. El Seminari es un bell
edifici auster al mig de le g inuntanyes, Iluny de ciutat; i la tarda era una tarda magnifica, A.
eel esbandit, sense un núvol.
Era vigilia de Nadal. F eia fred.
L'oratjol fi, Puaxant, esblanqueia
el sol que es decantara, tremoladis, a la posta. Ele set estudiante
i feienl via alegrament, cami de
casa seva, amb la gorra enforiseda fins a les orelles, el tapaba:ques entorxat al coll ‚1 el Uncen
de la roba penjat darrera l'esquena. 1 parlaven vivament de coses
d'impoetänela: de les injusticies
del eurset; de la rigor dels pro' fessors; dels companye que abandonaren els estudis; d'allgun casament i també, els més,,atrevits,
d'aventures de notes maques;
aquí, perú, s'imposava de seguida l'am'bi'ent del ministeri que
slarien d'imposar i els de mes
rotuló callaren un poc torbats,
sentint una jora estranya dintre
seu i enduent- se'ls el convencís'ion que lii havia, encara, molts
häbits n penjar de les figueres...
Aisi aliaren passant Festona
pujant i bhixant ribastos, seguint
les dreeeres. En pasar per clavel'

:.1-* • t p-guessin l'a y er estat
• .1; 11 clOria pels patees vellutats
,• -atuats pnlaf role r3 del tres
d i em tot litrú, perqu/r cal dorar la
na enrrt a verter 4/ n .,
ras
d'un quant temps cuca
de,earatlarnent com una ternp• *, p,tereal, en acostar•se erg:asta
mai*:-.dera, en els aparadors de les
toragues barceloninc.s.
N.,
pas que siguem cl iaquells que
7 :Anden en les joguines Li nuder1

ir, c7i c aisanäncia amb temps. Déu
e ., en miard (le criticar, per carniptc,
reici.,turitzades reproduccions (raer°.
11-• i dlidroavions; confessem que
e crtmmiln davant aquelles petites en-

'r' • ries que representen mas diminuta
ere 7earrils. que roden vertiginoso; dv.
a7* giravoltes i entafurant-se ea foravi-- de carne> damunt uns riela pmque mis plmen més
nines passades ara (1.• reeda.
s
arrodnnides i rosa.'.•:. els
1. l.11 de cal encantats. i la rossa
a'..".rs rinsolada, que no pes aquestrs
* . ' res rtés en boga de pàl.lides
-•
s ! : .m. Encara acuestes les l o .
peró in; que ja han oprsgut
•
• sentillzmcnt drteata:do. sota
ts rernt de vista moral. in, runinant
a u nes t s carrera de taree'ona.,
iii te,ei.oles tITIC, figures que rolen
er Miles o que es ba l egen asti, aquest
1

-tu

que de nines no en tenen
e
S ti, senzillament. unes repreeluc, 7* s
xcellontment ben ;mitades de
.-:•: s de . concert. de .anziti.tes

d- professional de ramcr. Jo,
tolerant i tabear, que justifico
a Y7/ s,ntit de pietat per a melles
• i e rnprenc crun el prime- (rae la •
es pot ésser tina T- I rdda i que
.
.s (1 ixar:a d'rsser tina cintot i
pas cl
ple d'indignació elavant ele la
- • ' , dlitat que vagin a rat -c a 1-s riar.s
: • nostres filleles innornt r . al petit
.-v.•11 de les quals pot conminar
-ser s e sospitarlio, una malieioenqu-teria femenina, arpo stes
, ( l e dona, abillaeles segotts el ritus
r. perú anda tot (I descarament,
tal * pljuna r scotat i oben. fumant
tarretes egipcies i fent
l'ullet, mig
i e*. de la fai•6 mel s equivoca.
1 um que veritablement eón una
....a de 1 ;Mota beta fets, i fan una
ceta ca:'Icia,
t' les les coses picas'amito que m-Its incautes s'Id
-;7,7.11 catire i hi hauri una invasió
eines a les costees llar,. qoan
1 s,.1 lloc seria laca diierent i tot un
bite.
I quin contrasentit fl55 monstruós,
.1 , preteguessim ler creure als nostres
que acuestes figures, qLe simbo; y en la voluptunsitat, que aquestes fiuracions del plaer sensual i aquestes
eproduccions maliciones han estat perados a casa (ristra pels missatgers miseriasos de la Glória!
(7o que acabem de dir de les Miles,
padriem dir-ho igualment d'altera jciaines que bem ungut «asid, de veure,
Ylant pels nostres carrera acuestes lar. 3, seta la Ilum encegadora de,les beires que les exhibeixen.
ibeixen. Pes
e rule^s estimulants del joc, en lInc d'aquelles
ninncents rifes que de petits ens feien
Passar tan loé l'estena, reproduccions esilitzades de cabarets i dancines, en lloc
d',quelles cases de cines que f oren la
n ia de les nostres germanes; aquelles
enea snse façanes que deixaven veure
eie interiorn honestos de una llar burr-a, amb la sala, el menjador, la gafeeta amh ela testos florït q i reixida i
el safareart que tanta gräcia ens feien.
Davant d'aquestes transformacions de
la moda, en contacte amb aquestel endavant d'aquesta descarada in
mtiva, en veure, enm tirria vist nosaltres, en una exhibició d'un dels carrera
rn,, s aristocrätics de la nnstra tubs, unes
f eures de cera, suaument amarfiladea
1 l'InSen, repre sentant unes adslescents
o.; vestides, amb la cabellera estesa,
crin descobrint la intimitat sagrada de
ara eambra virginal, esa declare m tot
I c e idant l'atenció deis pares catalana
y en aquesta obra desmoralitzadora i
ea rrnssiva, partidaria absoluta i incondicionals de les Pepes autentiques i eneartronadea i d'armella cavarla 'algarrus, de Alampara cuineres, damunt els
cuata, bracejant, ens créfem de petits,
eanquiataddlai del món.
J. MART! MONTE"f3

de leas masies isolaeles apedregaven els gossos o esvalotaven les

gallinea, arrenean a córrer
abans no sertis la masovera a escridassar-los.
A mitja tarda arribaren a Illos
tal del Madi. Esteren una mica
fadigats. Derenaren amb bona
gana. O (Igual berenar de
lis de Nadal! Alió st que era tot
un 'retamar: una arnanida excrlkilt: arengados a la brsasa; ¡ion.
caniasa coont. i tragos i mes tragos de garnatra criatallina. Es va
eilleP; es va cantar i la gatzara
va ¿ser Ilarga. Mentrestant el sol
s'esgroguein i cada regada era
mas bala i l'oratjol mes fi, mes
punsant, i el fred era mes cru.
Aquella meravella va durar por,
na y lon de r ependre el cerní. Es
fa tard de seguida, era a l'hivern
Sortiren. El sol era quasi post.
Jets fondals eren d'ombra , lii bao-len estai mult alta dintret tornaren a caminar, un xic pesadament, amb mala gana.
En engolfar al carretera se'n
separaren tres, titulen de seguir
per diferent ruta. Hl, va bayo'
encaixades franquea. i adéus fins
a perdre's de vista:' I després ,1
camina r calladament amb una intima desilinsió.
En arribar al cim del puig.
xic carretera orna, es va y eure
la vila, un ale llunyana encara. Al
ced comerwaven a tiliLlejar les
primeres e . strelles . La vila s'anava iLluminant. Lee rampawee
dels; pobles rorers losaren d'o r acid del vespre. I per 1;1 carretero se sentia el trontollar dels carros que venien del hose, de fer
cal bó.
A plena vssprada ent r aven a la
vila. Es digne' . els última adaos
i radascú alai a ra g a evra.En trucar la perla una enlodé+ intensa
rés fornii2nejava la pell. I vingueren p is abraços tonb la mars,
aquella dona vellit que reas cada
dia p e rque no se li esbarrii el fill:
1 el jugar unib el gerrnit petit, pie
tic grades! 1 el parlar amb cls
Vf'iilS I I el dure amb aquella 91:-

ga que, secretament, fria tron..,-

llar la vocació! I, despres, el parlar a sole s , rosa la llar. (01 fett!
torrades j berra. vi Mane i anar
a la missa del gall i torna-san,
terhols, (Yernocions. sota la seda

blava del cel apedarat d'estrelles , en la serenar freda de la nit,
eand delta vida i dels misteris...
E. ISERN-DALMA1:

La supresió de la
Junta de Presöns
Conferència (l'En Ramón

Alti& a .PAteneu

Baroelonf

El distingit especialista en dret
penitenditri senyor Albó,
rector General de Preanns, duna,
abates (Fallir, al sab le d'actes de

l'Ateneu. una ronferncia parlan deis perjudicis quo ocasiona .
rä i del greuge que representa la
publicaciú del deeret en temps del
ministeri espanyol d'En Slinchez
Guerra, ineorporant a l'Estat el
presupost destinat. a presons que
venien arbninistrant les juntes
1c:wats de bes mateixea.
Començà fent constar la im portäneia que te eh que aquella
que han delinquit slguin degudamont atesos materialment i
i el perill que representa que
les itineions aoluals de la Junta
pasmsin a l'Eatat, per a les gneis
no ellift capacilat.
Féu un resum do la politira
orirceläria seguida a Espanya,
espeeialment pels darrers governs, comparant - la itneb la dels
estala europeus. Mentre a Es panva han esta, endi 35 anys,
10 Directora Generels — 13 en
els cine darrers -- el prestigi e
altres pelaos es manta mercas
a la permanencin del personal.
Dsnä enmte de les gestionfracassedes, destinades a evitar
el Decret que es vela venir i del
refils de la fórmula per ell proposada.
Explica tela conereta 1 eomm'orate dirrant el tempa que esligué a la Direcció General, amb

detalla "afrosoe que palesen l'alt
grau de podritiura a què ha pogut arribar l'administració d'un
pals on elote la legislació
da basada en inia hei provisional
de l'any 70, a la goal hom proscriu encare pels presos la cadena fermada al pon.
Tot lo dit fa contrast ami) la
exeLlent marxa que dula la Junba, de Presons, de la qual dona
dates estadistiques immillorables.
a El senyor Alled féu també una
interessant bistória, de la qual
podriem anomenar "eseóla penitenedtria catalana".
Segurament digué--'intent
—
de la supressiú de la nostra Junta es degut a la sera bona admiinnusl ració,

acte . de l'esmentada
Junta ha estat el d'obsequiar, com
cada any arrib torrons els presos, de la qual cose,' seguramente
el Govern y o se n'hauria captin-.
gut.
Acalrä la conferencia, erpressen( la sera fe en la resurrecció de la Junta.
Acudí a escoltar i aplaudir ntl
senyor Albú, el •realigi del qual
i els mèrits en mataria penal,
Són tots reconeguts, un sele e t e çtúblic, formal 'en part d'e-

lements especialitzats en ¡afee.
fer.
lb*

CATALUNYA
SANTA COLONIA DE GRANIANET
A lassemblea general de la

germandat de Sant Isidre, celebrada recentment, entre l'acor
cap haver de manifestar:-dat,
l'adhesió unànime a la Quinta
Sa l lut L'Aliança, de Barcelona, i
midas una altra assemblea al
mes de febrer por aprovar dellnitivament la reforma total d'Estatuts i Reglamenta interiors, rebaixant-se Ceda, d'ingrés, augmen
tant-se la quota, subsidi, defuncié, invalidesa i probablement la
clareció d'una pensil vitalicia per
ni sassociats que comptin un cert
nombre d'anys do permanencia en
la torsdita Associació.
Enguany són varia els estaldiments que. han expedit apuntacions de la 'lira de Mad'rid, de
Nadal, no har p a estat cap d'ells
afortunat; solament a la confiletea i pastisseria de Salvatella
Germans i en el cafè Xaconet. els
serä retornat per coincidir racabament del número amb
el de la "grossa".
;
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Primera A. P. al Bloc Catalanista
Dilluns passat, tal cona havia

estat convocada, es celebrà la
Primera Assemblea Patriótica al
Bloc Catalanista.
Despres dels requisits reglaA la solomnial Missa del Gall que m e ntaris i de ¡'elecció del presiel Directori dels Pomells de Joventut dent de Cacle, que recaigué en
ha organitzat a respaiosa església del En Manuel Foliu, els ponents coPi, sera celebrant i dirä la plätica el monearen a desenrotllar els tePare Gnmersind Aguilar, S. F.
rnos que els t'oren encomanate.
Les invitations seran personals i els
N'Anfós . Sane i Rossell, "El
pontelli ,,tes poden recollir-les per tot triptic bäsic"; jn Pere aras i Padissabte a la Ro:Meció (Mentora, An- mera, "El fet de la Nació Catalaa
ula, 22 i 24.
na", i En Josep Armengol i Mo— Organitzat gel Poma de Joventut
lins, "El deure imminent", les
Junior, .tindrä lloc un festival a l'Asil
conelusions provisionals, dels
de la Protecció a la Infäncia (carrera gneis fosen acceptades previa la
Wad-Ras-Igualtal. Pelle Nou), cl vinicorporació de qualques esmenent diumenge, dia 24 en obsequi als nes,
petits asilats i en celebració del resCal esmentar l'entusiasme amb
tabliment d'En Josep Maria Folch i que eren discutides les esrnenes i
Torres.
escoltados per tolhom ¡lea anglaA les onze en pum hi hainä una mentacions que hom anava aboaudieh; dc Sardanes als jardins del (lit can, ro que fa esperar que les
establiment, a la quid queden convidan anees Assemblees assuliran entots els pomellistes.
cara mes exit.
Pa • r commentrar la constitució de
Sofrena sembla, per a mig mes
la Federació de Pomells de Joventut de
de geiler sera convocada la sego-

Els Pomells de Joventut

la Barceloneta, se celebraran festes pietoses i patridtiques, que comprenen una
Missa del Gall i tina visita collectiva
de pessebres, finalitzant amb una festa
molt ideressant, la qual tindrä lloc el
dia de Sant Esteve, amb assisümcia d'En
Josep Maria Folelt i Torres, en la qual
es faran eis helfe espectacles nadalencs
'1,a carta del.. Reis" i "Pom de nadales", ultra l'audicin sie caneons adients.
El profit d'aquesta (esta serà per.
qué eelebrin Os infanta pobres de la

Barecloneta la festa dels Reis.
— 171 Pomell de •Inventut "Poncellea
cre): • " . celebrara d •anä, diumenge, una
Miss, a les ruit del Malí, a resglésia
dels Pares Dorninic:i en sufragi 'de les
victimes de la golondrina, a la qual solemnitat religiosa sOn invitats tots els
pomellistes.
— El Directori dels Pomells de Jo-

Ventil? de Cataluma convoca a toma els
pone-111-4es perqué ce reunaisiti ;leed. a
dos cuarta de steil (Id vespre, i diumugre. a les fi di mati, al carnee de

Sant llonorat, 7,

assajar la ¡lista

d'Angelus que han de cantar la vigilia
dc Nadal a reaglé-,ia del Pi.
XX
Els Pomells de Joventut
Llar",
"
"Cors Llanca" i " Ciliu de
Patria". portaren a cap el passat diumenge. dia 17, la festa que tenieu_ assenyalada ande la con feréncia sobre "1 listirria
Catalunya", pel jove advocat
En J. Valldeneu, el qua!, amh
parfierafs glossä alguna dels principals
fets deis costar avantpassats, animant a
la coneurréticia a seguir el camí emprés Einalitze la vdllada amb una confe rVilel, sobre ballets populars catalans,
quedant, una vegada més, acreditat el
seu pavellei Itsbart Getalit de Dansaires, dirigit pel ssu rnestre senyor Blas-

en.
Al inateix ternos, els dits Potnells fan
abres, (pie estan preparant
(eran Diada Pomellista a la vila de
Sant Cugat del Vallés, amb motiu

nar a felicitar cl Pomell allí conatituit, pur haver (44/gin de rAjuntament el canvi de nena d'una de les seres places, pel de Placa del l'entena de
Joyel/11a, perpetuant aixi el nom de
la nostra institució.
Ili ha total convidat ja, el nostre
mesita . i fundador, En Josep Maria
Folel t ¡ 'forres, promeient rassisténcia d'Agur: dels dementa del Directori.
Es c(navida a tots els Pomells de Cataltinya i en especial a tots els que tinguin Irnnelera, él dia a de febrer vinent, (liada assenyalada perque sets

uneixin a retre aauest just homenatge
als Pomells (le Sant Cugat del Valles.
Per les adhesions, a la redacció d' Amf ora i a l'Ateneo del districte VII.
Aragó, ras, o a l'estatge del Conseller
de "la Llar", Diputació, 155, pral.,
segona, de vuit a nou de la vetlla.

ACABA DE SORTIR

Vint Cançons
per

TOMAS GARCÉS

PREU: 3 PESSETES
De venda a la l.libreria Nacional Catalana, a LA

BLICITAT i a les Llibreries

més inworiants

na d'aquestes reunions, sota el
tema "La milicia nacionalista."(

Enguany la tradicional
ea de Sant Tomàs s'ha vist ex,
traordineriament concorreguda,
tant per part deis criadors d'avi-,
ram, corn per la deis que, empesos per l'afany de passar unes
?series festes, adquirien, a prens

bastant alls, galldindis, polles
capons.
Cada any, p e r aquesta diada,
es reuneix a Vilafranca el bo
millor del Penedès.
— El dia de Nadal all Casal
de La Principal s'hi representara
"Ea Dolores" i al l'eatre Principal hi actuarh el celebrat transfumista En Leopold Fregoli.
GIRONA

Ha arribat el nau bisbe 'doctor
Gabriel Ltumpart, essent rebut a
l i onlaci6 per l'alcalde doctor Coll
i una comisaba de regidora i totes
altres autoritate. A la placa (lel
Marquès de Campa alta aixecat

un altar, en el qual el prelat
revestit amb els ornaments pontillezels. La comitiva, seguida de
nornbrós públic, alta dirigit (lesprés a da Catedral. Molls balcons d," trajecte han estat rulosnats.
— L'Assoctació de Música Ira
assenyalat el dia 8 de gener per
al eoneort roan:a al famós ()tiara
tot Wendling (fkalutgard.
Ila tornat de Paris el meritfesim metge, director del Mit,
nicorni de Salt; doctor Salvador
Vives.
L'Ajuntament ha aprovat
rl projecte formula per la coastrucciú d'una palanra sobre llamar, al l'error del Corma, daraid de la 'Ton dol (ter".
— La tradicional tira de Sant
Tomàs tia estat mo41 concorreguda, abundant l'aviram, que s'ha
rotitzat a preus molt baixos, culis
parats amb els de l'any passat.
— L'Ajuntament (le Santa Colonia de Farnes ha acordat que
el mercal que havia de celebrarse el dia de Nadal tingui 'loe el
diumenge, dia 24.
— El prop-rinent diumenge,
dia 24, celebrarà reunió general
la U, D. G., ligurant a l'ordro del
dia, entre Ares assumptes, la

renovació total de la Junta dim'Uva i ha reforma del reglament.—C.
VILAFRANCA DEL PENEDES

senyor Miljens i Arn6, ftru elegit
en la sessi6 del dirneete!(, per a
president do ta Comissió de Finances, carne que baria deixat
yacen el senyor Fustes, actual
batIle dc II. O.
Diumenge, dia 1'1, el F. C.
Vilafranca va traslladar-se a
Sitges per tal de jugar amb el
C. D. Sitgetit un partit de campio
nat, veneent aquest darrer per 2
goals a I.
— A Torrelavid s'estan fent
treballa per a la constituca d'una
associació nacionalista.
Els entusiastes joves que porten la iniciativa es propasen fer
obra catalanitzadora.
.

Linfa Figueroa, Despee En Mar-.
celi Domingo i En Julià Nougues
ditTrtaren eobre'l tema de lee
responsabilitats 1 encara que
ambdós fecin manifestacions
d'atnar a Cataltieya i a la sera
Ilihertat, hom comenta que es recordäven un xic massa de l'Eea
parrya.

—
En el darrer parta de fut..
bol jugat entre'ls equips intana
tds del N'iteren Deportin i el F.
C. MontblanquI", corespongué !a,- victória als tocata, per dos gola
a un de diferencia.
—, Per les testes de Nadal el
quadre d'aticionats de la 'Joven:tia Nacionalista, representarle lea
obres "El pati blau", "Sirena",
"La gen (Van" i "El misterths
Junuyii Sansson".
L. S'Ira publicat una II. O,
modifican!, el tractament que Ras
ara venia tenint l'Ajuntament qul
OLOT
passa del de Magnille al d'Ilustre,
Les converses-conferenries que es— Encara que en Paelualitat
troben forca enderrerides les
tots els dissabtes, al vespre, es
donen al Casal Català, van ob- obres del grandiós leatre - eine -•
tenint més hal t encara que les de ma, es diu que es inris la inaugu-s
l'any passat. Per ara les guatee Pació per les festes de Nadal.
celebradas han estat encomana- Semit rin local explendit i capas
d e s a lea-regidor En Candi Agua.) per 1.500 persones, que fase heII, ad comptador municipal En flor a Montblanc.
•
Ramon Pujo i lar i al metge En
SANTA
COLOMA
DE
QUERAL"
Salvador Sala, els gneis estigueren encertadissims en l'exposició
Dies paseata, el carretes d'a-,
de llurs temes.
questa vila, ermegut per Manuel
la
tra,
Dijous
tingue
Ilac
—
del INIasmart, Ii foren substraes
dicional fira de Sant Tomhs, que del carro unes peces de roba emes Vcié molt concorreguda 1 ani- balades en un fardel!, propietat,
mada. Abundaren les vendes en del fabricant d'aquesta vila NTua
tot a classe, adietes principalment sebi Ferrer.
crariram i bestial' i boví i poro!.
Sortosament. t'oren trobadea
— La sestil d'aquesta setMana celebrada per l'Ajuntament, dites peces al 'loe nomenat la
de primera convocatória, fou de Teuleria, amagades en feixes da
llenya, essent denunciados impoca importäneia, pula sola s'aprovaren assumptes de tràmit rnediatament. No obstante no
sitan trobat els !ladres.
general i cense interea.
— El ralent peritaje local
"Sagarra Nacionalista", annseta
REUS
per a Nadal el seu primer núme¡la sorttt nn nombre eatraordinari ro extraordinari. que segons recorresponent als mesos de novembre i ferències, i a juljar per l'entudesembre, del butIhrti menmal "Bona siasme i disposica dels redacLlevor", portaren dels Pomells de Jotors, serà fruita fresca dins l'hiventut, Misericórdia i Bona Lleven% Se vern, amb dolçors d'art i poesia,
li pot donar el titol d'extraordinari pel
— Lamentem la desgräcia
continent i el contingut que honora la
ha estat víctima la tilinte del fol.relució i ha impremta Cathalónia, on vent nacionalista N'Agustt Micata editat.
guel, gropellada per un autonel.-4
Consta de mäs de quaranta planes de
bil, i desitgetn que sigui avtat
text dedican a renaltiment de la Patria
guarida de les contusiona rebui la Fe, illustrat amb una vintena de des en Vaecident. Sembla que l'es -.
lamines, entre elles el retrat d'En Josep Let. de la pobre nena és esperanMaria Folch i Torres, i cada plana esta çador,
tirada damunt un pII.Iid toma blan o de
mort la vtdua Na Teresa
—
les quatre barres.
Serra.
De mis a mes, un suplement amb els
— Sembla que amb el camp
retrata del Sant Pare i el de l'Emut.
nou de futbol reviu aquest noCaCkdenal Arquebisbe de Tarragona,
amb les respostes de cada un dels te- ble esport en acinesia vila. 'raid legrames que els (oren cursats el dia debó que serveixi per preparar
t'alca/non a la nostra jorentut,
de la testa dels Pomells.
por un anuda que no sigui la del
L'Oren-11a d'aqueixa publicació, com deis

Pomells dels qual és pnrtavert, Es MOnsim Josep Maria Domingo, jove der.
gute reusenc.
— S l esti organitzant una assemblea
de culliters de garretes que tindrà lloc
a la erina capital properament.

— Estä taneat el quiose del
inoll de l'estaeió del Nord per estar pres el qui el regentara darrerament, conseqüencia d'havor expedit apuntacions de la rifa
eapanyola sense—segons es del
—tenir els vigessime correspononts.
— Per al primer de l'any Pedxim està anunciada linparleiö
d'una revista titulada "Meditesrän ia".
— S'estan fent treballs per a
celebrar la diada de la Llengua
Cat alana.
— llom diu que el non govermotor tampoc deixar jugar, esvaint-se aixi l'esperança que tenirn en els protessionials i lee

Socidats recreatives, de poder
inaugurar la temporada tan bou
punt govornessin ele' IliberaLs.
— Al leoble (le Riera molt aviat
serà installat el serrei de te-

kfons.
— Le .Tunta de Reformes Socials, en la sera darrera reunia,
a . a acordar que el proper diumonge es puguin obrir cus comervos i que en recompenea a la
dependienda, roan:angula tancats
el (timarte, ella de Sant Estere.

Its-oark-sgess•.TANRAGONA
E; 16 del ev-ss entrant Me .7 .elebrarä 11
st bateat& pc e l t eonstrurci• de te,
pabe dons ala t.- -.rya de la tu. de 1;
II final prsseupett te eoLtract•
to de 119,672 pd..1 .• es.
— Segons les darreres novel que tenine dolo dos perlita de futbol que es jugaran a noetra eiutat els dies 24 I 26 entre el Sportklub Wecker, de Leipzig, varepiei de l'Alemana . . Central, i el noatre
Eininästic equest serä reforcet amb els
jugadora 7samore, Canals, ItIontesinoe i
Elies, de nyol, I Soll i i Id Tig, (I,•

la Unió leaportiva de Sana.
Donada la quelitat deis dos equipe Os
de cn-ure que les duna testes del nid,
Citnnästle atreva dos èainn, ran t per itt part
económica com en raspeen deportlu.
— Ita mort a la vila del Vendrell
1,1 seva habitual residénein, el pare de
nostre eatimat ande el regidor federal El.

Diumenge passat, dia 10, En
Josep A. Santeacana, En Martí
Güell i En Blai Albareda, del ilits
tre Lawn-Tennis Club /triaren a
Valls a jugar uns partits volara .3,sep Nin.
els tennistes dril Lawn-Tennis
Al voleut ende t la seen distinieid
Sporting Club, do l'esmentada ciu famais, Pnvieni respremeie del reistee aen•
lis (*tended.
tat.
En tole ele eneontres varen
vencer els vilafranquina, els
MONTBLANC:1
mutis fosen efectuasen/en obseDiumenge. amb un pió a vesquiats.
Un d • aquests dies és esperat a sar. tingue Ilota al Cilli`MR "Re
la nostra vila el Club rellene per creo" l'ad+, de propaganda que
havien organitzat els elements
tal de retornar Itt visita.
— T.a corporació municipal, de le Forleriteid Republwana Aunen ala cierren cessier. prengué re- tonoenista d'aquesta . provincia.
Adrocaren per la constitutió
cord de destituir l'arwileete
icipnl N'Antoni Pons per sis ruta la Itepúbliea Catalana, eis Ft'
nyors Miró Esplugues, Pere Lles
contra tres.
El primer tinent d'alcalde ret i el diputat pel liendre!' En

Marroc I

e

-

El Monument a En
Pep Ventura
learebedln Ceminein urgan”zadora
del nionument n1 gran ennsie popular van

arribant al mäxitri donenrolllaruent.
Aetunlment ent n n eursent a tots els
pomells (te Joreetut de Ceeteltince
subneripern i inanife•tot ael.napanyats
de la segiient Iletra :
Distingit gernsä de evos*: Sonlim uni
vera satisface-in en trItrar fi kg portes d'aeuest je que el dalit que ens 114
ami-tapanca no Sa nitre ene el t' io n deure
que /emita tots ele que sota rallariente: .1%.,,S,r catalana 1 de sentir, per tant, rete
acuelles coses al/0
eontribueizen
Ist unstra inujor riqttesa espiritual i
mIteix tenips a la diculgarn4 d nos-c-a
plet nacional.
Ei noni gluriC,s ti. rn t . t • rv ,..nturft 5.
eme fite de itepart per a tote ocinolts ple
Iluitem per treure eis ezotismes que interen al postre poble, que voleen /a conse Itiient aebirtuda de la p ostra densa nacional: IA sardana.
Diaeord tunh el Direetort (1 to
Joventut Cetalunge upe'. lee% e !a

ute

tostra eudritualitat i al Y. ere feaii fa.
triotininr, oor tal qu, volea eon
y a per
a la sti lesetipeiç, que tenitu
gir um remite/mol 5 l'instaurador de la
sardana llama.
dotairä entabanya.
grärnes ns
Den un guate!' ninits e luya.
Per la Coral:si:, organitzadoen-ded esanueuent a En l'ere Venturas, Dotuén . st Yermen* i Viole, president ; Joavp Ist 5 u.
euer
Si

i
nveretari.
aleun l'ometi, itobretot ele de dame.

rta ereacle, no tel re7but cap Piste de subs.

pst dirigir-se a Fermentada (san/hada I els sera tramexa itamedietement.
A tares les entitats catalanes d'Arn2.ri•
una Ilista le eulescripeiG per al tuonument. no dobtaut tu en

ea M'IN ha traati.g

umment en el sea estimable 1 patriatio
(*encuna,
lees t'entes nne per rorsatIlr enhila per
monurnent prei, tren el eenegut Poment
dla Santana de 'tarea-lona i le eruten*,
Agrniartria Sardanista, tanibd de Iteres.
lona, torea formosees.
Ess presta Red, el ni., a ele InterZ, • ten.
tea acuelles eutirnts que penasen ter *e>
Manta testes (pie no serveixin eoluunleirs
la> por enerit a la l'anula-46, is gual
al

afeara honorada d'asaistlr.111.
Del illstIngit escriptor natal:, En J.
‘ep Iturgua &ha as 5111 la quantitat
noranta pessetem, destinades a la nontra
lista, producir* den drets d'autor narres*
naanent• n les tres primerea representa-ionet ele la seta darme* onra eatreando

II Romea "l'a tu pista), Mcrcetleta..."
Tetnelees van tebentaie pleitea naltes lbsde aubseripeia, les goal» detallara,.

tes

,portunament.
1.a Cominnill recraoia

.tunt ! eL

alai ele Dientes
-01.1aboriern de le
econ (lo rara, envere la noatra 'ni.
ciencia i tam14 tu puhlit-aaid d'artities
relacionats ande el grao Pes Vagara.

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL
0811ERVATORI NIETEOROLOOIC DE LA
UNIVERSITAT DL DAPCALONA

el dia 6 de gener, la uva festa anyal,

Xacolata Garcia-Reus

en el curs de la qual es repartiran joguines a tots els fills d'antics combatents francesos i vohmtaris de /a Legió
estrangera francesa que lii assisteixin.
Pcr a facilitar els treballs d'organització del Comitè, es prega als"-pares
dels teces citats, que facin coneixer el
nona i els anys de cadascun d'ells, com
mes aviat millar, al dornicili de l'Associació, carrer Duc de la Victória, 11,
principal. El despatx está obert els di,
Iluns i divendres, de 7 a 8 de la vetlla.

Dia 23 de desembre de 1922.
Mores el'oservatalt): 7, 13, 13

Barómetre a ser() i al nivell de la mar,
7578; 7581; 759'2,
Termametrc seta 8'2; 110: 0'5.
Termametre humit, 6'9; 7'2; 7'0.
Bumitat (eentesimes de saturiP15), 82;
53; 07.
Direecia del vent.
IV.: VV.
Velocitat del vent en metres per Pegen, 5; 5; L
Estat del eel, nuvolós; nuvolas; quasi
@ere.
Lsae de naval,, elmiille,..oirr.beis; elrrus-stratus; eirrus.
•• • Pausara
Ten pepasure•
Maeima, irs
Minima,
Mínima areno de terra, 5./t.
Oseviliseit1 tenonmetriet, S'EL Temperatara mitja, 10'0.
Precipitació nqueNa. dea de lea 7 bolsee
del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data, 1'7 millmetress
Rreorrcrut del vent miguel temps, 10d
qesitatmetres.
Observaeions particulars: pluja a In
nit dul 22 al m.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 eta sis; 90 un any.

dpeeira7vpersajit e ol ranberri°0
visiteo la panyoria
J. MIR VIVES, Rda. Sant Pera, 16

Aba lls

Avue es rrunirau al teatre Olimpo,
Mercader% 38 i 40, alguns centres i
grups d'estudis psicológics, per celebrar
una festa de confraternitat.

M'U btliffid

R. Roca Mataró
Articles per a presents
Joguines per a Role
Coberts de metal! blanc
Argenteria, 49 i 51.—Teléfons, 288 A i 647 A
El Cot.legi provincial • de Veterinaris,
en la seva darrera sessió, va adoptar l'acord de complimentar la circular del
Governador civil, publicada a Vosee del
present, relativa a la inspecció de carns
i els requisito de les certificacions per
les circulants, els certificats del qual
seran facilitats als inspector municipals
tse previament ho sol.licitaran de l'entitat.

PARAIGUES
CARDUS
Portzferrisa, 10
PARAIGÜES
Ferran, 14, casa

Els Amics de la Pozsia tindran sessió el dia 27, a dos quarts de set del
vespre, a la Sala Mozart. La sessió sera dedicada a la poesia indostánica, llegint-s'hi produccions degudes als poetes
Clementina Arderits. Millás-Raurell, Lópcz-Picó, Maea Manent i d'altres.
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Layetanes

CORTS CATALANES, 613

I
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1111)1 Forn del Cigne

recELEs, JOIES, TAPISSOS
dccuració, pro-

Jcctes per eminents art:stos
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PERMANYER
kCONFITERIA — N13712E79/1

Sempre elegante, sempre dis t Mgides, les Jales de Brillante del
Crasll. Les trohareu legitimes
arnb muntures d'or de hei a la
Ca c a Cota tantig, a de Cele i Durbatir, Hospital, 11 (prop de la
Rambla).

Sangr

a Te:. 1472
pe 14172
1

udilgraS

RESTAURANT ROYAL •
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 1f.

roan assorut de temieres

Mea en PI torra :le crema t lc neoles de nata.

Ni Palacio de Colsmb, mares 2. «ralean
•
2520

L'acte de Penterrament constituí una
important manifestació de dol.
Acompanyem en son descansol a tatribulada familia de la finada. (A. C )

¡Os l'Elixir Gamonal Carnent.

borre es giren els gabanys
a l'inrevés. Diputació, 319,
xamfrä Bruch.
£4

A518. — L'Ampl16 d'EmpeeaPie d'Eepectaciet, Cuquen in dutat,
fe sala, al publec eme els assodats

1

guardia",

Precedent de Berlín ha arribar l'eminent concertista de violoncello N'An-

1

toni Sala, i entusiasta patriota, el qual
ve disposat a realitzar l'oferiment fer
amb motiu de 'h se-ea darrera estada en
aquesta ciutat, de donar im caneen amb
la finalitat d'instaurar un premi destinat a pensionar el nostre jOTC11 d'ambdós sexes, posseit d'aptituds musical,
i mancats de mitjans per poder cursar
eIs estudis necessaris.
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Durant les properes fest es tindran Roe a l'Ateneu de Sant Mula
Goneaga. de Sant Andreu del Paluniar, • extraordinàries represenAhir, amb motiu del sant de la Rei/adune del tradicional espectacle
deis "Pastorets". Veus aqui l'or, na d'Espanya, van fer festa les oficines
de l'Ajuntament i de la Mancomunitat
dre de diles funcione:
Ele dies 25 i '31 de desembre
de 1922 i 6 de gener de 1923, priTots ola mala que hi ha a
mera, segona i tercera represen[la pell
tacions del drama sacre lirio, de
que molesten tan! 1 tant
gran espeetaele, dividit en sis ac-.
amb
la
Crema
NEPENTAN
tes, un epideg i vint quadros, el
fuaen promple sens tropel! . I
titol del qua' és "El rei de l'amor", augmentat enguany amb
els nous quadros "La degollaciú CHANIPANYS, VINS,
LICORS
deis innocents", "El pobre assalo sucru , ais
ta el pelan d81 rei Heredes" i els
DALMAU
OLIVERES
tendres "Episodis de da infantesa Placa Universital, 9
ete Jesús".
Ronda Sant Antoni, 1
Eis dies 26 de desernbre i pri--mer i 7 de gener, tres Critiques
Reunit el Jurat qualificador del conrepr. esentacions del meravellús curs
de segells per a la Unió Jurídica
eepectacle nadalenc, de gran apa- Catalana,
acorda per unanimitat conecre! i cinc actes i 23 quadaos, dir el preini
al dibuix que nona per
(re un èxit tan gran ve assolinl
bina "Avant l" i Eaccèssit a "Complicarta anv, titulat "Els pastorels rnent".
de hellem".
Cal lambe fer especial menció dels
Ambdues obres cenan presen"Trofeu", "Ocells" i "M. P."
ladee ab el ime escajo i l'a- dibuixos
l'el Juras q ualificador, Apeles Mesparell que es requereixen i sola tres, Jordi Olivar, Joan Maluqueza Ferla direcció musical del doctor En ran de Sagarra i Dionis Baixeras,
'Josep Bogufia.

2

g

1310

IPI
ld

!hit ää2jo

ACTUALMENT REGMEN
A TOTES LEG 31:CCION8

z

XAMPANYS

CASA

Lik

1

.․ )N-UiSITS

Es traben ja molt avançats els treballs que la Comissió dr Festes i Sec.
cid de Beneficencia de l'Ateneo Obrer
del districte segon realitza per portar
a Serme i amb rnés eclatant la
tradicional cavalcada que per a la diada
del Reis se celebrará per ;mar a rebre
a SS. MM . els Reis d'Oricut.
Aquesta cavalcada recorrerá el districte, (cut lliurament als nens del dit
districte, de les joguines que cls Reis els
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Fasscig de Cncia, 12-14
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Per a

PRESENTS

Notables

rebaixes

13 1 Poilaferrissa,13

Vegeu
LES NOVETATS
que acabein de rebre

•

Llibres I inquines instructivas.
Llibrerla Subirana , Portalerrlssa, 14.

portin

A Eestatge social de l'Ateneu es fuá
un repartiment gratuit de joguines per als
nens pobres del districte.
A tal efecte, la Comissió de Propaganda ha dirigit als veins acomodan
chi districte una sentida al.locució per
tal que vulguin contribuir a l'obra de,
caritat que fa l'Ateneu, essent ja nombrosos eIs dona:itts rebufa
las Secció de Beneficencia de reunentat Casal que té per lema "Fent almoina fern Patria", prega novament
persones caritatives que s'alguna ter
quiscun donatiu, en inrthl.lee o en ob-.
jectes, que poden indicar-ho a la Secretaria d'aquest Arenen, Meriders, 38
40 , principal, per pana.: a recollir-ho
al dornicili del donanL

••11111131•BIBIIBBIR3111111.1
El dia de Sant Esteve tindra !loe al
Centre Autonomista de Dependents del
Comerç i de la I., un concert a carrec
de la Schola Orpheonica, dirigida per
En Josep Alier. El programa es integrat per nadales i cançons populars.

JOIES VILANOVA UNIO, 6

051liES 1 fallISCOS
Servei a dOrniCili

9itr[0:i ergiMiN
Boquerla, 27 - Tel. 2785

Fundas per a Ballestas
les protegeixen i donen millor
suspensió. ABADAL Aragó, 239
Demá, dilluns, lOrfcó Llerant celebrarà una testa nadalenca, a l'estatge de
Ecntitat, Marques de la Quadra, 1, principal, Barcelonesa.
Programa: Simfonia a piano, pel senyor Trullas; representació de "L'axilnia en pena"; caneons d'infants, per la
secció de seno i nenes de l'Orle6; concert per l'Orfeó.
S'interpretaran obres del senyor Marimon, Ribó, Tontas, Moya, Pujol
Morera. Dirigirá l'Orlen el mestre Mar mea.

Ii

Del .Tornite Pro-Carnaval de Barcelona. bem rebut el cartel! anunciador de
les testes que se celebraran al Parc de
Montjuich, durant els dics 11, 12 i 13
del mes do febrer prom Meta.

p OMELLISTES I FUTBOLISTES PETITS, ja han
arribal ele vosircs moca,
dore.
Els l robaren: Liüria, 2,
xarnfrä placa Crquinaona.
alagatzern de brodats i
puntes.

la

ATHENAS

ROBLES - DECORACIO
OBJECTES D'ART
Consell de Cent, 308
•
13
.
(Tocant a l passeig de ü
Gracia)
N
as FORMIDABLE EXPOSICIO
1 1 venda a prens de fabrica de
PORCELLANES de Taecoeslovaquia, 1 CRISTALLS de si
Bohemia, procedente d'un •
O deis de compre, propia per
SI a presente, de NADAL - CAP Id
a
D'ANY - REIS
Molt aviat: JOGUINES pgoa
isle52innizzeutoanrsizionit_

haek
Verde

Cftele13

7AULES

Nadal! Clp—d'an y ! Reis!

1ERVIDES

V

IMPERMEABLES

SEGUINT EL TRADICIONAL
COSTUNI DE DONAR UN DIA
DE DESCANS AL PERSONAL
DE REDACCIO I D'IMPREMTA EN CELEBRACIO DEL
NADAL, "LA PUBLICITAT",
MALGRAT QUE ENGUANY
AQUESTA DIADA RECAIGUI
L'ENDE/11A DE LA FESTA
SETIZANAL, NO APAREIXERA FINS DIMECRES AL
MATI

SUPERIORS

Egkidri EA RHO

CASI

1102[11

Ronde St. Pera. 7
Plaça Sta. Mula, 9

I3ARCELONA
111111121111•18111i5affimmizigim
Fonógrafo, discos,

REIS ellea futbee

449 Anal, 14,

lirti-

Amb ocasió de la diada dels Reis,
l'Amotiation generale Françaire des Mutiles, Reformes l Anciens Combatían!:

7 goax tuidaza ä.riezn steag.t1
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minació). S'economitza un 50 per 100 de cost
de fluid elèctric. Gran varietat de tipus. Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya

METRON, Plaça de Catalunra, 17

räniaVa
por espanyol "Guetaria", de
FI
ma, amb carrega general. Amarrat
de Ponent Est, Consignatari, Ibarra ¡
CaniPanYia.
Vapor angles • Maindy Tower", de
Santander i escales, amb cirrega yen,

ral. Amarras mofl de harcefona sty.
Con
‘,asipo
gnrataesri, Mac"mnaurona
Adnv .
de paii:
espanyol "Mallorca",
ma, amb carrega general i 94 pasad,
gers. Amarrar moll de les Drassaaea,
Consignatar i . Companyia Transmediteee'
rinia.
Vapor espanyol "Mallorca", de Pe.:
amb carrega general i q pasa&
gers. Amarrat mal de les Drassanes,
Consignatari, Cerupanyia Transmediter.
rania.

Vapor espanyol "Serafin Balleshres',
de Gijón. amb carbó. Arnarrat mol' de
Ponent Nort Consignatari, Ballesteros.
Vapor anales "Otteburn", de Pala»

mós, amb carrega general. Arriana*
moll d'Espanya Est. Consignatari,
mirer i Delgado.
Vapor espaanyol "Francisca Cravabs•,•
d'Aviles arnb carbó. Amarrat meeS de,
Ponent Consignatari, Guineas Edita
Vapor espanyol "Mahón", de Itah6,
anal) carream general i co passatge.s.
Amarrat moll de Muralla, Consigues..
ri, .Arnenguat
Vapor ana le s"Sontchatte", de MI,
sita i escales. amb arrega general.'
Amarras mol! de Sant Bertran. Coas
signatari, Companyia re'eneral de Tabata
de Filipines.

Valxells despatze
Pailebot espanyol "Jo-cm Luisa" , amb'
carrega general, per a Palma.
Pailebot esparmol "Júpi ter", amb
rega general, per a Malló.
Golea espanyala "Joven Paquito'Y
arnb dirreg-a general, per a Palamós.
Vapor capanyol "Cabo Sacratif ", ami'

Crrcea general, per a rilbao i escales.

Llagar espanyol "Rafacd Roig", amb
centena per a Valencia.
Paílebot italla "San Silverio", eg
Bast, per a Prensa.
Vapor espanyol "Sare n Rom". amb
el seu equip, per a la mar.
Vapor espanye . 1 "Villarreal", ainb
carrega ganeral, per a Carlaazna.
Vapor espanyol "Canalejaa", arob
carrega general, per a Valencia.
-•

Va I xelle sorUt1
Vapor frarces "Monr Keertmel anai
ri;rrega general i tras/sis, cap a Tarrae
garla.
Vaper americi "West Chetac", 'de
trk psit, cap a Tarrngona.
Vanor c_spaayol "Conde Wilredo*,
arnb carrega general, cap a Havana!
escales.
Vapor espanyol "Cabo PeCas", 3.121b
carrega general. can a Marsella i escales.
" Vapor espanyol "Ifalsón". amb
reza general, cap a Malló.
Vapor espanyol a'Guetaria", ansaS Baal,
cap a Genova.
Vapor mpanyol "Trini", amb cartea
ga general. cap a Milaga i escaks.
Vapor e3panyrd "Trini", amb dame.
Ea generat, cap a Málaga i escales. •
Vapor epanyol "Alberto", amb caz.
rega general, cap a Ferrol.
Vapor e s panyol "Maria", amb el lett
equip. cap a la mar.
Vapor spany 1 "Paco", amb el le*
equip, cap a la nur.
Vapor anales "Maindy Toser", anab
carrega general, cap a Tarragona.
Vapor anejes "Churruca", amb
rega general, cap a Málaga..
Vapor espan y ol,"likllorca", amb
rega general, cap a Palma.

Ferlt d'un trel
Atiene erahlr, a la nit, el minyä
de 23 anys Francesc Murla
al seu mateix domicili, carrcr de
Caponala, o, s'en g egä, un tret arnb
una pistola de saló. F o u curat
per un metge particular i despr4
traalladal a l'Hospital Clinic . -e
nia diverses ferides al cap, a con4
sequéricia de la bala i de la caja
guda que sofri en cauce en vasca.

1

Accident dol treban
Ahir, a la larda, el mestre de
rases Manel Carrasco Casado, de
32 anys, treballant it una casa en
co nstruccid del carrer de Näpolt
255, es produl una torta contusib

general amb probahle fractura de•
costelles. Fou curar n la rasa de
socors de la Ronda de Sant Pere 1
deSprés passa al seu domicili.

Calo ts efinuR

Exposició d'Art Cata':
la a Holanda

Boqueria, 30

HOLOPHAN E " (aparells i reflector3

Vapor espanyol 'Tambre", de Ti/.
amh carretea general i g uatee pal,
satgers. Amarrat mol] d'Espanya
Conaignatiai, Companyia Transmeditea.
ger,

Eil Han los intelligents

he oblidou, naclonalisteal

juli oblideu Lampo° el ricura que tots tenlo de 000perar
1
Vean de 103 p ubilcaolons netament patrlótlques,

"

re.

Te

DEM

obsequi nv's llaminer per a un infant, és el patriótio

CAPES

Vapor italia "Orient", de Cenova. amb
carrega general i passatge. Amarrat casa
de Barcelona Sud. Consignatari, Lo.

Fets Diversos

a LES
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Valxells mente
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goommunielogiornomumannal.
re te upc[ Dnrin 1 g21, 3 ;
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"Carte or", "Gran Nacional", "Carte blanca", "Carte blava", "Cano sorda"
Venda: Societat Anónima
fAonegal
Princesa, 25; Portal de
l'Angel, 14; Ronda Sant Antoni, 4.

A la tarda d'ahir reine cristiana sepultura, l'esposa del sestee bou ande En
Pere Arnó, Na Rosa Maristany š CoLr

Catarros, Refr p data, Bronquitis, erd:sumes, es meren rapalament ama

a la Mes enutas no anuncien eta
>en. espeetactes a/ Otea 'La Van-

Moviment maritm

REIS seelnitibrLeifibsrearlirani8"ZirParen;

quedat definitivament (Irgan/Izada la prova excursionista
Pelal, 38 . --T•lefon 2973-A
per muntanya que el Centre ExExquisita torrons espeeials
crema, nata Xixona, Alacant, mas- cursionista Rodamon prepara per
al dia 28 de gener de 1922, efecsapà de Cädiz, etc., etc.
amb el següent itinerari:
Neurles ett capees metàl.liques. tuant-se
Gavà, Araprunyä, La Morena, BeItiquissim pa de Genova.
geles, Torrelles. Turó de Sant An•
toni i Sant Boi, no estant el caOstres BON-TEMPS, Quintana ; 7 mi
marcat i essent la marra IliuGran Saló Dore
re. Doga t a estar la jornada diBerna, diada de Nadal, al "Centre vidida en dues etapes, a Torre/les
de la GRANJA ROYAL
Excursionista Els Blaus", de la bar- s'Iii establirà una hora de desriada de Szt;rii, Major, 37, tindra Roe, cana,
Peral, 68
a les sis de la tarda, la inauguració del
Com que el reglament prohlSouper Reveillon de Noel
pcssebre.
heix que prenguin part els atleTenint tut estoc de 10.000
Podrá visitar-se tots els dies festius,
tes dedicats a curses a peu de
ampolles de l 'ex elia / L7nre
fina la Candelera, d'onze a una del mafons i mig fans i marxa atlética
marra Royal Curé*-pany
ti i de guatee a vuit de la tarda i els de fons, ce
de reure que la preDoré, PI valor del qua l es de
dijous, de quatre a deu de la vetlla.
ve será concorreguda per totes
15 peseete-s ampolla, es
les entitats excursionistes, ja que
vendrà al preu de vuit pesno tenint aquella elements estrasetes al mostrador de la
dl‘riu fer
ines e:inj
r 'sir2 nys, podran Iluitar brillantment
pastisseria durant los fesagulles i peces. CARME, 40.
per a conquerir ele premie
tes de Nadal, com reclam 1
— —
i Earlfstica copa de plata
obsequi
als clients.
JOIES VERITABLE °CASI°
a la elassificacid d'etili
1 objectes usats de totrs Glasees destinada
• TORRONS
NEULES
lats.
Preu fix. Tallers, número 41
Preguem a tots éls que en d e
PASTES DE NATA
es dirigeixin al Cen--sitgndeal
CORDILLERA tre Excursionista anda aten, Palma de Sant Just, 3, principal, lote
Vi !dama 075 amp. lit.
Cellers ARNO & MAPISTANY
els dimarts i dijous, de deu a stol- MONTAÑA
ze de la vetlla, on celo facilitaVi negro 0'75 amp. litre
S'ha tornas a obrir el restaurant del ran cartells j programes de la
Cellers ARNO & MARI5TA/1:Y
Parc, en el que clan efectuat importants
prova.

/X
r4
les ir

1
yanu capeen per. a torrons. Especia-

L'Alleió Artistica, domiciliada
a la Ronda de Sant Patt, números
77 i 79, posa en coneixement deis
seus associats i entice, que avui
oelebrarä all seu local social una
vetllada teatral, posant-se en es -.
Cena les obres "El octavo no mentir" i la "Casa de Socorro", acabara Pacte . arnb un Iluit

reformas.

Ahir, despees az Ilarga rnataltia, ,avi el conegat empresari d leatres En
Joan Elias. Era fill del popular empresari Ignasi Eiiaa, que construí els
primitius teatres Tívoli i Novetats.
D. E. P.

Gran as:Jr/it en cartee;

DIuMenge, 24 desembre de len

uuu

Segueix a la venda al preu
de cost el tan celebre model
de PROPAGANDA - VERITAT. Brodequf naaarta color, cosa a lul
29.63
per a senyor

lt wium""
coll 1111411
Demaneu_le a les farmlellea 1 44e, 3ant
Me, 10, fettneeta Migó.

FARINGOL

L'ofician de la Junta municipal (Bs.
poaldons d'.1rt en, ea saber que els qua.
droa aecuirtnres I obleetes Tnrt expossal
.iarrrrament • Amsterdam 1 • ll'ronioaell
han arribo la al rapta de llene. Arte i
que, rtnr tant, guarden • la &epa&
ele del, llora prepleteria. Tutti da me.
dos, de non et tusa, podma 'flamees obre

d'art asquee resdlidece de Cesmentada 0 1 de* mitjanlant Iliurement del reginard
respectiu que Obe a peder Abe cada mg,"
tasa

Dlumenge, ES desembre de 1922
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riliTIN DE CONTROVERSIA A SANT ANDI:EU
Di ve n dr es. a la nit, tal com rstava
anunei tt, se celebra a la barra/da
sant
Andreu. al ;catre (alean, el mItiaarle contracersia ormnitzat per la linla de Sindimita !alarma
Va presidir el conegat re . lista
Ramal landa l'el ram de l'Aigua va parlsr el ,annt a ny Ria5o. 60bre ele l!rso,
aspeetes dal problema actual de la sindicada al seu oticL i de la divisie que han
partan PIS flema/la de l'Unir. al pal eh i
baria partangta. El tamal/ny 'imas
parla 1.,els ferrovisriA i refuti a Pe,vtaffa.
que no concia el fons de la profe‘si& hörtut atatj als ettuemts he une:, es
perdre tus el guanyat al rata de l'Akna.
Manen fk, ri bistórin de rant t mi Arg.-aun:
lucid esa la qual formava ell dilates del
Comité general d'etstadfsiien, i denuncia
lea graos injusta- lea B.rateeh tau al de
rorientaeiß mundial del ìinIivalioe, afirmant que les grana orranimadons de tot
el nión s'arienten en un sentir contartetiu.
Lagnia DI:tema fixi lea normes de conducta pee inornent actual. Va dir qae el
sindical reeolueionari que no (vi la reenhiela encanya el poble i portel e; asa
a la desfet I'du histeria tle
gauitz.xeMns anadea front a frita
talanya defeusaut al Sinaiaat t'd.aa
hierlotes les intalpaiona i atu- ;; l
abdera. que na gosen a donar la cara
tat i invitar-las a que respenenin de les`
reyes paranles i deis seas artes.
12a elements contrario als are:namtdars
van guardar una actitud de resaaa i es
limitaren tot el temas a prendre notes de
1 ,2a declara, lona dels oradors. No 11 va
halar cap incident avilesa
ELS CUINERS
tlutza
Es ran rrunir ele culuertea ass,-mme, general al le, al ver, I Uel
:t.
SUItlicat Isliure del carear de
i noVan apene ir lt-star tle
menaren noca Junta DIN», ha i
miv at jade Trebull. 'Pardte' t
lar so-ore-os els

ELS CC'NTRAMESTRES 12.F.L
LUURE
La Unid de Sindicada Isitures fet
circular prulusament entre di roan Aneotres un ruindest çue •vtitta ir I,
estas la sep racha del icadian. obrgada
per la unutaivatiú de la Ceraarara noral. En e:
diu que Lote no l ada tt-tur
conforme semi, certes arbitrad: Iu: la
dita o:guaita:tela. Detiara que al a' laad
com a tal mal el 'turnaran a
Acab dieut q rne es recJustitueis rl -ludiPlolessiunal tic Coutran,
Cat
i rs dina oran- a uir, lea tipttn,
dicats Lama: de G. talunya i da a alai/
perque admaln a aas do eoutaaa staa
atmentae a I,s insta :d.:as que r ' , lit de
ht,I •
' de 'fr.
Coraorai le geh
ELS TECN:C3 1 EL CONTROL oznzn
El S'adieta Gdneral • la
.1. Catal/tala, thr.ant Fut ::l de t.. Utt.i•
ya intrant.igneia Pri
:erre ia Fecleracid Patrona! de C.,t
respecte la ereatid (1....rgattismes
obrer a lis fabrluuss i t .11ers.
Irbra' una reunid extenurellurid,
ttina1.4 I/ j
da a estudiar Teettat
ait.
tt
aeuesla qin .did a nestra
1)irereit. preugut I , ;ter unanimitat, r o. eilt-nt--

S.
reurin ami satisface:3 ap. u u ,anfirtaa
propia das
Sitelants ” arers de aaaateir clv 1,utita
delegns d.• t II , r,
e.erumull ad:a:ata adoro de la pt : td necia. r aatiata
nao., dala( a, que iiaelialu 1.
taaa
de bttstalil.untnt, espeeinlment es . que
es referri, acteli
de nebail, ri.tgUn de jainstlp. sciuussiG i
tleenudasin •nr d'oh', a-, et,
2. —1:1 S. (t. 'I'. C. ,a,11,:a1, - , i:J! Testsable t i ue cum,, 050 J "Alti I simia, 1.. gen, I na r e pre›enun.lú de. - : diusa ale
u, snd .aIs ubre, i de
11.111
n.1, tretuitladers d0 c:ola
at. PrIalue I
i
Laman trest.t . lial-s . : ferj
r--5r- sentar:5 pro,o:t.'I ut. I ‘,...
mt >s
.1..t . tt elt oir els estu e utn;:,

:es

Intruauita
:.1.r.a.s.ts.
el .. a
:Oral ultrer eubre hu.,
•r• .;r
,,, j •
:
l'inter¡s de L1 t
i
,s u la
:alnieut
:I económica de la h..:
p.,
-oir preus de ct. t
..aut d"spel.lur a 1.:11,,11.
nüns, r
e,.rob,11 ni a In
d110:
t t eflair
-di a cOnseliii&wia
iric -'-e la r- e.
ii. latid
ore t l.
utdele pone, de renda iii, arliees
productes manufat vira st.in
tns
4. -ls oribucions de leso -o.
de tt :• t' hauran de reglan. mar •
a pe r a eiitar reslr ir.. i o';
firi,
de

I

-

nt-I.Ant

11

ffc•

iris» rein ebs untit-s ti:Itero: de
tall e , . atta pm-im4 te:1 Manifest p 11
laudan -le de la pradu e eis in I:, . I.
5.- l . :1Ii. G. T. C. ›,'afilina
e n el , P ritu i pi s que afanare han 1,11- ',111,11
rlr 1; ,. //jeK arganitZat S, 11 Sal/CE: 1 atto
d .. .a.a. alias dels tres facana .• tarrico.. n Ii b.i ,d,dutció i,ctlnntnictl u i uitt :
DireceiiS 1 Capital. l ' un , • t : tt'Irels
isnallat
cia ti . . „u• • •
ei rau eta t e ta equluttla del. le t.
trio fa- h. • .
(lo 1.. I,.
timbre d. T .particular deis cte r.
• the iutercenen ..n In
t'alhs de eollesertae
tera- su ir ni de la colla tieitat.
,
ii
talla
t
a:al
u. -la a. tt. T. la (a. ano
,tidt a tots eh 1,11. I
5 ar
tentseats a 11 boas tuanss. de In aialara
. trons. teu - nies dirti ano 1
cid Mato grial (pa
W . r.re marlaa:*), Pe tal que l a r
a. • Hura oag latearan/a sitall e al, (oneretan "inri re›pectIns en utinen\ft
imporiant qa(atie, fent acinent per mur. wat que no considera Itcle parlar et«
neueette Lores de lee ínflala/ubica prerrog/atines dd garra chapeé. (nave! 110Iss t resistir prveientment el larnentable
:Wad* de adatad post generalm-az en

präettea e n !, anties Martes de *taller.

Aqueas criteri de doman feudal del patri sobre la indnotria que regeix, solo rondiaria a impoasibilitar definirrament teta ralada humanice del problema social.

PROTESTA
Alisos d'ahir, al migaja, una comissie
d'obrera d'una fabrica de aidons de la
Bordeta. ara a prntestar a la Delegació
governaiiva del Treball, que hagin estat acomiadats de la fabrica tralla ,comPanas.
e
El delegat desisti de fer-los tornar
al trchall, en vista que les places ja san
cobertes.
ASSEMBLEA A MANCEBA,

CON37ITUZIO DEL SINDICAT DE L'A.IT FEIL

1 TEXTIL
Dijous, a la nit, a Manresa se celebra una assemblea. quedant constituit
el Sindical de l'Art Fabril i Textil.
Parla el sindicalista Angel Pestaña,
recananant aurganitradó obrera per
defensar-se dels abusos dels cara -teastes. Dilaté que la vahea dama nació
augmenta segons el grau de la cultura
popular i demana una recapta per a la
instal.lació d'una impremta própia per
a editar art periódic sindicalista:

QUATRE DETINGUTS
PEFt HÄVER AMENAÇAT DE f4ORT A UN
PATRO VAQUER
Al Govern civil abano d'ahir s'In facilita la segiient nota:
"Havent tingut noticia la Inspecció
general d'Ordre públic que ramo de la
vaqueria del carrer de Ginebra, „Mil. 6,
baj aos, hacia estat amenaçat de mora
s'establi un servel dc vigiIlnciot donant
per resultat que divendres, a les quatre del mati la parella de guardes de
scguretat crida lanaria a rut grup d'uns
vuit individua que seas havicn fet sospitusos, els quals fugiren pel carrer de
la Maquinista.
Els guardes, per a esporuguir-los, fetan dos dispara, aconseguint daceir al
carrer de Ginebra a ahilad Simon Sana,
de 23 anys, de Calatayud, dependent, i
a alanuei-Sailido Martínez, de 40 anys,
casal, jarnaler, de Vega de Ras (Sanraedera
Al primer li foren ocupades dura captules de pistola i cl segon un g.:nivel
També fou delinee aleó Simon Sana
de 25 anys, comerciant, ocupant-se-li una
pistola Star arnb dos carregadors.
Ida vigalint va detenir a Innocenci
Paced Calvo, de 26 anys, solter, mirador, natural de Lugo de Borbon (Te.
rol), ocapant-se-li una pistola autornatira .amb dos carregadors. .
Els detiaguts force posats a disposida del jmjat de guardia.
El detingut >mocead Feced és cortegut cera a sindicalista, i ha estat ola
presonat.
Als restants detinguts seas han trobat documeats del Sindical Lliure.”
cr...mir ERENc:A Es.'EN PS -

TAÑA '
Divendres passat, a la nit, com déium
alar, N'Angel l'asolarla dona una conferencia a l'Ateneu Enciclopetlic Popular, desenroalant el tema: "Consideracions sobre el moment social".
La sala de l'Ateneu estava plenissima dc gene, vejeta-si-ti algunes persones
iigniiicades del sindicalisme.
Presidia el doctor Aguada presidan
de l'ea:itat.
A Es deu en puna N'Angel Pestaña
ocupa la tribuna.
Comenca palesant la necesaitat que
cls sindicalistes aportin solucions a la
política, ene que no tinguin d'entrar-hi.
Soria nosaltres—digue--que tenim de
destruir el regim actual i construir la
nostra it Lucia.
Tingueu present. curnpanys, que la filosoiia es una bulla cosa, és quelcom
necessari, pea!, també cal el pa per a
aij Tiaballem pul ilustre doma, pera no deseualem els problenle3 (revea
Certament, hi ha gcut que treballa pel
daoadar aaaal; i si ene cal intervenir
en aquesta tasca de canstrucciú és perque elliIrotrulu (arquee el benestar
nosaares treballem pel d'avui
i pel de d . ob. Tingueu cli cumple que
els itrio treballa/ pel Moment admeten les millores de derna i posen obst :has a la revelada sacial.
Les minores del montera no signifirintet gra/1 cosa per a nosaltrcs; la riostra fe ha de cauce ca les de l'esdeactia
dar. Aa-ui hem acta/ ieguit una damita:cia de treball i un augment de jornal.
1 és gran cosa cima quan estera tan
eullt.ta:. en altres aspectos?
Per a aottIsegUir la jornada de viiit
hares ens 1ra calgut lluitar quaranta
coya, i el almiar de víctimes que ha
rau.a. i els diners que tallan .Csniercat
,aptrue... Ara ja treballem vuit llores. Pelan autor a la jornada de set
horra (a. sis? No! Si el burgis eta ha
explatat ä nasaltres, la nostra noblesa
ni elis permet explotar-lo. Una jornada
de vis o de set llores seria t1113 iinmellsa perdua ir! capitalista, seria cm/d .-mi/arao a la mera Mireu com no hern
¡aun agua gran cosa ; aquesta jornada
pot matar a esdevenir de nota o de deu
horas; uno patró ofereix diners per treballar llores extrannlíniries i rutina
aecepta; aquell pateé cerca ntes hotnes
- 1 atan! uit sou extraordinari mis re 1 ratrer.accepta yergue fet i fea
luanya rat e lcrmt mes (me treballant volt
horra 1 beles acá com amb el catada
rata Iban pm tornar a treballar les date
horra.
Ilem aConseguil un auem p ut (le salara Pecó aix6 tatupoc es res. Con/ es
molt natural, augment de salari vol dir
mgatent ‚jr preu de toles Es substanrica i generes. Si sobra quulcom mes,
serveix per a satisfer turco arcessitats
molt justes, justissimes, q ua al trteps ha

creat: ets charjois,
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resultat, havem mIllotaa ama<.
acocees dues victóries? Si. No etS can.
sena tunt treballant i, si be económica:
turnt estem iguals, pradera W ndir dala
esp e ctacles i d'un millor abillamcnt
Peró encara ens manca molt per a
assolir. I sem nosaltres que tetara d'envestir els problemcs.
No podem tolerar que cls infants tre
ballin igual que els homes forts i sapata eam uns aleles; no pedem tolerar
que les dones embarassades s'estiguin a
la fabrica fies dos dies abans de desocupar 1 al cap de dos dios . hi toman:
te podem tolerar que s'esmercin les mateixes horco per a fer treballs pesata
que per a (calle de Ileagers.
1 heu's aci el problema de rhaaitaciV
Ningti concia tan he cota nosaltres les
tiostres tragalies. I la seva resolució
ens pertoca a nosaltres, i no als qui
viven en pahua i castas esplendids. Enmilis sis bornes alta on cap un
vol dir desmnralitzaciei d'arme:lb sis hatmes; cm-tan/cm, una mala habitació fa
que els individua no es trobin be a casa
i cerquia el benestar pelo carrers, i cala
el passejar cansa, les tavernes i bars
ens criden amb la vea templadora del
descans.
Cona que rAjuntament es preneura
mes cate Barcelona sigui esplendiat
ulls deis forasters que no pas de liste rés &la ciutadans, nosaltres hauram
d'acordar que no s'enderroqui cap casa
fin5 que ala lragi chic mes de construirles.
Amb la resaludó del problema de
l'habitació es regenera l'obrer; es resol
cl problema de la higiene i sasaalvien
diners.
Despees parla de la necessitat de sancjar els tallers i de la qüestió dc
senyanea.
La burgesia — acolad — ens té agafats pel paidor. La rcvoltició francesa
va escrita-e: "Tots els bornes són iguals
davant de la llei"; nosaltres farem complir aquesta sentencia. 1 litiguen en
cumple, amics, que el fi tto justifica
els majans.
N'Angel Pestaila fou malt aplatalit
i felicitat.

FEIXISME CAREELop!?

UN

Anclo totes les reserves, retallenr
Diari de larrogeno sense respondre de
la seva veracitat:
"En toa lullers de Torlasa ecst,Di
confeccionant en,'s duee nsJ comises
negrita per a curtes entitais barcclonin:s,
en les quaLs es tracia dorganii.12r 1721.1
fartits feixistes per a //zatar contra el
sindicalisme reij."

LES SARDANES
PEP V2iNTUR.1
Ilem fct una excursió imaginaria per
Barcelona, han trobat una gran col.lecció de monuments, qualque delia erigits
a blues que l'únic que han deixat a la
posteritat (:s el monament; en canvi,
hem tribal a mancar f orces de ben merescuts; no hcm trobat cap d'En Pral
de la Riba, d'En Maragall, d'En Pira
Ventura. El d'aqucst, pera, sea/Ya que
aviat es fa/a. Pep Ventura era Paga un
monument nacional: la Sardana. Just
es que la nació li erigeixi un mona/tecla
que perpetui la seca meméria. De l'avi
Pie lehan parha literats i patees, masics i foil:autistas; nosaltres, confosos
en mig la multitud i juntament amb
ella, direm l'última paraula, que mes
que una paraula sera una obra; aixeca rein el monument al creador de lana
mortal "Toc d'Orada".
Bella gesta la dels Peps de Figurres
i del Franca& de la Sardana. organitzant audicions a profit- del manumeat,
gesta que deuen imitar totes les cables
i cntitats sardanistes que encara no ho
hagin fet. 'iot el poble den contribuir
en aquestes audicioris amb la seca presencia i la seca gentrositat.
L'home que arub la tenora al vela ha
dit al pcale "Per tu. ploro", mereja
l'humeniage de tota la nació.
J. M. G.

Eas assabentem amb verdadera alegria que el grap "La Pera" ha canviat
el nem pul do "Nota Esclat a . Tainba
cris diuen que cl dia 26 fina la primera
excursió sardanista a llostalric. Lar/hui-abona per les dues coses.
.
X X
Dais ad un progratna cace:lela:
"I:cord !Meya", Serrat; "La <laxa
flaires", Mane; "La vaca cega", Jancii ; "Girona", Morera; "'Dula", Rara; "Gegans i nanos",
La Principal de Cassa de.
la Saca a la pldea dal Diamant.
XX

Bel) aviat comenearem teta serie de
comentara sobre els nostres autora de
sardanes. El primer gai d'Eo Josap
Mar,.
--- X

PROGRAMA

Acto. mati:
Fuman de la Sardana i Atrupacia
Montseny. Placa Diamant, La Principal de Casad de la Selva.
Tercera matinal d'hilan/. Placa Pral
de la Riba (Sarria). La Principal de
Forneut Sardanístic del rolan Car-

rer Valencia i Näpols, Cobla Cathe16nia.
Tarda:
Orfeó Gracienc. Maragda, 27, Cobla
Cathalónia.
Agrupació Sardanista. Carrer Parla1
n., nt. Cobla Barcino.
Centre Autonomista D. C. I. Li Principal de Cassa de la Selva.
Ateneu Democràtic Regionalista. Wad
Ras, 208. Cobla Cathalónia.
Ateneu Obrer Catada de Sant Mac- li.
Plago del Mercal, z Cobla Barcina.
Duna, matl:
Foment de la Sardana. Carrer d'Ari•
bau. La Principal- de Palafrugell
Agrupació Sardanista aliase t Cinto.
Passeig Saut acata 4 Dlagoest, Colla

Cathalfinia.
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Centre Moral del roble Nra. Passeig del Taiomf, 53. rattLa‘Barcinn.
'taae
Tatda:
e
Crup Sarelanistic "Nou EXclat". Plaea de l'Angel. I.a Principal le Pa l afrugell. Centre Católie de Sans Cohla
Barcino,
Nit:
Centre Autonomista D. C 1, aa la incipal Rarcelonina.
Dimarts, mad:
Joventut de Les Corta PlrearaZeta
candia. La Principal de Cauà de la

Selva.

Agrupació Sardanista. Correr AMple
(Casa Correas). Cobla Carhalenia,
Fornent Sardanistic Andreuenc. la
Principal de Falafrugtal
°rizó Martineac. Cariar Muntanya.
Cobla Barcino.

Tarda:
°ricé C-acienc. Caoba Cathatinis
Ateneu Nacionalista Ve.alseuer.
peilt 213. Ll Principal le Pa:a/maje
Ateneu Empordanés. P', re La Panciad de Cassa de la Sula-n .
• up 52/rae/faje 'Nota Esa tt" Peaea de ¡'Angel. La Prin ; ad Bar( cleriea.
it •
ampara', Sardanistu
Patria":
C&Fla Cathalie ia.

LA MUSICA
ASSOCIACIO leullBA DE
CONCERTS.--Vera Jaitacopules, cantatrIu I L.
Sehlopianoff, plagISta
Aquestes dues adietes notabiiíssimes tornareis a reaparèixer
a l'Associaelú Intima de Cuncerts,
obtenint, de nou, el mateix exit de
llurs audieions anteriors. Peces
de Mozart, Schumann, MuseorgsRimski-Korsakoff, Prokofielff,
Pautad, Ravel, Manuel du Falla i
Debussy foil-lleven el programa
de la vallada..
Novament värens admirar la
deliciosa expressivitat que caracteritza l'estil de \Tm danacepulos i intel.ligent i refnat de
la seca acompanyant, la pianista
L. Seldepianoff.
El progransa, en el qual domina
va la producció moderna i actual, no podia esser Inés interessant, palesant-se, per la seleccú
de les peces, l'exquisida sensibilitat d'un Dcbusay, dein Ravel,
d'un Prolrofieff, quan sei sap expressar amb veritable esperit.
Vera Janacopulos .r.,a4a en
llengua espanyola unes bellos
eaneuns pepulars, hansindidad:s
delicadament pel compueitor eadalus Manuel de Valla, adquirint
les exbtiques melodies, tendres o
apasionade's, en llavis do la canleed un singular titruet iu.
Les duce artistes varen ésser
force 'aplauddes. La senyorela
Janacopulos ategf ciscara, bontladosarnent, diles pecea nies: una
eaned amorosa, de Martini, i una
ultra brasilera.
Aquest concert fou el primer
celebrat per l'Associaciä
de Guncerts al Coliseo.
El /tau local ea exceLlaM, aja be
C5 ressent cAeser srea itcc,ua fred.

Estrena de "Captant", del
mestra Acolad,
Van
La música catalana está d'enhorabona: "Gaptant"" el gran
poema cloral de N'Antoui
aquesta pura joia de la música, ha traspassat les fronteros
de Catalunya triomfant plenament al bell mig de la inmensa
Nasa York, cons Ii i trionifa any en
rera "La inort, de Teecula", del
maleta autor.
Fou en el concert que el proppassat dimeeres dona u "Carneaie Ball" la Schola Canturuni"

d'aqueila ciulat, que el "Gaptunt"
vii La ser estrenal begons liii testimonia el cablegrama que el
mesita; Nicolau robe abans
dijuus del dietingit niúsic
america hurt-Schinaler, aquest
altre auLista eminent, admirador
fervorós del /lustre gran compositor i de la música eateftea.
Red, nqul el leal de cablegrama
—per ceta transinas en eatalädunant tan bella no\ a:
"Antoni Nicolau.—"Capttint"
oh 1 i ngut 11V111
CUMA perrecta.--Bon Nadal i felieitats.—Schindler i catalana de
Nova -York."
Agra im al mestre Sultindler la
seca devoció i entusiasme per la
riostra música. Catalunya n'lli
resta profulitlainent reconeguda.
. . .

!leen rebut dues caneons per a
cant i piano d'En Manuel llarguny • , publieades per la easa
Alier; es . titulen: "No et säpiga
greu' i "Quan jo seré ilion".
AgrUpaolcS excurslonleta
Catalunya
El passat diumenge, lat ia 17, a
la nit, linceé lloc, a l'estalla , do
l'Agrupació Excursionista "Catalunya" amb inotiu de l'exposicid de fotografies, l'anunciada
vetllada musical organitzada per
valuosos elements de l'Orfe6 Catalä que integren el Grup de Juvenesa.
Començà l'acte anirertftle paraules del president de l'Agrupacid, fent la presentació del grup
i seguidament conierieä el concert.
Les senyoretes Josepa i Pilar
Selles, Ensilla Teixidó, Teresa
Posiello i Maria Bakfiä executaren bellos composición& al piano
v ion. Les senyoretes Aurella Perla I E ra:0114a C9dipa eantaren

COXA
La yetIlada do l'Iris
El divendres tingué bloc 'l'enunciada .sessió di boxa, que s'efeetueä arnb Passistencia d'un púlalic nombrós.
lal; primer oncontre a cerero de
Santos Mur 1 Rey, agradä par la
cornbativitat ~estrada pels
contenclents el seu joc, peda adoleix dels detectes propis de l'aprenentatge.
El segon combat a eärrec de
Girnnes i Garcia, fou guanyat pel
primer per un superb d • recte al
plexus solar que deixa k. D. al
seu col.lega.
Salcedo contra Artero demostraren Un Pe leal, pesa 1 enserns dar; guanyà Artero per
abandd de Salcedo al finallizar
el sisé "round". Salcedo foil cridat a l'ondee diferents vegades
per l'àrbitre.
adoloro, cli campió i Siterre,
bes-adiar trances, Ulularen en
quart terme, promelent-se el públic desde els primera moments
un enconlre interessant. Cumench
atacan' Molero i aconsegul encaixar varis directes; el francés
a la defensiva no logrä reacioente.
lit,segon 'round" resulla interessant; per dues vcgades Literre ataca amb encorte pera al
final Molero restableix el seu doznini; ambdós boxadore sOn aplau
,
Ell el tercer "round" Moler.)
s'acredita dexceLlent esgrimista
consegueix collocar alguna cops
espleudids d.inpecable estil.
En el quart "rouud" Lacere, a
pretext d'hacer estal col al bala
abandona i seguidameLt ea poelamat Mulero vencedor per desqualifi2aeid del francés.
Lailtim comba: corregui a
neo del negre Albaker l'asimilenat campió belga Leroy, el qua]
defraudà ciumpletament ad públic. Començà atacal.t ol belga,
pera, tanmateix hom velé dessee
cuida que el doinini era del negr ,eaquest, cap al final ski primer "round" domina completameta al bel' adversari. En cc/menear cli segon "reunir queda el
belga k. o. d'un "eboebet".
Anunciaren' per al proper divendres una anee seesie el "clou"
de la quid cstarä coastitait per
Uhu combat-exhibició entre Alba,
bar j Melero.
FUTDOL
•
Deis partits internacionals
cravul :: El Vir.cncr Sport
Es fora esperada antb interès.
la presentaeiß d'aque.,1 famós
equip austriac, actual cauipai,
que jugara avui i duna, ami) 1•Eu
ropa.
L'equip dels vieneaoe estarä
inLegrat pels següents jugador.:
E. Kauaauser, portar; iutarua-,
cional.
ltlellardt- Moer, defensa dreta.

MenS colora eCultTri Tellablend
vencedora a la nostra terra.
Ambdós encontres teman dirk
gits pel senyor S. Boas, el qual
Lambe ca troba acf. La solvencia
daquest arbitre es palesa pol
gran nombre de vetšde en qua
ha actual, en perlita de compromis, i és d'esperar que el plíblie
sabrä correspondre degudament.
Donen idea de da välua do regulo visitant els jugadors que el
consposen:
Porta: Platko (12 vegades iaternacional).
Defeases: Manc ol 1 Hoyan('
(tamW 42 vegndes).
?alijes: llenes& (31 verdes;
Nyul (5 vegadas) i Vago (17 vegades).
Davantees: Tirana (15 Togades); Mobnar (12 vegades); Orth
(10 cegadas); ()pata ( 1 5 vega
-des)
Shaffer (15 vegaries).
El Barcelona alineara probablement el segfient equip: Biela
gusta, Planes-Surroea. Torralba,
X-Semitier,

LAWN-TENNIS
Per als vinents Campionata del món
El Cemité Executin dels Campionats de tennis ha pres posses516 oficialment del -pelan de la fira de mostees que l'Ajunterrient
concedf per a celebrar-hi acuesta
importants certameas.
Ea agradable obserter qua van
rebent-se ja a acuestes hoyes.
nombroses I valuosas ofertes
d'activa cooperació, pet majar
exit d'aquests Campionate, de la
part deis mes import.:anta nuelis
esportius als quala
Sons presa fer palie que a
les oficines. eetablertes a l'Hotel
¡bits ee can rebent i registrant
ofertes de tots aquella elements
QUis estan disposats a actuar cien
a jutges de piala o linia, dttrant
els dies que liudrats iloc les preves. Aqueats oferente:tes tiCta11
oportunameat controlare pelo
mitjan., que cregai oonve.uieut el
Comité, el qual, despida, fia-ara
en definitiu el nombre de porsunes que ell eirgui ii4j a nocuesäries per a tal ajada.
En breu apareiscri en públio
el eilt-hell anunciador daquests
Cauipionats, que semilla cridarä
poderosament Palencia; a jutjar
per l'eutusiasiee ami) que el Comité treballa i aten tot ço pertinent a ?organització d'aquests
vincule grana certämens teanistes, huno té dret a esperar q;:e
l'exit mde brillant l'acompicuyar.0.
x x
Han cuwev,at au..b la-mea
gran activitat els treballa de hebilitateid del Palau de da lianastria, ceperant-áe que l'entrenarnent dels nostrus jugadora pedrä
cumenear dins de la atunera quin- •
zeua de gener; aiocu ZUS au factor
tant taatLa essuucial pele austree
tennistee pu e avesate a les pieintetaracionad.
tea de fusta, pule L'u.: iraquesta
Franz Lomak, defensa cuquen- maneras pudran irolei..u-slai aleta
ra, internacional.
mee teenps; mereix felleitne-ee el
Fraaz Plank, mig dreta, inters bou ze.1 deis orgunätzuktsno en
nac tonal.
ay ueet sentit, pui de:asaeteen llar
Wtelialm Parrar, mig centre.
enteran en proeurar aLs 114/0Lr•li
Jueep Patzat, mig esqueera.
represe:a:Late les garautac.a miKarl Dauer, extrem dreta.
nimee d'émit ea la fura..4.ble
Han, Kaukause, interior dreta. eteuipetieid Sitha s'aprea.
Kael Kaukase, davanter oeetre,
internacional.
Autuai 31:Lha1ke 5 interior csqu2rre.

Leo p old Glebieb, extrem
res.
Denles, figuren rom a súplanla
lis notables jugadors Rime Sebel
de, defensa; Karl Zauke,
Ileittriels Budín, davanter; Willy
Setimieger, secretad.
Aparte que es tracia dele guanyadors d'equips tau faineeae
ruin búll el "Itäpid • i "Aainateure", dúna idea de l'empeine que
porta el "Wieeer" el id t que diumenge passat, va guanyar al
"Orate" a son propi terreny, per
sis gols a dos.
Tot fa esperar, per emisegiient
que els dos partils que s•..propeu
sec-alt seabacionals.

L' arri bada del "11.1. T. K."
Han arriba!, a la 'matra 'asnal,

en iamibre de 22, els exeureiunietes liongaresos, quo agpcsts vincule dies iluitarau tuub el Barcelona.
l'oren rebuts .pel semen . (lausper, al qual aeomminya‘a la plana major die Club i boa nombie
de socio. Els hougaresos furen
rebuls cutre mol lb aplatolimeuls,

rridant sobretot relame«) Na
Shaeffer i Orth, dos veritables
volossos.
jugadors magines versen
lisposala a sentar (-Medía
taran amb ubstinació perque els
formiises cancons (estabilice. El
solista de l'OrfseS Gatala. senyor Fraud e:4c Torra; una 'cegada mes demesträ la sera bona
qaalitat de veu, t'out la deleetanea de 1.01s els presienta, isixi
umbe el eenyor Ende Sirarote.
dinalment s'execula el trio de
les "Noces de Figaro", do Mozart,
per piano, violf • violenceLlo, per
les senyoretes (Selles i Ualefciu i
senyor Sirarols.
La concurrencia, que era inelt
nonibrosa, premia umb gealis
aplaudiments a tots ola executanta. 'e
Cluguó la l'esta un hell parla11414 da Air äiáea
Irgäliani‘

GOVERN CIVIL
ARINISADA DEL N..1U

11EFINADC111
anib l'expres d'Espaaya del
rata arrilda el naa goveraalar dat
Salvador Rayanas. 1.....ulareti
saque Arderaz, remaaeutauss de toles
les autoritats, alguus ensaca:a del Gua et
civil i un are de ruusamaassta aisi
ama una reptesentacda dc VilaIraml../.
presidida per l'alcalde.
En baixar da 1.1t.1/, ci aciesec Leantae ion saludsät per hala" i es dt•igi
a peu al Goveru /laja Cal Msliettlsr
que l'alcalde Vilairanca eu Ca•
taiit i en euritestä alioli la Inaletx.a parla,
Al Govern clail. desprea d'una breu
coufeeZneia anda el gcneruador dunissitinari, >muna' aeluiar„ relai els ama,distes.
Con/alca dient que estinuva mea a
Pura:loa/ i que treballaria per tot el
que fos un milloranent per a la ciuLst.
De les qüestious sotiala digta glis1 ri,,terebaa%L.11 enultibbiin i que id& ttalL111
que es dedicara a esaudi.ag -lcs. "Es un
assumpt.e que !III pi-siso co.a..iset ita njs,
—afegi.—Contamaré esmargastabi eta
esiorços que es mereixen, i em vull
illakarar SellIpee atult; i suau. Van exilar
al atta iniran-fig.'neiu; el mea lecua seta
el del Sometent. Peal/ si mai aquesta
dolcesa fus iiclru prelada cuan una in'.
poli: neta, aleahores seria maagle, enea.
ca que sense separar -ine de la lli,-a.
En politica amé impart .itre
delatare que les idees es maniiestm l'inreme.nt. No abstand, ii mai actaxessin
males hetbes, taaleia el acure de segarles.
Parlant de moralitat, digna que cena
les qiiestiuns yak, un eatudi. pet ata
callava el 'set/ progranu.
Acaba prometent ala periodires que
els rebria nornuilment a ha, liares de
costana
Durant les brees manifestacions, ha
patlat a ratones en catali.
Al D'india el visitaren diverges percnnes entre elles ns senyors
Dualde, Daurella i ParteLa.
EL OENENAL•ARZINAT.
Amb l'exprés del vevprc maraa el ma
remador dito JullOsle Ardanax. Llenareis

a acomiadar les autora:di i alauaz emita,
ladatl-li e &l'amador corileb
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rei ha signat el de.'
PC tot .Grecia es pa0 deis prepara- Les festes de Nadal
General del Senat con- prepara . el sea non
preparen en mig cret d'amnistia liqui.
vidienta contra revolució d e sagnants comfra la crisi de l'habi- projecte de reparadant
periode fei
11.17noviment está a punt d'esclatar : Els elements
tació
cons
bats
revolucionarios abandonen
xista

Londres, 23.—Se,cons el eorreeponsal
Parla, 23. — En vis-ta que la
crisi de l'habita ció es general, el del Daity Ne[ra Berltn, ala cerdee poConsell General del Sena ha apro s vernamentala i i ncInstriala alemanys l'ophaiii ea
cada dia nada convençuda
vat el següent dictamen:
Primer. — Que ei Parlament que PR neceeenri aterir diner a Frene,
Pol rentrari, ¡aterir el dit corresponexamini atentament ells diversos
projectes de Hei que, poden afa. sal, el Ro y era I els min .; de les indústriee
vorir la construcciürapida de ca- alomanyes han discutit novament el dinmoste«

tes baratee.
Sepan. — Qui ei Parlament

completi la Ilei 3( de mar':
darrer sobre eilsrMogners posan t
de nou en vigor i \reforeant tes
, d i sposicions de la /Id de .23 d'oc tubre de 1919 sobre els lloguers.
Fixació en llos visible del preu
de les habitacions desllogades,
prohibid() de transformar en

cambres amobladas els pisos
boite, 1 de requisar-los.
Tercer. — Que la nora lid antoritzi als Municipis a laxar els
Iloguers, prohibeixi qualsevol
desahuei arbitrari i autoritzi da
revisió dels dontractes de lloguer.
—Radio,
LA PESCA DE LA SARDINA AL

MARROC •
Lorient, 23. — La pesca de la
sardina a la costa del Marro» es

molt aburidant aquest any.
Ahir entraren a aquest port d'os
vapore pesquera francesos que
portaven més d'un mi lEú de sardin es . — Haya g.
DELICTE DE PREMSA

Paris, 23. -- A conseqüenda
d'un article publicat peI diari "Le
Liberta-ire" que contenia excita'elons e Passassinat i al saqueig,
el jutge d'instrucció Ita processat
tres anarqUistes nornenats tiraye, Delcourt i Lecoin. Bis dos
primers acudiren al primer arfa
a declarar i el darrer, lame s'havia
negat a presentar-se ha estat
empre son al.—Radio.

Londres, 23.—L'Agilicia Runter rep.'
de Malta noves, -segons tes quals estan
a punt d'ocórrer a . Grècia greus esdevenirnents.
Per tots eanton !S parla d'una potent contrarrevolució, fina l'extrem que
els elements revolucionaria que inf Mires
directament o indirectament a l'execució
dels ministres ainsellata, abandonen
d'una manera precipitada el terrReti
hel.linic, per temor d'ésser víctimes del
tnoviment contra.rrevolucionari.
Es pot afirmar que co aquest mcrviment, que esta a mant d'esclatar. no ti
el Rei cap motiu per seure-hi un perill,
puix la seva persona gosa de gran popularitat entre els seas súbdito. En canvi s'afe
if vis que el moviment va prineipatese dirigir contra els militar,, els
qisals„ n- ecernes Grecia a un regla

nara prununeint al Senat pel «enyor Pol«"té¡ " mida ene metan unànime« en estimar qu e Meman ya ha de eombetre reaoltsment el doute a França pel que cmeerneis a les penymes productives. —Ilaras.
Berlin. 22.—Crm
it lee negoeiarions
tinen
referenrs a les repAraeinne i s'espera que
el din 28 e'haurä acenseguit redactar un
proirate de carä e ter poc menye que concon- et.
«ist.
Bis cape dele
polfies han ere
tat convocat« novament per una reunid
que se eelebrir
dia 27.
Continua havent - hi dos , etnnpa ben &n'alisto; un inte grai pele partidaria d'u- degeetic4-1-lavas.
na solueib definitiva del problema de les ,LA VERITAT
SOBRE LES EXEreparacions amb cacto-id de qualsevol '
CUCIONS D'ATENES
tra solucia i un nitre camp formal pele
Londres, 23 —El tinent Socuphoptilos,
que s'avindrien a una enlucid provisio.
de la Marina grega, ha declarat al DaiIr. Chroniele que havia assistit persoLa gran metal.Ifireia g egueix eagent
nalment a l'ex e cució deis ex-ministres
fransigent. per()
empreses importado- grecs i
que lee relacions que han cima:res de matèries primen e s trangeres i de
lat sobre el, momear, que precediren
produetes mig el.laborata
mo e tren, pel
l'afueellament, san tan falsize con, fan-

efintrari. menys tehequee.—Havas.

LES BONS INTENCIONS ALEMAN VES
Ber¡fn. 23.—El ministre de Finan,-.,
ha deelamt ala periddics que el (l'oven
esta disposat a m'Elaborar prúrticarnent
per a reweldre el problema de les remaraeions i realitzar les mes rigorose« ecopotaje..

Confia el aenyer Mermes (Me la Comissid Repara-dona abandonar a favor dele preaMmistes lea enficiants garantice per tal de faeilitar el favorable bit
del prèstee anterior. —Ilaies.
LA QUESTIO DE TANGER

parís, 23.—segons "Le Temps"
no hi
perquè suposar que els
Chatimont, 23—L'Audiencia de Governs amliats hagin perdut de
l'Alt Marne ha condemnat a mort vista restud i d ' u n a soba j ó de la
Tänger.
Exartier Levasseur. de 19 i 17 qüestid
gays d'edad, respectivarnent. ele
El Govern franees. " ,efer la cera
,quals després d'evadir-se d'una Part, estä illsposat a portar a
eolúnia. penitenciäria assassina- eferle le snegoriarions que po,
reo, en octubre darrer, a una m a - dra n repr e ndre tan acial. com Ioneovera arnb predsits de robalo-- ni a Londres lofd Curzon.
ri.—Radio.
Aquest .es proposa
amar a
LA SITUACIO FINANCIERA A París per asistir a la Conferena
cia que ha de celobrar-se a la
FRANÇA
París, 23.—El ministre d'Hi- capita/ francesa el dia dos de gesenda, M. de La s teyrie, ha deela - flor prúxim.—}Ia'vas,
rat davant la comissió correspo- LA COESISSIO DE CONTROL A
wat de Ra Cambra que el DeubINGOLSTAD
notant eslava estacional i qu e el
Berlín, 23. -- La Comissie5
Denle palie serä augrnentat en litar interaliada va poder
efee1923, en una suma que no pas- !mar ahir una visita de control
)arli de 20.000 milions.
a Ingolstad cense es,er molestat
Ha recordat que l'impert de les per la poblad() havaresa. Ocupasubscripcions del darrer empres- va un seient al costal del
tít de Bons a tre, i cine nitre s'e- un inspector de segurolal iloafer
leslevä a 8200
.
milions, 2.400 dele
d'Ingolstad va estar oroquals en moneda complanl.
pida
per
agente
de
la
pulida
lo' En el pressimpost figuraran els cal meraras la corniss i ó cíen_
eridits rellatius al manteniment lumia a el registre. — Radio.
de la ndemnització de vida cara
ale funcionarts.—Radio.
HONGRIA CONTRA LES REPAPOS ASSASSINS CONDEMNATS
A MORT

AOCIDENT FERROVIARI

recipitadament el

territori

RAVONS

Budapest, 23.—En la diseus`arfs,
A RainT. Deis ne.
Ocorregut un accident ferroviari, si); del perssupost per l'Assernresultant dos morts i
ferits, blea Nacional liongaresa, diversos membres atacaren violentdell e de gravelat.—Radi o .
meta el Tractat del Trianon i les
EL PROCE3 PER L'ASSASSINAT reivindieacions dels aliats a litoI
DE HARUTOWICZ
reparaeions, . •
Varsöria, 2:1. .--El provee per
El diputat Novasz, mendire
Panassinat del president de la partit governamental, ha (leidaRepública, Narulowicz, comença- rat, entre atices coses que lule els
ti a veure's el dia 29 de l'actual. partits de la Cambra estaven
La Ca?nbra reprendrä els amas d'eard en afirmar qne Ilongria II0

treballa el In de . gerier 1)1 . Úiiin.— podía pagar el que se li &mana.
Radio.
--Radio.

-Angora, 23.—S'ha produit ; tan
gran incendi a Brussa, quedant
destruita gran part deis arxius

oficials.—diavas.
Angora, 23.—A l'Ajuntament
de-B russa ha esclatat un violent
incendi, quedant destruides toles
les oficinas i arxius, excepte els
del Catastro. Les oficines municipal« han estat instal.lades prov isionalment en els locals del Govera militar.—Radio.

GRECS I ARMENIS
A MARSELLA

REFUGIATS

Marsella, .23. — Ha fondejat
aquest mati , en aquest port, el
-!apor "Ring Alevandre". proce-

dentirEscnirna, Constantinoble i
EPPireu, portant a bord mes d'un
Trailer de refugiats grecs i armenis.—Havas.

MANIFESTACIONS DE REFET
PAIXA
Bucarest, 23.—Un periodista

rnmanes ha celebrat una entrearnb el governador
tàstics.
Constantinoble Refet-paixä, el
qual
ha derlarat que Turquia
Eh ex-ministres coneemnat• a la dar.
rera pena anaren a la mort terme- vol la Ilibertat deis Estrets a consa. bravura i eerenitat verament admi- dició que aquesta Ilibertat no
rabies — Has
perjudiqui en res la sera sobira-nia. Afegf que Rumania, que te
GRECIA NO ES VOL HUMILIAR
interesaos comuna amb .Turquia
Arenes. 23.—L'órgan oficiós "Elefte- baria de mirar amb simpatia l'aravima", comentant la delliberació de lianea seereta amb Abunanya i
Lausana, din que Grècia no acceptarä pot- assegurar que edil una Ile-

un ama, que ofegui l'hel.lenisme i que
és preferible recorre a les armes. Un
nou arranjament hunUliant amb Turquia,
die', arboraria mes l ' incendi que es vol
apagar -Radio,

vista

ganada les noticies referents al
mal tracte donat pels turcs a les

hayas

LES FESTES DE NADAL

Lausana, 23. — La fonferen.
cla no celebrará sessió de.rnä ni
el dilluns en atendí a la festia

vital, de Nadal.—IInvas.
Lausana. 23. — La Conferens,
eia ha quedat virtualment cospe-

sa aquest mati. Els representants
de. ha'anea i lilaila han retorna( a
Ilurs respertios paissos.
yas.

Ha-

ANGORA CENTRE DIPLOS/ATIC
DE TURQUIA?
Clinslatilindhle, 23.—Circula el
rumia' que el Govern de l'Assemidea nacional ha aeordat indicar
el ': plenipotenciario •de les naduna nrutrals repreaentades
Coustantinoble que es Iraolladin
Arigura.--lla%as.

Roma, 23. — El rei (HM%
Signal, avui un decret concedint
una ämplia amnistia contra tete
ele autora de crims contra el
cornü o contra ells organismesdrei
litars, sempre que aquests
tes tinguin e imexid amb
aquella moviments de /Malito
dels qdáls tinqué com obgeetia
el „aciaaanamo,
auf com es
entera taebe que arribará eon.
m'isba a hola eta acusats de erans

LLIBERTAT SOTA PROMESA
ESCRITA
Londres, 23.—Al 'Times" co-

que lingaeren per causa nictius
socia% o d'indole econamiea.
Aquesta amnistia indica elpra,
pósit del °avena italiá de liqui dar

diso/dre els rebels.—Havaa.

muniquen de Dublin que el Govern ha promès (Ya: Ribera', els
presoners que te empre s onats sm
per eserit es r nmprometen a no
combatre contra l'Estat.
Noneeoena pr e soners han apeo

fitat Foferiment—Havas.

LA PROTECCIO A LA MARINA
MERCANT
Washington, 23. — Ra contlnuat en el Senat la discussió del
progerte de hei referent als sub-

sidie a la marina merrant.
El senador Mac Keller presento una enmenda a la qual pronosa que es procedeixi a l'anuLtacid d'alguns traetats de comerç,
espeemalment amb Espanya, en
ele-guate es toleren i admeten
terminades trabes que ja havia
denunriat el president Harding i
amb tot i que la Bel anterior declaraba nuls i inadmissibles respeche de la marina mercan'. —
liaras.

minories. — Radio.

NOTICIES CURTES

Atènes, 23.—El

"ORBI ARCANOS DEI", LA PRILA CONFERENCIA DE LAUSANA
MERA ENCICLICA DE S. S.
LES RESERVES TURQUES
PIUS XI
Lausana. .23.—A la sessió ceTchrada
ahir per la Confcrència co traed' l'as- Roma. 23. — Sa Santitat
surnme de les min4iesn Els delegats
Pius XI acaba de publicar la se\ 1
tuses esposaren algues reserves a tots primera encíclica, que
porta el ti els articles que 'ciweis rejecte
distoi "Orbi Arcanos Dei".
eussió.
•
En ella parla el Sumas PontiTambé rchutiaren una esmena britäfex dels diversos fets dolorosos
nica que proposa que sigui autoritzat
que han turmentat el mán i els
el Consell de la Societat de Nacions
teliços esdeveninaents quie han
per cloure acorci3 amb Turquin per l'eaconsolat el s e t' cor.
xacte complimcnt de les cläusules del
En parlar dels fets luctuosos
Tractat.—lIaeas.

Lausana, 23. — El desig que
segueixi mantenint - se la intellgäncia més estrela entre els alials
äeonfirrnat en la darrera entrevista celebrada pels senyurs
Bariere i Gassoni, ha-,
ve9l-se donat a aquella reunid
inis i altres ampli testirnoni de
Ilibertat i d'adhesiú reciproca.

Dublin, 23. A darrera hora le
la tarda d'ahir es renoNe el Tor
iusellada amb , gran intensm.
tat a diversos Hoce de la poblad& mentre la gent es deilicave a
les compres de Nadal.
Les patrulles de l'exèrcit nacional atacaren els rebeils, mataut
aquest es un soldat i ferint-ne a
un atine.
Els edificis del Gavera foren
tirotejats • amb insistYncia. Les
trepes ferio Os de les armes per

que han ensangnantat a Europa,
aplaudeix el Sant Pare els remeis que les autoritats lemp o .
ralo han aportat.
Insisteix en la necessitat per al
món enter d'aconseguir la pacificar:6 de la socielat humana 1 d'agrupar-se a l'entorn del lema deis
setas antecessor, Pius x i Be_
net XV: "Pax Chrisli in regno

Christi"•
Expressa la seva satisfaccid al
veure en l'artualitat que quasm
totes les nacions estan en retacimas o a punt de tenir-les, anda
la Santa Seu i asOenyala el seu
exprés desig que Itälia,
aquestes circumstancies prengui part
en atines l moviment,
ha estat 'elegida per Heu cona a

centre del mún
Sobre la qüestió romana reitera la test sostinguda pela ecu predecessors, 1 ataca—acaba dien
—"n amb cap ambició humana

enrogir,
sina per a no tenir remordiments
a l'hora de la mort i davant de
Dau Nostre Sonyor, al qual he de
donar comptc de les meves
obres."—Havas.
de poder, que em

senyor
llopulos, ex-ministre de Greria a

Conslatmlinoble ha estat mime _
nat arnbaixador a. Berlum. — Ha-

yas.

Belgrad , 23.—El Govern ha resolt no ratificar el i'mnveni serbigrec relatin a la zona !hure ser-

bia del post de Salónica. —

Ha-

y as. .

Paris, 23—L'aviador Richeler
ha aterrat a dos diaria de non
d'aquest matt (brama del Gran
— liaras.

Malta, 23, — Procedents de
Cnostantinoble han fondejat
a aquest port sis'torpediners
gles os —II ayas.

MISSATGE ALEMANY DE NADAL
Berlín, 23.—En un missazge que dirigeix al polde alunan), amb les p-

rigeix al noble alemany amb motín de
les próximes festes de Nadal, el senyor
Cano posa de manif est que l'any que
ve es el que ha de decidir el ressorgiment económic d'A;rmanra, ressorgimera que és de desitjar tant per agitesta, com pel món enter.
Alemanya, afegeix el missatge, estä
resulta a itnposar-se grans sacrificis en
els seo bas i el seu diner a favor dels
seus subdits, puix t'o podria de cap de
les maneres consentir l'aplicació de cap
mesura que pogués col.locar les contrades d'imanes en poder del, e s trangers.—II, as.

MANIFESTACIONS A BRUSELLES

realitzlis

durant els diiiturbis

el passat.—Ilavas.

OR RUS PEL COMUNISTAS
ITALIA

Riga. 23.—El Comitè Central
de la terrera internar/cine' de
Mosrou ha decidit tramètre
gran climantitat d'or destinat a tala
in n
tensifirar la propaganda reas.
nista a Italia. — Radio.
UN PROCES PER INJURIES
L'EX-KAISER
LA VENJANÇA D'UNA PRONE,
SA DESDENYADA

Berlín, 23. — La senyora G.
ron flochoar ha declarat en el
procés que se seguetx a Beche
que l'agost de 1921 l ev -Kalter
li t'en proposicions matrimonials,
que ella arreplis, i es cona-baga
que les relaciona es mantindrten
secreteo das l'expiració de fans
de dol. Perd la camarilla" vetlla:
va i PS feu compendre a- Guillem
que aquesta boda faria impossible el 5', 11 retorn al tren. Sis me:,
sao rnh tard l'ex-Kaiser publicaba en els diarls, alernanys un
entrefilet en el qual es desneentfen Pie rumore de boda t, no

confent nrnh rimprin el seu rornprolm's. Pe perfid,] de fer . algtina al.lusió por disfresada ah papar de ama de llares", es a 'Ir,

majordoma, que desempenya la
senrora itoohnav a Doorrn. Aeurs

ta injuria' es el mut ice del vos

cés.—Railio.

ELS ESTRANGERS MALTRACTATS A ALEroANYA
Berlin,
C., vern n'Aman!
promu!gat una crida a la pa.,
talad& cridant l'atencid sebre
l'augment de les denüncies d'es »
erangers, maltraclats pels
manys i advertint que tala Vles
poden tenir conseqüenoies per:.
!loses per a Alemanya en aquests
momento de perill per la Pút.la.
.-

NceziENANIENTS.
Berlín. 23. — L'ex-minis!re
l'Interior en el rninisteri
senyor limrter, ha estat nonle.

nat ministre plenip o te neiari d'A.
Ilernammya a Riga en substilueid del
senyor Wallroth, que passa a
desempenyar la seeciú d'assumpte russos att ministeri (E.Afrr, eri+
trangers.—Havas,,
LES

FILTRACIONS D'ARMES DE
LA REICHSWEHR

ftricssel-lea, conèixer'« la nava d'haver estar vot Id el projerte de flimenquitzaciio de la Universitat de Gadt
os produiren manifistacions i
entre els estudiante i pol-in, ren a ltont tres eatudients i quatre poliu-ien farits.—Havas.

Benita, 23.--S'assegur.i que_ ea ja,tar¡
cap aun eaque,sta per j n huir e 1 t Ale
ver paavat a nial. dels uucitmlit-tes
eialistes de Baviera &nao nombre a
munisioos pertuayeat» a la lieel.,xeier.

el feixisme polours. "Els roma-

en«e ja. Es n e: ositlid,

1.•

LA PREMSA ESTRANGERA

prdriwatio, prr tal emir si .,Inalate'rrit s'una, en li, compela:re
quo elh lunes, bolxevies cuna els
rossos, sún precisament tan
m'engatas troben a Ale-

que jugaren amb aqursfa doetrina. Italia, que segons aquesta
caricatura,

nistes polommesos aceptaran la
Huna", diu. Per aixiv Bainville

accepta la dita

El colon) de la e..
•1 gall dindi d'Angora: An- nianya
un ajut moral i material,
gora, Moscou, lierlín: Un fei polors: les faltes enorinea per liEntesa al
Orient serien aviat, ropaL'exempie d'Italia: El bloc aliat: bualisme mus- mies . "Es
a Berlin — diu 1-Eetair", cm cal pegar fort si es
solinit-dannuniii: Poeta otietal
rompre el front d'Angora-

de

Vladimir dale-

messon en el seu darrer llibre
"Les ilustres 11.1usions sobre
t'Europa central": "Els I leal inS
de Poldnia sOn tedricamtient ',rinanto i practica:nema fragils", i

d'al. a e;:olt
Mima, que al moment D'Amo:riza, se sentís alcosanient vexat en
veure's preceda en un cop &Lstal
del qual ha% au traçat el pre4ra.
uta complel en les se% es re 'la
les i que Leim Daudei bu rufe,

creu en la remarca feta que el

mapa de la "alo y a" Euroaa, es
semblant a la del segle aVI. La
seinhlanea és 'completada !wr la
ilista dels mals governs i lo l'a-

aras,•on - 13erlin.
r f , lores, eseriu l'"Humanité",

ta, olor' sonnetre a la ilionlueiA 'l'una comissie internacional als Estrets que control:1;a la
d es indilaritzaciú de les costes i
inl e rvindria a el funcionament
deis serveis públics. "Constanti-

narquia.
I encara Alemanya pugnant per
rómpre el Mur as hat! eacia ina el
"P000lo

note, pels turca o .Constantino-

hle per les potències oceidentals,
bou's sic( la qüestió." Tritxerim
n
segos
rln 'alela diari, ha chinelarail , que mentre la domimiacid
d'A7nglaterra imls Estrets era un
fet profisional. la situariA anormal que crema per a limissia era
f1 1/Or tela cona havent - de durar
pm". "Perú, perpetuar aquesta siNació intolerable, legalitzar-la
per un tractat internacional, aix1)
Itüssia no ho eportarh."
"No
jiiga amb Rüssitt", ve

tittat
I el seo desti".
l'al Iltbro s. , mientes, in.'"'restell
!• Inpr o,e s 11,2roititUS ll'Antutre
projei . taVa all,' quo Mu,sollini
-"un', el triple merit dol risc. de
I • oportunitat i de l'execucid ha

s'ha valgut dc

a so y a configuraeil geográfica per a aixafar
serpent mosoovita, accentua la

sistemalitzadd de la videncia
per ofegar els boIxevitzatits.de
l'interior. Polóimia que com fa no tar Jaques Bainn y jiluc sima donat
olla de les oraanitzacions, més
.117G
denaocrätiques dci mdB, pasea per
aplasta matelaa erisi interior
Diu el cotona de la pata: —"Sies arrogimeies del ture, victorias.
dir raig irónicaMent. 'Mg serio- seaons e! "Role Filme", (irgan
inodest en la vietdria. Escolta el Coinddeix, o millor, prec ede n asament
el "Temps" El b I
'
central del perla comunista a le
meu pree.* Respon el galldindi aquesta caricatura a Unes deola- me, dogniätie,
pretiln estendre el
que el Coreen polo--many,creu
d'Angora: —"T'escoltaré a desee racione de ItusteMbey, quo lE- semi domini i emet excomunions
s'adrdiarä als con:tu/listes
't casa me ya." Axt,
elaIr" comenta dient que , fare mntl com lea que darrerament han fet nOs
poloneses per si demanar-les ajut
. ! Perem" de »01311)4 con o lelAre te, rm .4.14gle gaitemilee.aguest te Lyerooler al
e politice franceses ea •la - Multa que atillignen .Gontra

I mili frag.i, ir Ventura, com el
toma M u a ao l ini-D'Annunzio. Car,
segons el "Figaro", hi ha una
disedrilia singular ()matra aqueats
dos hornea, la qual cosa ha fet
que
cerques una• explicael61

g uanNat leal/imanad/t.", Pernaild
a-dudaren-1 proposa per siduoionar
aluest dualisme entre els (701)-w
dills de les Camises negres i bla.
ves i evitar una Huila fratricida
que "Mussolini confereixi a D'Ana
flUI1Zit) SI tii0i de poeta o1hci7 del
feixiente, el qual t'enearregafi.a
taclusivament de toles les niaiu,
(estacione liriquee ael refifn.••*"
.

,
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CONFERENCIES
D ESPANYA
La catástrofe ferroviaria

eón 12-entre elle el tinent coronel senyor Cafiavate.
Els ferits passen d'un centenar, entre. ells figura el eeornandant senyor Puehon i el tinent

La qüestió fiel Maroc

•
De 1,• mcident
Çaval-

Maligrat la negativa de la prIn .
polonesa ernbareä en el vapor
"Principessa Mafallda", p.o .rta:\t„,1
un paesaport vleat pel repralleese
tant
•
Afegeix, acollint-ho atab les
naturals reserves, que el EltIlIA›
me va pensar utilitzar els berveis
de la dama polonesa per a la seva
propaganda a Sud-América.
Es eert que ha estat un diputat italià el que ha anat a Bateelona per a fer les gestiones, que
fracassaren per a aconseguir l'en
trada de la princesa a l'Argentina
o al Brasil. El que no sabem per
ara, de si ea premeträ el desemMire de la princesa o si se li negarä, peró es segur que a Xile
no hi poetas residir com es pensara.

Cesa
1

ÄSSOCIADÁ
PREMSA -ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
dre darrera que grava d'una manera excessiva la tributació dels vehkles amb
tracció mecinica i sobre la necessitat
de concedir facilitad per al compliment
de 'Partir> esi del Reglament

El

Consell de Ministres

S`na acordat en princiiii la conducta" que se
seguirà al Marroc

hols.
cant*i-Lerroux
Dels tente, 80 stin a Pliespetal
, El 'Peasident del Oliesen ha anat
TI general Cavalcanti ha IM
anta al Consell d'Estat, on ha celebrat
d'Ontinent, i el restant es troba panca la següent carta que
una detinguda conferència amb el afrea les cases particulars.
Poc despeas de les guatee han quedat
trarneten els padrins que designà
sident d'aquell Ens Consultiu, En Villa, Topada d'un tren miVint dele ferits esten en greu per demanar explicacions al seels ministres reunits a la Presidencia
nueva.
per a celebrar l'anuncias Consell.
'
litar arnb un de mere estat.
nyor Lerroux, per les frases que
D'aquests tente, alguna eón It dirigt en el rniting celebrat a
El ministre de Foment s'ha parat a
JOC
PER
AL
CONCESIONS
LES
empleats del tren.
parlar un moment amb els periodistes,
cadenas
Valencia:
Diu la "Correspondencia de Esparta": dient que tot el Govern estava molt im"ExCm. senyor don Josep Cae
DES D'ALACANT
DIVUIT RIORTS I UN CENTENAR
"Com sha tornat a insinuar que en pressionat per la catàstrofe esdevinguda
valcanti.
el non ragim del joc hi haurien excep- a Ontinent.
C0111 ESDEVINGUE LA CATASDE FERITS
Rostro respeetable general i
cions per a Madrid i Barcelona, per part
Immedaatament-la afegit—a'ha ora
distinga amic:
:10FE
DE VALENCIA
ben informada s'assegurava avui que no de
nat que sortissin cap al lloc del suca
Al nostre requeriment meteshi
hauria
excepció
per
a
cap
provinALACANT.—Es reben noticies tä el senyor Lerroux, en carta de
cés el cap de la divisió de ferrocarril%
Valenoia. — Terminades Tes
cia.
senyor Montagut, i el senior Valencia.
Maniobres militare de Xest; tor- que aclareixen cene va oodrrer la la qual és parägraf pertinent:
bé;
forçosament
pel
caracter
Ara
no. director del servei de ferrocarrils
naeen les trapes a Ilurs punts de catàstrofe d'Ontenient.
"Tinc l'honor de posar en el
um
pedal
de
Madrid
i
Barcelona,
cal
del ministeri.
destinarle, marxant a Xätiva el
No ron la meltat del " Inb ° i la len coneixement que no em conLA FIRA DE MOSTRES DE
marge de temps per u acabar amb rae.
Ambdós porten instruccions del Gobatalló d'Oturnba, i a Alcoy el de que retrocedt al pujar la trägica sidero obligat a donar a la MiesBARCELONA •
tual estat de COSCS.
vera per a depurar les responsabilitats.
Bieeata.
pendent, al trencar-se les amar- tid que vostes plantegen la n'amicogovernador
cica
de
Madrid
ha
El
res
del
comboi,
En
el
ministeri
del
Treball
sind
onza
Per nota:tea que hem rebut, sembla
S'ha rebut un telegrama etpevagons, lacee que pretenen, perquè, sea estudiar l'assumpte i es diu que el corma s'organitza a la Ileugera,
dit a l'estacid d'Ontinent, como- quasi la totailitat en els quels gur de no haver inferit cap greu- sota la preaidencia del ministre, mençat
que transcorregut aquest marge hauran eneanennt ci s ior nombre de vagons dels
nieant gue en la cinquena via de anava el batalló Bistraia i que en ge personal al seu representat, s'ha reunit el Comité Central de acabar les excepcions."
retrocedir toparen amb un tren tinc, demés, el eonvenciment que, la Fira de Mostres de Barcelona.
que permetia la potència de la maquina
l'estafa& ha topat el tren militar
de mercaderies, caient a un ter- essent en, com jo, borne c.onsaEl ministre ha rebut Mies cotlespres ha Un que uns ara, nomas
(Pie porlava les tropes a Aleoy, rapld.
OLAIJSURA D'UNA ASSEMBLEA
municacions
sois-entes
per
l'alel (fue de Fernan-Nafrez havia rotulat '
grat a la vida pública, l'exercici
amb un altre tren de mercadee
Sota
la
residencia
del
director
raendicen
-Lot'
A
ciutat
pel
oalde
de
la
1
els terrenys infectats de llagosta i si eis
mes a mes del cap del bata- de la crítica es un dret d'ambdós,
rice que esteva parat a la ma. senyanvent primari tbt celebrat la eses116, han mort el sargent-ferra- i en els dos obligació de sopor- de la Fina, expressant la primera' '516 de clausura de l'Aiesemblea del pro- altres aristeerates no ho fan, l'Esta% roteixa eta.
der
la
satisfacció
del
Comen
de
la
Aznar
i
setze
soldats.
tarara llana terrenys per compte d'ells.
tar-ho sense altres Irnits que els
La tapada esdevingue a les
Estan greuiseims el comandant que dicten les lleis •'ún •l'empar de
mateixa, porqué el nou ministre' fesses d'Emplea Narre:ella
El president del Consell ha dit que
de la Me
Hl
Itsu
asistir
gran
nombre
de
proteaComete cenPuchol i el tinent
Dedgado,
cegnrament demä es reunirà novament
el capita
Väzquezi les guate confien els clutadane el segueixi presidint el
EL imnihre • de inerte, segons menys greus
fOret
tral 1 donant a la Pira el mea conel Censen per a contautar les seves
son dret i el seu honor.'
ele informes tramesos des de i els tinents Calero i Garlejo.
El .enyor Lozano, preaident de l'As- delliberacions.
ours, i puntualitzant en la segona
/me rque. en el d'avui canAdmiració immensa ens pro
reetariti, puja a 11.
cl resiim debe traban,
~Mea,
ha
fet
Arriben al Govern civil noves duele l'afirmació del senyor Le- dIferents punts d'importància reee acabar malt aviat.
Els terne passen de 90.
ha sollicitat el
malteada
per
aqueeta,
i
Comesqueconcretes.
lacional,s amb la uliSSid dell
fil Consell ha acabar a les wat de la
de/ comboi rroux, d'estar segur de no haver
Menee es troben en gravíssim
cene-ara del Gotera pergne lee coya-fusiona
Es confirma
mite.
donant - se aquesta nota oficiosa:
varen
desprendre's cine vagon3, inferit cap greuge personal a voeestat.
que el ministre aprendes arribln watt a constituir la
aemr(rat
S'ha
"El ministre d'Estat dona compite que
Aquests, drepree de curats al precipitant-se per la pendent i te en les frases que li dedieä en interessi dels emes companys legialació de l'eusnyaruent normalista.
lhetiqui de l'estad& han logres- descarrilant en arribar a unä cor- el seu
Be proaunciat descree un diseurs el wilitzant l'autoritzaciú que li concedl
d'Estat, Foment i Finances la re.. x. discurs de Valencia.
el Consell de ministres, hacia ultimat,
Al o ens resulta incomprensieat a l'Hospital d'Ontinent.
aena -or Casaron i Marín, (tat reaaaltar Pinha i caient després
a
un
barran.
sol-trió
d'a/II/unes
qüestione
que
per cartel de notes d'adra un "moda,
prosocors
i
autombble
i
inaudit.
Pel
que
es
veu,
amb que proc,deix el professorat de
tarla
Tot. jast es tingué ludida de la
En frene de
afecten a la Fira i al Congrés naentästrofe. enetiren terne de so- bits particulars foren potala a feseem molt distintes opinions a cional del Cornerg espanyal d'Ul- lee Desales Normals i la j u sticia de lee vivendi" entre els Governs d'Espanya i
Alemanya, aplicable, amb efecte retroconduelan,
r-ore anta. Iota classe d'elements Alleoi els ferits rnenvs greus i els les del senyor Lerroux en ere que tramar.
actiu, des del 20 dc l'actual fina el 7 de
esguarda al concepte del grenge.
•
erg
afegit
efe pergue tusas/1er( tata resanitaris, de Xàtiva i Aleoy.
lleus,
En Chapaprieta ha revelat gran
grner próxim, ein virtut del qual.
Ara be: els fets realitzats per
forma gire tendeizi al millorament de la
El tren mlitar PS COMpOrlia do
Eh terne grems quedaren a vosté
per
les
manifestacions
de
enanya concedetx els productes espael
als guate es contrauen les interès
cultura pätria, ea indispensable que con22 cotxes i dos furgons.
Onlenent ben atesos•
produccld
espanyola,
estimant
la
frases objecte d'aquesta qüestió
curren dos factor!: la cooperació econ6- nyols el ragim de Nació mes favorece
A l'estacid de Valeneia hi nene
Que
creo
dignes
d'especial
atencuita, a cama de la concessió, per a Ese'
NOUS DETALLE;
han estat o estan essent tema de
mica de I'Fletat I la voceei6 i competende'en el governador civil i el cabanya, dele productes alem anys, deia
tante aclariments i apareixen tan eid.
cia dele professors.
pa general, demanant noticies
ALCOI —Ele individus morts
drets de la segona columna de l'Aramell
notoris
que
no
poden
entelar-ne
A
Iuditi
de
l'orador,
no
abs
d'aspirar
d'elnt inent.
en lb eatästrofe d'Ontenient que
EL QUE COSTA LA CURIA A
rintorment a la formada científica deis continuant suhsistent el codicient pea s'
el Significat Ileugerfesimes i arAl capità general anirä metí han estat identifirats fins ara
ESPANTA
futura educadora, sine també a la arel», depreseació /te moneda:"
al nee del Succés amb -el coronel sen: el tinent coronel Josep Ca- biträries apreciacions deixaEn terminar el Cansen, han de el,
des anar en determinat momeeit
En un juljat de Bilbao s'ha recia moral del professorat,
ttlaelat Major.
fiamate, el sargent ferrador del
dietel un fa lifavorable per a reEl senyor Gaseen i Marín bus estat molt ministres que el dilluns, a les des de/
Probablement sortirà aquesta
regiment de Biscaia, dos sar- Per un orador politic de l'estil del
mata tornarien a reunir-se per acabar
tenir una quantitat a un dels de- aplaudit
matinada-de Valanria un tren e'gents, el eapitä Valiente, amb set senyor Lerroux.
la sarie deis dedicats a la qüestió del
[fa perlat, per atrito, el director dan.
Creiem. per tant, la nostra mis- mandats.
penal amb personal facultatin
soldats,
Marrar,
L'import de la retenció ha pusenyament primari, oruj o? Naoher, el
sed acabada.
roeej fossin necessaris Me seus
Entre els terne greus figuren
jat a la quantital de 3.073'77 pes- qua! ha grossat les coneluaions de l'As
L'aires li queden a vostè filtres
AMPLIACID DEL CONSELL
serveie, si be. segons les noticies el comandant Manuel Pachon, el
scmblea. I en nom dci minietre ploPodem assagurar; malarat l'exs
mie es tenen, estan ben atesos sargent 'Platino, els soldats Al- camina, ja que el seguit ara no setes.
Dones, bé: El demandat ha co- mes vetllar pela alta intereses t ele la cul- traordinäria reserva d'alenns mie
fred Turbin. Jaume Reverte, Dio- acondueix a la reparació a quid
/le ferits.
tant dret he en aquest cas; però brat 4053 pessetes. La resta, o tura nacional.
nistres. que en 71' Corleen das
El moment de la topada ten rds Luis, Josep Caña, Josep AllOo assembleiatee han aplairdit el evasor
ens permetem d'aconsellar-li que sigo ni 5.033'2 .1 pessetes, ha quequesta nit han queda', en prinbar-aras. a jutjar pel nombre de pia i altea de cognom Barros.
cúria
Naeher.
en
poder
de
la
desisteixi
d'emprentirels.
Per
a
da/
eipi definidas les }Unes g,enerale
Ferits Ileue: Tinent Alfred Garl mes.
detall
d'aquestes
que
li
asei
ad
qua?
Reservi's
el
dret
lins
del aria que cense vaeillacions
A Ontinent fe va produir veri- lan, alteres Francesc Gómez, tiDE LA RIFA
la
condue/a
DETALI-S
de
criticar
despesee.
sisteix
el Govern pensa adoptar al Mare
nent Delgado i soldats Francesa
taltc consternarid.
1 reparti,
que
estan
.
Bastanteig,
segell
bornes
pública
dels
DE
MADRID
roo.
Les autoritats i tot el velnat Sänehe-z; Francesc Gómez, Josep
de
fer
d'un seel
perreelea;
drets
obligats
a
suportar,
i
ment,
37
El minis:re de la Guerra
bitllet
eorresponeni
al
serrar
premi
El
a:mi:tiren a l'estad& rivalilennt Carbonen, Miguel Ferré, Evarist
Josep d'aquesta carta l'ús que tinsui cretan judicial, 1.14005 pesse- esta, des d'ahir a la tarda, dipositat al quedat avui en el seu despatx
tele en la /asea penosissima de Gines, Torquat Gámez,
tes; tionoraris d'un Iletrat, 325; Rase d'Esuanya.
per convenient.
del minteteri fins a les tres de
Sabater, Manuel Sencher, Victoprealar anxili ale freite.
De voste bons amics, Gonçal &alai agencia d'un advocat-prola larda, anib eIs seus taqufgraite
I. pessetes, de seguida que ola cobrar
Peder ele monte figura el tinent ri Garcia, Eduard (linee, Antoni
proviDoll:t."
Angel
Llano
i
1;
timbres
.
Queipo de
Curador, 994'3
redactant unes quartilles a mae
el premi, seran (remeses a Torrelavega
rarariel senvor Cailavate, cap (lea Prior. Emili Laborda, Josep Ros,
"suplisionals
emprats
3960;
nera etc provista per a pre.sen(Santander) i a Xile i unes guantes res
UNA NEGOCIACIO ESPECIAL?
Lluis Selfa, Rodric Balboa, Josep
tia:alta 4" risa:tia.
dos", despeses de compliment taran a Madrid, perque ha esdevingut tar-la al Censen.
Villena. Francesc Muqoe, Joan
Diu "El Sol":
El tren. que portava dues mad'un
exhorte
16500;
drets'
per
que N'Alfred Velarde, muntanyenc d'oriEn aquesta es reeull el sentit
"No hi ha perquè estranyar que
sortf d'Ontinent cap a Berenguer, Miguel Segarra, Joan
embarg preventiu, 8240; dreis gen, d'ectadc, eventual a Madrid, i de re- de lea diseuesions Que han De
el Govern eelebri molts Consells
Agte ci .Aguiló, Serafí Ararle, Rieard Marper
reconeixement
de
flema,
7610
eseno-gut!loeaqsrdi,
a
la
loecria
romprà
tínez, Vicente Verde, i altre anode ministres per trufar, de la drets per ratilleació d'ernharga- s iden cia a X ile.
A uns tres quilómetree de la
mero 10 el 18,039, i aeguidament ho collint-les i condenssant-lee.
qüeeti6 del • Marroc.
e s eeera de lee diles estacinne. menat Gadea.
terme mig entre
Procura amb això donar tetera ment j ensote, 6105; drets d'a- a:tantea al 'en parent senyor Ceballos, fars —podem
is . ;tentilierh tina tic lee màquines, 'lambe ha resultat gravement
gutzils per un embargament i macas:Me de Torrelavega, que dispoonva les opinions mea contradietóriee.:
nee " una gran P endent . pe r no pu- ferit el fegoner de la màquina a que s'acabi una important
insereiú
una citada, 1920; per
lieu'a aqui les qüestions que es',
t'e 17 ri g e. .s i ma : a un eunyat que tenla
gociaci6 començada fa molt pites
der fer pressi6 el fre de vapor arab qua toparen ele vagons.
de la sentencia en el "Butlielí a Xile li fan saber que posseis un vire-- tra-ten en la Poneneia:
Seg.-iris es diu, van trets (l'endies, de la qual no tenen cantill'altea inquina no va poder arcosde
timbre,
3180;
i
impost
Oficial"
sima i el senyer Velarde disposä a Maral9t0t0/` Id comissarl.
(re les z-unes nou [norte i 37 rexement stnó quatre ministres,
cegar el rornhoi i T'eh : arada
per substitució drid ciernes que de dos vires-erute.
Delimitaeiti de funcione en toe›
els eenyors mai • ques d'Alhuce,- abonat al notari
En el san retroree ariebe fins a rits.
ce/pie
d'una
escripe
So
persona
de
pealde
poden
i
El sen)er Velarde
tes dues zines del Proteetorat.
mas, Alba, •Alcalä-Zamora i comMolts dell e foren tranaportats
d' O n t in e nt on 01 furee
de
conveni,
51
pessetee,
económica
torta.
Se
U
caleta,t
sisa
tura
•1 6
Caràcter de les funcione enea 4
a Ontenient, allojant-se en ea- te de Romanones i que potser sido mía envestí un (lo meradofortuna dona 15 milions. A Xile puseeelx
minades al Maghzeirt.
gui definitiva i favorable per a
rice que feia maniobres, pro- ses particulars.
impertante hisendes. QUIP O l'iufaut
Manera -le relaeionar-les amb
DE VIATGE
D'oriol rebulla els finita pel poEspanya.
duitit-se la ealästroro.
Ferran ustignd fa alpina Ble608 en queles cäbiles,
Cal esperar una set/nana apro* Aquesta tarda -ha anal a AsteAixf ho exPlienen lee Tirdiriml ble en massa, amb les autoritats
donsieb
Harques.
ximada/nene però ei aquesta gss
ria eEn Meequiades Alvarez per Ila capital S'Aartric,, s'allotjä, it
Parliealara. en pujar el tren mi- al (levante
Trepes .regulars Indigentes
Els veins facilitaren tota classe
tió fracassa, sliaura de plànyer tal d'assislir a l'enterrainent d'En II d'un eineyst dci senyor Velarele, que
lene la pujada fine a Acre. es
l'import d'un vire:sidra.
exareit colonial.
Ilavors una agravació extraerdide mitjans de transport per porManuel Ferniandea Tuero, amic ara Muera
ari rlespendre free vazons, ame
heme
afortunat
en
la
loterit,
pena
E.
Rep atrita'
näria en el problema del Marroc." g nu u cop del partit reformirata
tat' els ferits des de l'estacad al
r a trimediren verliginnaament. loquatre lee que
Presoners i reserves d'estrae
d'aquella provincia, que morí abur atub aquie te.* segada seda
CALMA A TIZZI-AllA
P lable , que ea''' allunyat dos quiprop d'Ontinent. ami:. un
e
la
ele
la
deis
benefi
gondir
t
RPORiregui
li
teia.
limo:tres, con' nimbe han /nosa Oviedo.
itieroadertee. anarif a parar ele
de la Guerra ella
Al
ministeri
gresea.
F.s pot anticipar que no-es fatrat gran sollicitud per assktir
tr e s aa g on e al barrane.
rebut un telegrama en el qual es
-rail aveneaments i es poden des -i
D'ESele
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COMERÇ'

del 23 desembre de 1922

OLIS D'OLIVA
Corrent So, a 186'95.
superior, a 217'29.
Glasee riza, a 25217.
'trena per peseetes e's
El mencat està qmicom més animal gas
Odem

110Ral %en
Oberture all

Del

Werd 70`i 5 Tole 70'05
70•043
Colonial" a in
410a&A TARDA
Obertura All
"torda
7oe5 leal
7o'ori
Alacants t9'95

amistosos 5655 ssts
555o
C.atiosal% C845
Netropont9,153
116'5o
115

Yente
Tolo

COTITZACIO DE TERRENYS 8EGON3

uye

7en0

58'15

DADES

AUTENTIOCES PA:ITICULARE I
OFICIALS

en setmanes peinados, amb ets preus ruda
„Carrer de Mantener, 14553 imantes.
sostinguts.
Idern Ideal Diputacié, dreta Eixample,
OLIS DE PINYOLA
a 9322.
Color veril primera, de 8006 a 9110.
Ideas Wem Pere IV, 20.10.
Groc primera, de 10030 a l:/-1 '35.
litem tdcm Fresser Sala Martt, 5292.
Ideal segona, de 9130 a 95'661.
OPERACIONS REALITZADES
Preus per pessetes ele 100 quilos.
Peso pagat per metre quadrat
Es fan molt peques opere:onz.
Solar correr de Marina, Sant Martí.
OLIS DE COCO
Eacriptura 33 de setembde 1922, 4630.
Riese amb muna, a 130.
'den carrer de 06rsega, esquerra ElCorlan, a 1 00.
ample. Eacripttua 30 de setembre 19=
Palma, a 190.
92'ilL
Presa per pessetes ela 100 gala i aus.
Venda de finques urbano,
tinguta.
Dorn Cases, carrer Collegats, Sant AnOLIS DE LLINOSA.
dreu. Escriptura 3 octubre 1922. lin junt,
Cru, a 170.
8,000 pessetes.
Cuit, a 178.
Casa, correr 4e Riekse116. EseripturP30
Soase color, a 200.
octubre 1922, 560.000.
Preus per pessetes ele 190 quilos. En
Gasa, correr d'Agramunt Sant Gerra caixes, 8 pessetes méa per 100 quilos.
01. Esoriptgra 30 novembre 1922, 9,500.
01.1 DE CACAUET
BOYES CONSTRUCC1031S
C,orrent, a 185 Peasetes els 100 pillos.
Prou demanat per metro quadrat
blercat rema.
Casa, correr tic Xiprés.
Arribados de la present setmana per
l'est g ció del Morrot:
Ideo', ídem de rAurora, Sant Andrea.
0 1 1 del país, 50 vagons.
Odem, ídem Dalmau.
.•
Idem, Ídem Santa Teresa.
Queden a Febtacid O vagena.
•
Cinc cases, carrer Tmvesecía, C,rucis
nrerzemr=szureei
I Italiana.
Casa, Aringrda República Argentina.
Idem, carrer del Cenares..

Tantea
70'
50s n es
5615
11635

PARIS l ANCA

Canoas sobre Londres. 62765.
Idem Bülgica, 9170.
ldem Espanya, 913.

Idem Holanda, 53850.
Im rallo. 5920.
litem /tova York. 13'5 • .
Mesa cuecia, 30525.
Suiaaa. 25054.
Idem Noruega, 261.
Idem Dinamarca, 271349.
Idem Berlin, 020.
Idem VIena, 9050.
Ideal Praga, 4230.
LONDRES --. TANDA

Exterior, 628.25.
aova York, 46513,
Espany", 2945
Bolsas, 2449.
Helena', 116'76.
Dalia. 9087.

4308.
Portugal, 950.
Argentina. 44.71.

Montevideo, il'1111
Chile, 352,0.
Berlin. 3050 0.
Copenbague, 22.45.
Yokobama, 21 1/1a.
BOlgice, 684.75.
Noruega. 24312.

Wiss Pgix

AGENT DE CARVI I SOMA
PASSEIG DE GRACIA, 17

IsleODUCTE8 D'EXPLOTACID DEL SUD
D'ESPAYA
Del I al 10 de desembre ha kncutua un
Inn-ment en sa reeaudaele do 0.59 152 p e sdietas sobre /a mteLta epoca de Pany 11921.
, Del 1 de sener al 10 de dese/abre de
1959 ka fingut liD sumen* ea se recendacio) de 100.17144 pesse-tes sobre lo rebane/13 pitly 1921.

1

Borsa de la Propietat
ImmobilUmia

Mercat d'As

SESSIO DE BORSA

NONELL GERMANS
CANVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, le

• Diumulge, 24 desernbee

UBLICITAT

BANG i;E CATALLINYA

Neueciein tole els espose sentiment
1 de gonce del. gneis ene eigut C0110.
gut l'import liquid.

DIreCoid telegräflca
"111AFtGENTEn
Telèfons: 455 A. i 439 A.

Aparta' de Cerreta, 551
Direccide Telogrätioa
CATALONIABANK

Imprecad da la satinan:E

Els arrimos merelicen un päragrar apart:
armes; antele estä molt retan 1 amb s'oto-

d'exportarle.
Fa mol: naguas setmanes que a Valeneta 1 varen comparèixer comprador de cases estrangeres ne l'artIcle que menten I

l'erro% sena preocupar-se de pu8 st la manid quedara io.suactent provetda pel ECU
tonsura.
4:g o podrie ds g er cieb torada a Ter -SO la
Se g ona part de quan el senyor Alba ron
ministre de !Manees? En arpiest c es, es

CASA MATRIU
Passatge del Rellotge

-

Telèfons : A 1912, 1913 i 4920

APARTAT DE
CCRREUS
Número 425

•

Puig ara aquest senyor representa dintre
del mIntsterl una rama IlLberal sana, t Per
tant ha d'evitar negocie que han cla esser
forsosament perJuelletals al pala. .
PARINEa

0330 el
Damita/ Yerme

de riore (Pista ven).

nOn 8075 1000

Veces

de Sevilla
vera
Esealola Sevilla
11111
Estranger
Comatea

'ts
oer,,,,,T::Ziaprieosboi-os'f,:ri.;;:r
130

es
14
si

CASA CENTRAL
Playa de Catalunya
Telèfons: A 031, 1770 l 1777
'

selecta, el 100

aullad
34

31
23
Aldeorra n'aves16 1/2

56
OS
16

.

13

Rala
17

•

3.
49

ts0r1G6TES

mm

vnurns :-:

CARVI DE MONEDES, ORDRES DE BORSA, XECS, TFIANSFERF.NCIES TELEGRAFIQUES 1 CARTEä

Prat bona,
Mallorca.
Pairt ValenClit

Os

69

Presa per grau i hectolitre i mereaderia
posada .d celler del coLliter facilitats per
l'Associacid do Magat g ernistes i Exporta-

DE CREDIT :-: DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA :-: COMPTES COR-

dors de vino de Barcelona:
l'enedls . bluse, 1 65.
Llem negre,
Ciimp de Tarragona Llano, 175.
Iden: fil r rn negre, 175.
llene; ele Ilarbará blanc, 150.

RENTS EN MONEDA NACIONAL I EST1161r:ZERA :-: SU BSOR IPCIO A
,TOTS ELS EARPRESTITS
inFORMACIONS FMNCLERES

anzawafflerzeimuzzakinrätizzik=

litem ideal sogre, 150.
l'riorat Negre, 2.
Vilanova i Geltra rlegrr, 115.

Ed
Ed

Igualada negro, 1415.

Cambra cuirassadaaiw cmparlimanis ðe llover

Martorell Llano, 2.
Mansa blanc, 2.
Alaeant negre, 220.
Abatida Llama, 275.

DIRECCIO TELEGRAFICA TELEFONICA: "BANCARNUS"

Blos. -atel!, 4.

Ed

Ed

'dale negra, 2.75.

Ed

1=;

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)

Ei
aw aa. .f=

Rambla del Centre núm. 6,

(Del nostre corresponsal)

N

C

Telélons: :230 i 1231

Direcció telegrilfica i teiefónica - Chabert
Negociem tots do cupons vcnciment o geiler
%Atacas tota mena d'operacions banc5ries.
nMIIMMEMMa.

girens existencies per a Nadal :: Carrer

650
G'00
660
8»3
8'85
400
410
4'W
4'50
585,
7'25
3'15
3'70
5'.50
3'85
385

9

Ametlla, a 210.
.älongetee blanquee, a Ga.
Feseta, a 73.
1:errores 110400, a 13'60.
Vigiles per e d.itilderie, a 27.
ldem cantina, a 450 la ceba de 10 quilos.
Idem lairdiseot, a 750 ele 10 ídem.
Ordi, e 3 1.
Civada, a 37.
Ciamos, a 5L
Momee, a 3072,
Presa per pessetos els 1 00 quilos.
Palpa d'auberenc. a20 peteetes la valgri.
l'orca de 20 a M. la raya.
.
D'arriä, a 3.9.0

425
425
4'75
4'50
3'00

äloscatell superior
(Yzaguirre) 3'58
Id.
(31. l'areja) 3'00
Id.
(Vildespino) 425
Id.
solera
(Florido 11o) 450
Id.
VIdua
1.80
Id.
(A. Maristany) 320
Melvasia villa
(C. i Baffle) 5'50
Id.
Id.
(R. Raventée) iSO
VIRS D'OPORTO
Madeira ofim. 2 de A. Elandeire
4'00
Porto
núm. 2 • "
"
9'00
Vell anperior
(E. Mérito) 4'00
Imperator irnta da Silva
11'00
Ve/1 Almeida Rico laca
loe
Bastard •
18173
_
1.50
2
•
• re-.
XAMPAPJT
Vosee Cliquot dolç
1800
Id_
Id,
see
19'00
Pomrnery i Oreas eec
1250
Id.
Id. extra see
1370
bloet Obandon Wbite Star
1225
Id,
ld. lirut Imperial 1911 1350
Id. • '' íd.
"
"
190G 1150
11
Id. Gante Blando)
1150
1.',s 1ro Domecq sec
6'75
Id,
íd.
dote
675
Codoraiu N. 1'. U.
1000
Id.
extra dolç
T75
Id.
Od. reo
7'73
Id.
Itl. mig-sec
T15
Id
est unida
:750
Delapierre
3'25
CONYACS,
Pedro Domecq Fundador
Id.
fd.
Extra
Id.
Id.
Tres cepa
Id.
Id.
älonopoli
zaecq tres rairss
Ganzälez Byass extra
Id.
Id. Tres cepo
A. Caballero tres C.

1116

Cal:id/era Decano
P.oule Brand) tres esteres

7'50
3'50

(750
4'73
r..25

7'00
G'00

7e

()CASI()

LICORS

Mercat de vins

COMPRA 1 VENDA DE vaLorrs AL COMPTAT :-: APERTURA DE COMPTES

gr

5.50

relega no g re dolç (Valdespino)
Id. blanc Id.
•
Id. ' rugre vell
Id. extra (Florido Ilo)
Id. dolç (E. Pareja)

Amonqunina,
Coco pals,

euE EL SEU IMPORT LIQUID ENS SO.

CE VES E Piiie ERT S.
BANQUERS

FI Moreln (G. Byass)
P1.11d
Id.
"Pajamte"
Id.
'51acliarnudo • Id.
"Tle lepe"
Id.
Or
(3'aldespino)
Fi
Id.
"Pedro Niménes"
a
Dolç
Id.
"Autontillado Solera" fina (0)
Yen "12 Abuelito" (Grand)
Voll oiorns
Id.
Osborne dolq,
Osborne sec
La Ine (P. Domecq)
Jerez Pnl.lid (51. Mérito)
"Pajarete"
1-1.
'Solera Amoatilledo" (M. 5.1érito)
VINS MALAGA

110
130
1,9
1:4

GUI CCNEGUT

a ara•SiSme

250

VINS DE JEREZ

"
Perineal
' Roja
• Mira

•
Palees

DE PORTS, COMPANYIES DE FERROCARRILS, SOCIETATS 1NDUSTRIAL8

amma.a

500
500
500
4'50

riEULE3

Sane ntro. 31.
lerei "
1.

DE CRED1T COMUNAL, AJUNTAMENT E-E BARCZLONA, JUNTES D'OBRES

=U.
=

quilo

CIGRON5

DEUTES INTERIOR, EXTERIOR I AMOR7172..t.`PLE 4 ..PER 100; OBLIGACIONS DEL. TRESOR I DE LA AlANGOMUNITAT DE CATALUNYA; CAIXA

Ed

Xixona
Gema
Alacant
Mastieä

Alacant, 22 de Sial.

Negociem el cup0 veniTient prialer gnu deis

600
600
600
5'50
5'50
{550
550
5'50
5'25
523
525

Casse supe rior corrent

4$
41/
45
411

barrita necra nava 4 vena
•
Matutera

"

VINS DE RIOSCATELL;

Clama cuperior extra
Xixona quilo
Crema
Alacant
Gema
Mal:Loira
Etuatega Eetinin
Empapa de Cndiz
Id
corre/a
Tres guaba
Piraya

Gran força
Metes
Blanca curra
Corrent
Superflua superior
rorrceit
Vagos, arrdiats, Nord, 10.

Menut,

eaa4a-.2.-aata

DE CREDIT AMB GARANTIA DE

TORRON3

- Setronet
=161/9
15
inS Segó
1, ag ona ati ¡bata: Nora, 1 d'ord1.
&AROS
Bomba Floret,
114
"
mira, 15.
101
" 10.
teli
71
E- 4
• Bentloch 0.
53
selecte.
58
apuisat,
59
Va g ina arriliats, Norel, 9 de blat.

Sucursals a Manresa, Vich, Berga, Cervera i Solsona

1 DE SERVEIS PUBLICS, SEIViPPIE

Preus sense competència
dins de' la millor qualitat

podria dir al senyor Pedregal que no permen frr el que es va ter a a q uella epoca.

DESPULLES
Ed
17=
7-- Perinea nare.ero
▪
Yesones
Ed Teneres
Ed Qt3rtu
Preus Per Elia de co quilos.

(Successora d'EVARIST ARNUS)
FUNDA D A EN 18Ö

Festes

ningil alta preocupat de l'exportaeld

"ferro
TItua

ANCA ARNU

tj

mes de millor; &mema minora en eta errog oa no podrla perocupar gran cosa si no
des d r e/Pla a un assumpte econ6mle 1

Pavono Marrocs,
•
Jerez Me

-

)

niel rala luciera, mes tundid en manca de
transaeelons.

" roJi
orot
Pares Prat
•
velare%

_
-.3.7. .

4t. 7

ras, st no ve quelcom Inesperat.
1,e g farines seguel g en enealrnales, termes tes ttespunes, mes amb Li g>11 poe negoei.
ala u mundminalinal 'reunas suma'ot so/

Caada Enrollan?".

--.
-.-'-.e-_--:7-,---

.

eb4

quedar entretinguts en aquests preug,
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aelaperailor.
Respecte ata biela, rea pedem dir que no
hagan mentar amb Impresiona anterior, resta erwalmat el mercas tina no saberlo quan.
idolt Meren; So estat el negocl en vio
Maui de moro; Os preus Pan pujat de
2890 a 30 peseetes a terme, queditnt una
tendencia forma„ crelont que si . 4 poden

EE. UU. groc

CENTRAL: Rambla deis Estudie,
ACENCIEA: flamero 4, Creu Cohecha.
Número 2 ,Saut Andreu, 246.
Número 3, Sairnerón. 111.

PIP

La (tartera setinana, en tot 1 Besar la de
vigilies de restes I a /a vegada Pateo lea
rases comercials preparen linea =inmutes pel balans d II d'ea,. 01 haeut qual cono mes de negoci que lee asterisco, piala
earacterfstIques eren d'un encatatament

CEREAL.II

BARCELONA

Ctimplimentació d'ordreg
de Borsa en valors al
comptat i monedes estrani
geres. Intervenció de contractes comercials i ves.,
tecs sobre mercaderies o
subscripcions
valoro:
a
emprèstits, etc., etc.

Mercat de Llotja

PREU RECi-AM
11en,
ampolla gran
Cointerau
Calisay
Id. Id.
Cliart reuse verde
Id.
grogs
ithum Negrita (Barditret)
Curaçao de Xipre 1d.
Marrasgtil
Id.
Kummel id.
Ante del Mono, un litro
AnIs dol Monte
Anís Mallorca
l'ene
A.rds
Rom Suearglf Mane
Anisset 11. Itrizard, un lime
Marrasmif 31. Brizard
Cremes t'aran i 31ok. 51. Brizard
Curaçao 'Parouja E. lirizard
Pipperwin 31. Brizord
Curaçao KoLing

1325
19'00
8'25
14'50
10'50
• 6'15
7'59
7'00
630
750
5'50
575
650
tr50
7'50
6'25
S'"5
935

rao
19,5o

Totsátec al natural 12 cm.
Id.
hl.
4 cm.
Pasta de tornntec
12 cm.
Id.
Id.
Ocio.
l'ressec al natural quilo
Albercoc en nimbar
Amettla Mollar eacollida
Avellanas Ncirreta
Ca g tanyes
Alignii14a
l'inyre al !laurel, 1.!‘ura
Id.
1.1. 2 Curda

lata 030
• 0'30
• 0l10

I'ines
n Imperial.%
1.1.
Id
Isla

Orellana d'aLbereoc
1,1. de prd2ree
Figues Flor
l'aases 'Coy:a
quartes

• Z60

En obsequi als nostres asociats residents rara de
la nostra capital, establert un servici especial per a rernetre q s per recaaer o franc estació
de destinació, els encauces anib qui; ens

Registre . de marques a Mea-Luya
"laven( enlrat Alemanya a formar pari del R”gistre In'ernacfonal de Marques, l'oficina central del niia1 es !roba c:tablect,a . a
Berna, aquells als quals els inte essi N'elegir les s' o y es UllU, II
;4
palo, poden dirigir-se a agil@sta Oficina de Propie1.
OIt se'lls facilitaran 10la mena d' informativas.
1313IVET
DURAN,
enginyer
Industrial,
OFICINA TECNICA
plava de la Constitueid, 5, i Bisbe, 2. 'Feli‘fog 1 629 A.

r • 114
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ecm,-Tia.
Amiga CaSa
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uintana, 7- :: Telei. 3541-A :: Servei
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Joluminge, 24 desembre-de 1922

'IMMINE T APARICI
Epoca quarta: Decadüncla
Segle XVI. Prosa i vers.
Segle XVII. Prosa.
Se g le XVIII. Prosa i vers.
Decadencia de les lletres catalanes, El fet de la decadencia,

listada de la literatura
e1 Dr. Josep Comerme

INDEX

Epoca quinta: Renaixement
Promotors dels Renaixement.
Epoca heroica dels Jocs Florals.
Mossen Jacint Verdaguer,
Poetes verdaguerians,
Joan Mffragall.
Poetes de Mallorca.
Teatre.
Novel.la.
ó.
Conte i narraci
História.

e

Epoca primera: Naixement
Origen de la llengua catalana.
Elements de la llengua catalana.
UI Primeres manifestacions de la llengua catalana,

II

ORClO EN FAMILIA.—Sant Rosari.—E1 bon exemple.—Lea
tures profitoses.
ELS SAGRAMENTS.—Penitenc i a .—Abans de la confessió.—Examen breu.—Examen detallat—Oraelons per a després de la
confessió. —Consells per a les ànimes que retornen a Den.
LA SAGRADA EUCARISTIA.—De la Comunió.—Preparacions.
Acció de gràcies.—Oracions selectes,—Comunió espiritual,—
Visites al Sant Sagrament per a cada dia del mes.
INDULGENCIES.—Jaculató ries indulgenciades.—Oratio n s indulgenciades.—Condicions per a guanyar-les.—Jubileu de la Pore
ciúncula.
PRACTIQUES DE DEVOCIO.—A la Santissima Trinitat.—A l'Esperit Sant.—Al Sm. Sagrament.—Actes de desagravi.—Oracions i lloances.—Associacions eucarístiques.
AL SAGRAT COR.—Acte de consagració.—Acte de reparació,—
Lletanies.—Nou divendres.—Elevaeions.
A LA PASSIO DEL SENYOR.—Consideracions i pregàries.—Via

Crucis.
A LA MARE DE DEU.—La devoció a la Mare de Déu.—Exercicis
devoto a la Mare Déu del Roser.—A la Mere de Déu dels
Dolors'.—A la Immaculada.—Visita espiritual a la Mare de
Deu de Montserrat.—Associacions, confraries i arxiconfrariea

Crítica.
Folk-lore.

Gramàtica i Filología,

Epoca segona: Creixença

Erudits.
Religió i MoraL

. 1

Trobadors provençals a Cata1t2nya,
II Trobadors catalans,

.el

marianes.—Oracions diäries.

Política,

Epoca tercera: Florida
Histária.
Dret.

Enciclopédico: Ramon Llull.
Enciclopédica: Eximenis,
Moralistes. •
Ascetes.
La novel.la.
Novel.la: El somni de Dernat Metge.—Tirant lo Blanch.

El Testre.
Traductors.
Arts i ciéneies.
Postes del segle XIV.
Poetes del segle XV: Aussies March.
Poetes del segle XV: Valenciana.
Poetes del segle XV: Catalana.
Mirada resum sobra l'edat d'or de . les nostres lletres.

ALS SANTS.—Set diumenges a Sant Josep.—Oracions i lletanies ä .
Sant Josep.—Quinari a les Llagues de Sant Francesc.—Altres
devocions.—Tretze dimarts a Sant Antoni.—Oració de Sant
Agusti a tots els Sants.—Oracions indulgenciades a Sant Jordi, a Sant Miguel, Sant Pere i Sant Pau, Sant Benet, Sant Joan;
Evangelista, Sant Tomás, Sant Ignasi de Loyola, Sant Viene
de Paül, Sant Felip Neri, Santa Teresa, etc., etc.—Al Sant
Patró.—Als Angels Custodis, etc.
OPIOCIOINti
'xaSANTIFICACIO.—Lectura
espiritual.—
PRACTIQUES DE
me.rparticular.—Meditació i oració.—Pràctiques penitencials.
—Dia de recolliment.—Exercicis espirituals.—Preparació a
pel P, Anta .' 1,11 de Barcelona, caputxí
la mort. —Normes de vida cristiana.—El Terç Orde de Sant
Francesc, Sant Dqm:mec, del Carme.—Oblats de Sant Benet,
—Oratori passió de Sant Felip Neri.
LITURGIA.—Ordinari de la Santa Missa, es llati i català. —SetSUMARI
mana . anta.—Devoció als difunts.—Recomanació de ränima.
—Missa de difunts.—Oracions per als difunts.—Novena a lea
ànimes del Purgatori.
SANTIFICACIO DEU DIA.—Oracions del mats.—Entre dia.—OraCRISMARI ECLESIASTIC llatí-català. •
•
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i guareix repidament, cense per-
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judicar L'iSTOMAG
FARMACIA LICEU. C. Sant Piiu, I

La LARDINA és una luan.;
tega vegetal que s'extreu del
coco. El seu valor nutritiu
es superior al del oli d'oliva
i del Ilard o greix de porc, i
és equivalent al . de la mantega de vaca. La LARDINA
ae més ficil digestió que les
grasses esmentade.s, fins p
a les persones de sisteita digestiu delicat. Ll LARDINA, utilitzad : a la cuina i
per a pastiSSe i , s bstitueix
ambavantatp tot les mantegues i els oh más fins.
Demani un pot oc LAIIDINA
al vostre proveidor d'articles de manjar
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L'AUTONJOBIL UNIVERSAL

Preus vigente
F. A. B. CADIZ
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TURISME 3,575
TURISM E:
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VENDA

I
Despatx
Corta Cataianes
643, entresol.
Telefon, 8135 P.
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SEDAN:
amb arrencada
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rodee llanta can6,175
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CHASSIS CA.MIO
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GALERIES d'art
arciias
Granvla, 670
Anexes al

Unic agent:

Inputació, 279
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FABRICANTS EXCLUSIUS

RIERA i RUIZ, Si Ci
PALLARS, 210- Tel. 436, S. M.

BARCELONA

Fürica d 'Orfekeria
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Hotel RiZz
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per a una lona útil

per a Barcelona
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U aj llana Pfeitfer

A

Immens assortit en locomotores "mecanos"
atermann, etc.
plon.e

273 .pcsectes.

e

s.

des de 200 ptes,
Instaltein c0mpl3la treo, einctric 120 ates,

LL 41UTO

amb arrencada i
rodee llanta can-:

sesntloa cr (idee stote

Es miliers cinemes per a tamales

REPARACIO 1 RESTAURACIO
111CNACH, 19
Ganga: un Hit 135 cm., quadral,

92,

nostre magatzem

Aprell Ideal da butaca 4 1 1 2 x6 15 ptesi
Magifica Ilantorna baby ad 72 vistes
125 ptes,

Enric Gra n ados, 48
Toleren 1637
Posen en coneirement de
la seva clientela que coin
eontinuadors de Rigalt Granell 1 Companyia, segueixen
dedicant-se als negocie de
vidres, cristalls, vidreros
artístiques 1 gravades.
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joies amb brillants,
tots colors, estnalts
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Secció d'Argeria de Iota mena Ea
1 II

gumweeneenenemil
1 agorememmicamemmeemen
•
Anidas rara presentsitatá
Vendes al detall
Pren sense competencia
4 — Fortaterrissa - 4

El Dr.
pública

laAseva CLINICA DE
hC:IlliUlsli&II.)1,aat vinguda de la Re,
C. Sala240,Pares
torre, continuant la consulta al seu gabit

Argentino,

net de la Rambla de Catalunya, 94. Telefon 1785 G.
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R. SUNYER

Seas mga fer assabentar que
tal partit que havia de jugarse
aquest metí en el camp vell del
Barcelona; en honor d'En Juli
Vallmitjana. ha quedat suspes,
, amb motel de la defunció del s e nyor Bosch: oportunament s'avisara la selva celebració.
N
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SORTIT

bella revista il.lustrada
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HOMENATCE A PASTZUR
Adit, a llti s titlit francés se celeInrä titililommatge a remincia savi francés el doca .r Pasteur. L'acte eslava organitzat pr l'"As ‘ ocia ion Arnicate
Française" i lInstitut francés.
La sala estava plena de gen, a gr,rn.
veient-sli el més selecte de la colónia
francesa i distingides personalitats catalanes.

CASA FUNDADA
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resolt exelusivarneni
per les voletteics ili t c r e ssades, te
nint en simple 'Rus drets ieIs
que ek (:.nfereixen oiS tracia:,
de

pan.

rnahrient l'aludida mitore at en la netessitat que no
es doni cariFiler oficial a
umiest
aesuniple pel que p o g uessin con cebre o proposar d'hornes crafers
de Nordameri1.a.-11avas.

:
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artl , t3 CuLasmova Re•iata de
• nial
import. Sena tort, gran broma. NSt,
estr,a, Jak l'endiablas. S'enllus" ira, *envara, cómica_ Nit, estrena:
a
Osan el Mauro Co mana 1 Rlaltc0.—
NDtlusorls, grandloSa estrena del Pro-

Conipanyia de sarsuela
oe:oe - Lecnis - Gallego U
E

asts: Dnrant la mallnal es despatr
ten butaques numerar/ea per a la
srsslons Ge das quarts oa set de la

ommeau.eurauananamnunz
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5 intreptit i0
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• 15 Mimador,' a:
Sr. Forturuo, ami) 1 . 1:tlorollteS

matrattirs esernplars ,, ii s r sa rara . In
s
• Fopremehe artistie 5
'si,, -i,,-j‚
Eatt delirant a l 'Oraren', mes pi
a gran de Taus, p resentada pel
celes id
lee domador Braceara
ELS °USOS COMEDIANTS
El la rnai vIst.

U

LINIAS A LES ANTILLES, N1EXIC, NOVA YORK I COSTAFIRNIE
El vapor MONTSERRAT sorlirä el 25 de gener de Barcelona, el 26 de Valencia,

el 28 de Màlaga i el 30 de Lidie, cap a Nora-York, 'Jarana i veractuz.
El vapor ALFONSO XII sortirà el 17 de Desembre de Bilbao, el 19 le Santander,
Gijón i el Lt de Corunya, cap a I'llavana 1 Veracruz. Admet carrega i passatge
per a

el 20 de

Costalirme

Pacífic, amb trasbord a ISayana.
El vapor BUENOS AIRES sortirà el dia 10 de desmbre de Barcelona
de Valencia, el
13 de Màlaga i el 1 7, de Cadiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa111
Cruz de la Palma,
Puerto Rico, .Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la (Mayra. S'ailinet carrma lisa
balsa anib trasbord a Veracruz.
LINIA DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirà el 4 de ganar de Barcelona, el 5 de Malaga i el 7 de Cadiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FILIPINES
El vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" sortire de Cädii el 16 de Des e mbre, de Cartagena el 17, de Va-,
lencia el 18 1 el 22 de Barcelona cap a Port-Said, Colombo, Singapoore i Manila, admetent
passatge i carrega per als dits ports i per altres indrets amb els quals lii ha establerts serveis
regul lars des deis ports abaste indicats.
LINIA DE FERNANDO POO
El vapor CATALUNYA sortirà el 15 de desembre de Barcelona, el 16 de Valencia, el 17
d'Alacant i Cartagena i el 20 de C.Odiz cap a Las Palnias, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restante escales intermedies i Fernando Póo.
Ultra eta indicats serveis, la Companyia Transatlàntica té establerts els esperials dels ports del
Mcditerrani a Nova-York, ports Cantàbric a Nova-York i la Itnia de Barcelona a Filipinas, les sor e
lides dels (piale no eón fixes i s'onunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapors admeten citrina en les condicione més fa vorables 1 passafger g , als qual
la Cornpanyia dóna allotjamentmolt cómoda i tracto esmerat, co in ha acreditat en el seu dilatat
servei. Tuts els vapore tenen telegrafia sense fila.
EXPEDICIO COMERCIAL
El vapor REINA MARIA CRISTINA sorlire de Bilbao, salvant contingenciee, el dia 11 de Dei
nembre, de Santander, el 12 de Gijón, el j
Goruoya,
ti t et
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EL GOTA
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teer° 5 Pope Conde. — ;lit. La 111
• balsa ds aceite ! El Goya. — litsil -as, saut E s t rar, tarda, La nula
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• de las manchas, La Magdalena te 1
que i Serafin el Pinturero. - a
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EL SOYA

•

Div reilre s . 29.
de la pl .
in nuera tiple Ruser teonts,

Avui, 2, La reina de la Pum,

Jugant amb foc, El doctor Canino, Betty es declara en vaga. Nd,
Mantequilla, 3; La reina de la
llum.

Teatres Triomf i Marina
I CINEMA NOLI
Aviii, El capila Kidd, 3 i Fals
amor, Per aventures, Florie; La
reina de la llum, Amor de mara.

111

u

teC151:2313/33112115331DEMPIEL5

ELS CAMINS DE S
LA LLIBERTAT

Tea1re Catalá Remea
pi

— [tema, dilairis, I dimana,
larda a les imana , , 5 n q a tres
quarts de den. Est apends i n rog rael mes, •p ro nent-iti
iota la rosa- a
Pantla 1 els ovanonaI s Ihmns sal_ vatges. — Es despataa a Cogulla- u!
la

•

e Mirla.
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Diana-Arzentina-Exceisior
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!ni:-

•

Serveis de la Companyia Trasahnlica

, •

LA GUILLOTINA

a'or:urittilnaprilaseal ma'-;
ta
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"HOLOPHANE" (apards i reflecter3 d'il.lu•
voinació). S'economitza un 5) per 100 de_ cost
de fluid elèctric. tiran varietat de tipus. Con.
cessioLaris exclusius per a la venda a Espanya
rdETRori, _Placa de Catalunya, 17

5.II,
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Saio Cata maya
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Washinglori, 23.—Una ele n :.,1;n
autoritat u:li t:vil/U/1u ha desinedlit ca lo gOricament I i..sperie
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do /pairo, La pobre Cenicienta. . n les sis: Así prodi‘..aba Diego. Nit, U l e , iteut
El clavo
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ORFEO GRACIERIC
Esmaragda, 27 l 29
Sessions MERCE NICOLAU
Dilluns, 25 de desembre.
Diada de Nadal, a dos
quart de den. La comedia
nen quatre actas, d'Oscar

KilalallIallE2133291/133311111

Diniart s, tarda, ti , lis quarts
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EL CLAVO
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Dilluns. : arda, a dos quarts
de eis. 7-'1 • ttló especial, 5

eo

C33 C*

•

MI, a los don, l'exilas:

E

ARGENTERÍA `47‹ •
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Wilde, II
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ia EL VANO DE LADY
VVINDERMORE
a La tragedia en un seis,
d'Ambrosi Carrion
•
ts
EPITALAMI
a Venda tic localitals al CenIre de Locaeitats de la Placa de Catalunya i a l'Orfe6
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n Ios quarts de (peltre, primera seeeió:

Luda:

linos de viento.
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Teatre d'Art

Companyia do comedia
CULL - TUDELA - AS*
QuERINO - CORTES

relaruxa, La alsaciana 1 Mo-

tu

di g esto voladora, etc., etc.
U Clowns, ecuyerea, tra ques d'aCrrl_
bates, chilates, extraerdinans 0411 els voladora, ete., etc. — Avut, Mur
_
_
grane tunclons. Primera popillar econiamlea, , a dos quarts de
quatre en Duft. General, 125. —
•
se gona. oe'eran Moda, a lea sls
• '
punt. — 511, a les neu en pum,
/ extrae/situarla f ¡Inri& Eiblbichti perman-nt dei gran vare zoolazie. EnKg (rada 1 piasteis.

iflorajuic

Nif2

Joan de Sel. rallonga 5 Pel
Leu amor. Nit Pe i teu amor,
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Venus S p ort - Palace 'Ball
Rda. S. Atntbni, 62 n 6.1 i Tigre, 27
Idiumenge, tarda i nit,
gran ball do societat per la rePutada banda Sport, la gual executara els següents ballables:
Fox-trot número 2 . La reina de
les prades; perieon, Ideal; tango,
Conquimbo Carmona, dirigits pel
popular Diestro Doirinec Pon.sa.
--Demà, Nativitat Nostre Senyor, ball tarda, i nit ball extraerdinari i el tan renomenat
Noi de la Maro, —Dilluns, die de
Sant Esteve, hall tarda i
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Per a guarniments de vestits demaneu pells de Gazelle. Ultima novetat,
Especialitat en models
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Senyora

SANT PERE, 5

pes_clel 27, venda dels trossos de la ,temporada
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SALDOS/ a preus inVereemblantg

SENYORES nó's descuidin , de visitar aquesta casa per a comprar a bons preus
Lemmemanr.;
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120x75 cm.
Ptes. 7'50 m.2
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Materials "armats ab amiant exclusivamenf
JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. :: Telefon 3344-A
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GRAN FABRICA DE CALÇATS
Saldem molt barat exIstencies do calçat AL DETALL procedent
deis nostres mostruaris que renovem continuament calçats amb
petits defectes de fabrIcació
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Fabrica a Sarria
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Carrer LLULL, 21, darrera el Parc
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Sabó Maja

GRAN ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS,
\

de Myrurgia

Preparamos baños especiales park'
Combatir el dolor ciático y reumático
.al igual que el artrftico en sus
multiples variedades

ARAGON, 275

II

(entre Paseo de Gracid y Ciarii):

Preneu els banys per deseingreixar prepnr,,rd amb substän.a
ciPs vegetals mitigues. Useu-/as inr us caldrä reccrrer a enutd
josos rPgimens alimenticio ei péndre medicines que tant us danyen. Banys sense rivail per a c-rnbalre l'ar! ,. itisme en I..s
seves múltiples i variades manitez,tahons, espeialment el ren.
ma súbagut i crúnic, gota, neurastenia, erupsions de la pell, diabelio, restrenement del ventre i mal de pedra. Exit segur en
xada una d'aquestes malalties que requereixen diferent compdA
sici6 i durada del bany! Oran estanliment de banyo. ARAGO, 275
(ENTRE PASSEIG DE GRACIA 1 CLARIS).
,
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ADVERTENCIA
Numc's s nín auten tques iddp,les el01riques que porLen aquo8-,
a merca registrada.
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DE CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca
fi.MARISTANY
LO MAS PERFECTO EN,
• LUZ ELECTRI.CA PORTAT11,!'
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Llers de venda . "Suprema". Pelillo. 54.
E. Selulling. Fejian. 53. Beristam I EtniaPanyta„ l'erran, I. Laplana, 1 Cm/Si/y/a,
l'erran, 15. V;c n ns Ferrer, Ylaça rIO 1:11.•
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radical de la toa
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de 3 a 4 I do 7 . lee
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Vinagre a 75 centlms

Venem els millors vins

Cellers ARNO (ü. MARISTANY
Obsequia els teus hostes amb LLANO GINETE i CAMPILLO - RIOJ

Vergara, núm. 12 • Teléf. 961 • A
)
1645-G
Ramb. Catalunya 85 •

MAQUNA D'ESCRIURE
ieuutt Aem

Construida antb e:s ininors materials per a fer les més escPrreeades tasques d'oficina. Contra suplement de preu, estoix per a viatge. Alfabet sencer
Representant a la península: W. M. Fleege, Fassei de Gracia, 111, Barcelona
per a l'ortografia catalana i. de qualsevol llengua Patina
NQ
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PER FI DE TEMPORADA I PEROUE EL PUBEIC PUGUI APROFITAR UNA VERITABLE OPOlt-

REGALEM

1E11 nana

:

:
Preu fix
4, Gran

Plaça de l'Ange/, 1, Tapinería 2 i

MGEMEINGILIMICIALIMILVIN

e

: bel

DE

111
norous, Fla

LLOGUER

usemmarmesmnswasusemensceammumsmat-,13ussza

OBRES :-:
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TREGALLS

Catalans! Deveu el \ ostre XAMPANY i VI DE TAULA

NOMES PER POCS DIES 'enem onasi de fraile els nos tres arlioles, amb l'OBSEQUI
esmentat.
Ningú no pot competir el nostre sistema, els nostres articles ni els nostres preus.

Vtndes exclusivament al detall

e

d'operada:1s da Banca d3 Borsa

CAIXES

..

1.

Ferij. -

TUNITAT

a tot comprador d'una peca de vestit, g.abany o gabardina de les classes que detallem, una
altra peca de \ -stit de distinta qualitat, o si Ii plau mes, un descompte d'un 15 e‘ 1 cent.
APARADORS I CARTELL S AMB DETALL DE PREUS
\
PER A HOMES
/mnortants nartides en Xdviots, Meltons, Eetams, com Gabanys, Gabardtacs, Abrics, etatera, etcètera.
Ar;Icles negree. i blaus i pantaloneria selecta.
PER A SENYORES
Immens assortit en Ilaneria clitsica; acople, 90, 110 i 115 centímetres. Artieles per a y estits de jaqueta, ne,- res i b!aus.
Camusses, Brokwell, Kanedy, articles especials per a abrid.
EN AQUESTA SECCIO OMES CONCEDIM EL 15 PER CENT DE DESCOMPTE

Barceionä

Plaça de Catalunya, 20
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GRAN BOUQUET

Vendes al corrptat

SZGURA . Castelbou de Seana (LIzyda)
Dir.b3it: S. A. Monezal-BarzelGna

J.

via Layetana, 29

622i11223121112111111111212.11111211111111BEIIKS2~2~411321HOMilir.25e111112i121RIZZALICIZEI212LE1213512geleildseiviCAllORARNMEARKetaiialluleVANUmagmAmumeAranar.elea=zatzugle'

Fábrica -de Panyeria

OCASIO: Melton a 25 ptes. corte — Estams a 45 corte de vestit— Abrics novetat a 30 corte
E2 la Casa mis hea as.surEa ei Ne!tans, Xe j 5i3, Ealaraa Austräh, Gaaris, B21:212a3, XzEbrs, Cabal s, i auras g iere p a r 3 arc 3
Graos fantasies-Articles blausi nelzrc-Crans no vetats Pantaloneria-Camuses generes per a vestasjaquea

J. M1R VIVES, S. A.
Recemanem bcnr. sastres i conómics : Tots es dilluns i divendres,venda de retallz
Telifn
Magalmll Roda Sani Peral 15
Ccmprnt c!3 rjneres ea avesta casa vestiteu amb gust i econamia u Validas al triijar i dgt31!
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ANTIGA CASA

PUJOL I ROMA
AVU1 PERE PUIG
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Dornassos,Velluts,

Tapisseries, Cortinatges, Cretones,
Pantalles, Catifes,
Tapissos, etc., etc.
toroermemeneormafflommeno,
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APARADORS SALO DE LA
MODA NOVETATS
PER A SENYORA
CALL, 9, 1 ARC DE SANT RAMON,

63 12 II t2 II 2 2D 15 ri 23 22 22 22 21 13 ti 23 21 IN 5 ti 13 15 II 62 !I EI II tu E2 tl !I 12 21

u
PER A
RAMON

imagasaa

A

billlEM131211131BNIMIIIIET11111E513EglItgliMiliirliinliFillilililMi!:!!Min:221311312111!Millnite

NENES

Assortit immens, models novissims, els trobaren a I2s

Casa a Madrid: Carrera Sant Geroni, numero 34
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REXACHS

chses

Portaferrisza, 1(), i Consell de Cent, 339, (en(re la 1: ambla de CataInnya
Pesseig de Gritcin)
i
1
Ronda de Sant Pere, 19,
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Famós a tots els països

