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tants canceptes e r' sant la manea / —Per a continuar parlan!. en en la qual de un escambell pee de la dieieesi tortosina, decidí no, (J'un esmerçament d'aetivital cap valencia era necessari desobeir assolir superiors categories, i un merar al nonagenari ~al ad:
mèrit de carrera, ei valdre ea os tual, un Diebe auxeliar. Era la
a mes eneettats objectius, es un., una ordre expressa del senyor
verdadera 'lástima que es per- Bisbe, que personalment assistí facultats própies o agenes per a conveniencia tan evident, que -el
Coser instrument d'espanyolitza- Ministeri d'aquells dies no va po,
din en estarces com el delia fulla a la sessió capitular següent.
--11i assisteix sovint?—vàrem ció contra Catalunya. Si l'Esgle- der-s'hi negar. Es convingué el
cementada, les que haurien d'esser
sia tingues mesilibertat en desig nomenament, es designä, deepres
utilitzades
amb
l'orca
mainterrogar.
política
i
guardaven
els
dia del snci qua
Farlitvent
—pp, elle vint - i - un anys que flor des seres autoritats, sense de no por, eefore, un sa p erdot i
devezt la camparya anticata/ara jor profif, i sense que'n palie com
peerjeaiez
ara, fine la caritat que ea deu al forma4art del Capitol es la pri- ingerencies politiquee, no pasea- canonge català, i es compiiren els
avul que s'hau alçat ja a Madrid algunes próxirn.
21. 13 C". Ens cal
mera regada que Phi he vist; com rla a Tortosa, ni en altres lloce, tràmits de procediment per a noa pQ1t cicjxa tainpanyn. El diari "La Libertad"—
FETS 4 DOCUPiENTS
lampee he vist formular amb taat res del que queda dit, ni nitres menar-lo. Era eataiä, per ra el
. cona ei seo. eenyor Alba, fa a estones esforços per
L'haver-se renio,gut ultra vol- de bree l.'amenaea d'irnposar 'pe- coses a les gneis el cronista ha candidat; havia (Varear :a Torio. ros ìiu (nnt csa,r,o ,2not de l'enemistat a Cataltinya,--- to la qüestid de l'as del catan( a nos eurreitivas a los que no Co (el, per ciutadania, un esforç pnr ea, i conminaren les inirigues i
les maquinacions, i tan gran len
rettilicnt u aet.cla da col.laboració, anticatalä, neró contrari Tortosa, a base, entre alares co- sujeten a lo mandado". Posat en a abstreure-se'n.
Quan el cronista, escrites les la pressió, que 'pro bono pazn,ses, d'afirmar que LA PUBLICI- la disjuntiva de desobeir el predat
del senyo? Loca da Tena. Posteriorment, en el
tesi
presente
rentes,
anava
a
fer
ne
una
obligació,
vaig
TAT
no
es
vol
enterar
de
la
vao
de
quan faltava llantera tràmit la
ei.d-ar
a
Leopold
Rorneo,lha
apaCj1.11) dirigeix En
ci
ha mogut el cronista a re- obtar-r , :r retirar-me de les ces - entrega, va veure, via enllà,
Santa Seu bague de cedir, i el no't en lioe prcrere!:t un article sobre la qüestió catalana, en el ritat,
córrer a les fonts per a certift- sisas: coli mí es retiraren altres deis membres del Consell de la menament no ella fet; el nou
dio, entre alteee eooes. .. i - • 5 que segueix:
car-se deis fets i ha recollit nora- dos 500--ors eanonn:_2es, el senyor Unió Jurídica, i se H va dirigir Diebe lia anea a la diúceei d'Esa
"Malitnic el raen punt de vista de sempre. Aqueixos pro- bre d'antecedente que l'han doDertta:t i el magistral senyor per a trametre-li els repetits ello- panya enes allunyada de la terca
no es reso'en cridant "Viva España" arnb música de "La
Manyä, i no bi hem tornat, nt , ;. is que sentí de la seva gestió. catalana.
cumentat abastament.
• • • hern fet rnés que dirigir-nos, com Desviant la conversa, l'interpele
La designada no' eonvetila ni
rl..ielta de Cada, i hona prova en tenim amb Cuba, Filipinos
A Tortosa es respira un am- correspen, a l'autoritat supere. lat va afegir ale antecedente es- a la polítiew-eepanyola ir als nue
cl nareoe. Si ha-eceesim aimreat a temps els problemes ultraaquest altre aretecedent manen a Tortosa; davant ra,
rarins, no hauria succoit res del que succeí. La mateixa cosa dic bient do depressió; la ciutat es so Aixd es tot; en retirar-nos, vaig mentats.
traguejada fa anys por un extre- llegir, cc eastellä, perque en la de fet que no sap resistir la temp questes convenienei 'e: l'interee
de Ca l:a:un:e, encina afee:ei7zo, diguin el que vulguin uns quanta
de correr, i no ha pogut nieva 'lengua no podia, un docu-. tache d'ajuntar-hi.
de l'Eaglesia i Cl de Catet ' -• a
retyors, que ens ceetarä molt grans amargures el pro- mismo
Fa temas que la Santa Seu. de- eren el de neenys‘
rient.
donar vida a aquells nuclis d'alt
libios ental, el no ens deeldim a abordar-10 de front, mirant a
Aquest document, el cronista el sitjosa d'atendre les necessitats I
espirilualitat per als m'ab les
les realitets de la v:tla i no a les fantasies de la imaginació."
humanes discrepancies no origt- pogue i cepiar; i diu així:
da
l'allunyament
fet
l'articulista
el
s
ceniesea
Desleal
nen sind emulacions de noblesa. 'Sidra) mucho que se haya beCeealmeea i Esrenya. El procés de l'assimilació de la Del que hi ha esdevingut en loe- cho intervenir al señor obispo en
dre civil, no cal dir-ne ni un mol este desdichado asunto, porque se
acabat
XV,
ha
segle
terra pels eepanyols. inicial en el
l'ordre hae'cornprometido su autoridad.
') un fruene neíori. No li val ¡'invocar els processos anàlegs perque he prou [Medie: En Diebe
Y cbmo yo inc reserve mi juicio y
succeeix que el
s'han de.-Jeebdellat a Frn:1;a i que, almenys per ara, han reei- eclesiästie,
-la diócesi té mes de noranta libertad de acción, voy a expo. (7al.aluitya no ha estat assimilada. L'espanyolització dele de
La junta del Parlit Lliberal
Lt CONTESTA CE CA T-.1.• al excelentleimo cabildo,
circumsnrrios
anye
d'edat,
i
-aquesta
c dl d: u io mai no ha elc,tat completa ni profunda. I quan
LUNI*1
täncia, i el fer-ne vint-i-vuit que Mi juicio, expuesto en escrito ra- Autonomista remete al comte
1 noble no és extirpada completament, ve Un dia que rebrosta. ocupa aquella Sea, ha donat oca- cenado, que, junto con mis com- Romanones amb ocasió d'entrar a
setmanari de Tarragona Renovarib„
rebraetada és el suya' ciarissim del fracàs del procés de l'as- sió a que esdevingués, el q ue és parleroSeeñores Derträn y Manyà, formar part del Govern d'Espa- &goa dele turcianaliete* republicana d'anya,
un
telegrama
da
felicitada
director
el
ei
honor
de
dirigir
al
ilusdir
aixé
mateix
molt
natural
que
pasee
amb
un
tengo
quena ciutat, ha reproduit en tl
lae deferente paraules ve a
Govern de mes d'un guara de se- trisimoeseñor obispo, se reduee en el qua! es referier, arnb més rrer número rartiele editorial del m'Aire
- Inf ermacionee".
bona fe que experiencia e ea ne- diari Dins ei cor ja Sein triar. en el qua 1
ofici
en
que
se
cona
creer
Que
el
gle,
d'un
hose
que
en
t()
gairebe
"Catrauraya—eeerha—pee molt que alguna vulguin dissimuun de vida, tiene la:- prohibición del uso de cessitat de donar satiefacció a- enntcstdrem explicitoment al dilema planh eae, no s'ha sentit mai unida fraternalment a la resta d'Espas•
nuestra-. lengua en las sesiones les aspiraoions d'autonomia de tcjat pc1 periddie de Madrid A 1: c.
o i ei cataln no ha dzixat ni un sol moment d'ésser català. Han
Era obligada una visita al ca- capitulares es injustificado y le- Catalunya.
El diari de Terraela El Da reprodneia
El Gonete ha contestat la ee- Un alee adiete editorial ‚lastre, /./ trfuNt
•eieeut siji osarnont amb les altree regions; en determinats nonge Arxiprest que va esser el sivo doraierecho que creo tener a
rrerents, aque:xa convivencia ha estat cordial...; perú, per des- que donà lloc a l'incident. E3 marta. Mi actitud, pues, ha de ser güera Iletra:
Una carta de Belgrad, relatin al mateis
"Senyors Josep Granyé i En- tomo.
ertHa. ni elle han pogut identificar-se amb nosaltres, ni nosar- aquestS senyor. fill de terra va- de respetuosa protesta, acudienríe
Anglada.
do
a
los
superiores
jerärquicos,
'tez-lejana,
aparta
t
de
fofa
zonzoLa Nora Con e ft. Moatbt,,nek, ,l -fi'--a
te.- 11w:cm sabut fer que s'identifiquessin."
Distingits amics. ficho el vos- celen* espai a comentar ele articie,
mitäncia nacionalista, que fa 21 y si se me hace preciso, para eviNo creo l'articulista que la politica de repressió i de violérlanys que és mernbre d'aquel! Ca- tar tbreidas interpretaciones, re- tre afectuós telefonerne del 15 .10 B C ornb ten vei:cri igual of 'tontea
peui modificar aquest estat de coses. "L'amor fraternal— pítol,
i us done los gràcies més ex- -liq u'a aquí, p os paràgrafs, d'un dele ar.
i per les seves virtuts i co- curriré a da publicidad. No es esta
ob -i- va—no s'incrusta en els eOrs a Copo de baioneta, ni l'amisneixements lea assolit ein meres- rebeldía, sino leal disentir. Y para pressives, pregant-vos que les fieles pablicate pul setmana y i moniblante es consolida per la força. Quien un poble comença a no sentir cut prestigi entre la clerecía del exteriorizar el disgusto que sien- estengueu a tots els senyors que qui:
a.. ee s'ha de procurar que almenys nd es relaxi l'amistat." bisbat.
to al ver prohibido sin motivo el componen aqueixa Junta, per llar
El que flas curi6s saber Os si el dd-ma
/.1 u tracia el punt de nieta espauyol.
—La me y a missió sacerdotal—. uso de no lengua nativa, con per- sincera felicitació amb rnotiu
aas el periodista espanyol a qui extractem, les tres generamiso (1 le presidencia me retiro la nieva . designació per-aquest Nosaltres gosem a dir que tel (-04i van
eieeo vives de la Catalunya actual marquen perfectament l'avene,
ene digué amablement—em
arree. A nah molt de' gust
b; «. n;it
injest et
de .a idea nacionalista. Afirma que de les tres generacions, la una ésser home de pasa. .i ara estic de I-% ele,eda Capittular, pidiendo
inés obligut a Coser-ho, precisa- que consten en acta estas mis pa- teressare a favor de les aspira- paut '-'e
ratutà. 1 allanors. pels eae- _regionalista, l'altre és autanoraista i lbetca és separ.aeaata.
done de qué cm perico i us sa- talan,. serä 1,0' dubtosa relerciel.
ment peralte la folla lettbIlicada labras."
eee pregunta per- fi "Informaciones" si encara s'és a temps m'injuria greument.
• ••
luda afectuosament el vostre
L'unitarisme Sr l'eternitfaciii del atea
ce ortir cl pas del separatismo català, si encara s'és a temps
no,
en
let
cronista
• —Mes ens eine, quan
te bous i emites atent amic, 5, s. q. e. II. m.—El quo, la subjecciS i l'envilitneut de la Päl'autonomia produeixi saludables efectes. Ell creu que si. que consistí el fet?—li replica- amies a Ila ciutat de l'Ebre, i no cornte d3 Romanones."
tria dels entalans, el tracto depritwat i
cas, afirma que los dolorosos escenes que pugui reservar rem.
La lletra es feta amb el ma- la coerció de la riquesa catalana. la inva haver dc fer cap esforç per
—A restablir la verilat dels a convences del que es del dome- teix mollee amb que es contesten jaria quotidinna que ens infer -ia, i, ele
e ,als espanyols, haurien pogut ésser previstos i evitades,
fets ningti no s'Iii pot negar—va ni públic; s'intentà constituir a les de recomanació per a una va- DoStres despGties dltninudors, el tatuatge
(7uc ele successos es van cleecabdellant a la vista del palie,
contestar—. A le sessió °capitu- Tortosa una !Alga espiritual, se- cant de temporer, eserivent, por..sonnInoan ons r.tot 9X1%' .1n7t1ries..1
•
;;Uin d.:1 dia, sense secrets ni misteris.
gons les normes estatuídes per ter o "mozo da limpieza". Penó,
La independbeia . es la pl na Ihltertat
L'artielo d — Inforrnaciones" acaba amb aquestes paraules: lar del 2 d'octubre vaig creure hie'ue
Torres i Dages, i no po- les aspiracions de que els senyors de la Pätria deis ealnlans,
del men deure parlar en vaienciä.
rt,enora, ei Govern ti lo paraula". A la mateixa conclusió, expoEl senyor •president rulo prohi- iend cele:m . 21r un sol acte, perquè .Granye i Anglada parlen de bona tatges i les jales d'una emaucipa n ...12c6
s nitre.: tenues, arriha el acetre confrare "La Veu da Ca - bí i m'arnenaeä a mes amb una ii fou negada sistemàticament la fe a/ comte de Romanones no eón es ser extranicro. Es poe esclusa
ti: aya" en un recent editorial. Si el Govern parla, ja veurem
prohibició episcopal, vinguda, en perruissiö de la Missa; als semi- per a una vacant qualsevol, sind Per aixö, nosaltres, runa suara dcia u*
• dira. Es neolt dificil, podem dir que és impossible, que les efecte, al cap de pues dies, ama naristes seis ha prohibit escriu- senzillament d'autonomia per illustre publicista, dina el cor ja Sena
(riel.
'araeions i les promeses mes o menys vagues dels ministres un ofici que va publicar LA PU- re a les seves families en esta- a la nostra Pätria.
El diari de nene Filmen! p vi'. o. 4,9La freda contesta de monte
f;overn ee,anyol tinguin cap influència important en la mar- BLICITAT, i que malgrat creare la, i en valencia, i al que ho ha
que era de gran conveniencia que intentat. se li ha fet reproduir la del Comte es una bardada per naf per J. roen:ad/ , . un arti.1- aya?,
avui el rnevint.eat nacional del nostre noble.
a eue
fas conegut, ni jo, ni cap dels ea- lletra en espanyol; elan aturgat als sentiments de calatanitat del piara/ E:Cui j e dilema. (PI qua l trehocrinonees que amb mí es retiraren curaduries, ami) la condició pre- Paran Lliberal Autonomista.
cim aquent fragment:
risZerall
re ---_lesce
Que es letal
de les sessions, n'hem facilitat !a cisa que en cap acto fos usat cl
d'ilegales 11 It f' 1 que
Del senyor Granyé se'n diu que
català;
en quant a l'explicació de As antic soci d'un casino que va nudiri l'Estat espar.3;91 si pref,‘reix que
cilla.
lIs doctrina, es fa en eatalä des
Catal
tt
nya
se
separi
d'Esqnnys, o (ro
prendre Pardal d'excloure de la
.
—He clit que ho creia t in (Pa- que un acord dels Prelats de la Hiela d'associals el rei per lea - g ui Ha ll a n :v a q ui voinntri ,q uent eoneedeisi .
.J
re per estar-ne conveneut. L'es- Provincia celesiästica tarragoni- ver posat un telegrama de feli- si In independaeia a CatnInnyn.
Pobi g l noluntat Ilnien del qua'
glesia te una Ilengua präaia, que na lo fea inexcusable; peró S013 citació a la Guerrero, ofenent els
es ea tialina, i, en tot œl qus no si- dintre Catalunya; a les localitats sentiments de Catalunya. Ara, 1, 8 regir-se n si mateix, ha dc Ilai:ar fine
Una cquivocacV)- Fets i documents -L'espaque administrativament formen caldria donar da baixa el comte
veure's alliberat.
gui d'obligació usar-la, I. , igualment per prúpia la de la llar dele para de Castelló iT crol, malgrat ds Romanones do la llista de soUN 11 .11, Qr EXO TE REM El
nyolusine entrebancant la vida de l'església
únicament dl valen- cis del Casino romanonista, per
fidels andi els quals convite, que
nl Cian de lInelrid Inforitc,ciones r".
cia,
o
el
tortosf,
continua
enes.
castellà,
ra se-einr de la preme a de. Ma- fer; en obrar com han actual no a Tortosa no és pas el
tal com la contesta indiferent blies un artiele titula! C,mtiolla el despoden fer ultra cosa que la qu• sitió el catalä. i dintre les terres nyant-sli en castellä.
dr:.1, arribada a Barcelona la vique dóna al sanyor Granye ofén acierto, refcrint-sc al e-anri pertune:x
Al
cronista,
recollint
aquestes
de
Castelló
el
valencia;
pot
haassoleix
qui
es
mou
en
terreny
falls,
gHa , le Nadal publicà una
mes el catalans que el telegra- dc proccdimenD en rtirchi drUepon ya ß
!helases,
Ii
vingue
a
la
memúria
fals,
en
que
l'aver-li
hagut
moments
qe la circulat aquests ches
:
ma a la Guerrero, de qui tothom
arti(!e araba
bús d'oblidar - ho podia tenir, si un acte, d'esperit ben oposat, que se'n va fer eärree per tractar-se
Esverar-se que algú es
No se canse el Gobi .er.e. 31ient,a, haya
i fora de les terres tortosiva
presenciar
fa
poco
anys.
Era
no
una
justificació,
una
excusa;
jerarquic.
momeaxi
al
superior
ice
del
catedrät
signada
pele
•
de qui es tractava, amb l'excepció en Afrien 120,090 hombres, t'.iez o doee
Srminari d'aquella Seu, en la qual re adhesions amb rnotiu d'un atac era quan en plena decadencia de a Valle, un dia que se celebrava del casino del senyor Granye, que generales, inäs Estado Mayor que ea una
:cale es desconeix, i fer-ho en Catalunya seeriblava el catalä una una Assemblea de Congregacions va procedir tal com rigorosament guerra europea, un Presupuesr. mil
attb el pretext de fer un acto
Ilengua menyspreada; avui, marianes poc temps abans de calla fer-ho.
d'idh o sió al prelat de fesmen- termes que dehen traspuar el
millones i gentes interesadas en que probula diócesl, es formulen apa s- trontoll d'un esporuguiment es- pene, que es pública i evident oa morir l'anterior Arquebisbe de
La 'letra del comte ele noma- siga la accien militar, todo coutinuarä
Tarragona,
senyor
López
Peläez:
voluntat
dele
catalans
d'usar-la
sienats cärrees contra entitats parverat, és Ser un flaqultsim
nones em recorda ea fermesa i ignal allf. Aquf, en enroldo, caminaremos
mereixedores del major respecte, servei a qui es pretere defensar, per sobre tota altra, era necee- per a beneir ele reunits, Pujà a la bon sany de les paraules del nos- hacia el desastre definitivo.
trona
i
en
predicar,
-va
fer-to
sari
que
recordéssim
quina
era
la
confessar
per
endaè
és
perqu
la més contra LA PUBLIG'ITAT 1
tre Revira i Virgili en la seva
¡ES FULLI:S 1.111,.INT3
precisament en català, en un ca- cr
vant que hi ha fonament per a la nostra obligació.
"La veu de Catalunya".
n s ferencia a l'Ateneu Baredlo Està proeedint- ,ne al titatge
redirid
talä
pu
l
lquerrim,
de
nítida
i
cläsTant
és
català—seguí
dient
el
queixa.
que
Dita fulla, escrita en un lo
de 100.000 ezemplare de la fulla cotana
L'errada en aquest cas es ma- —la 'lengua de l'Esglesia a Tor- sica puntal, dit amb una Heu lenno està gaire en harmonia amb
"Sembla com si hi hagués
tosa, en tot el que no sigui de- titud que denotava l'eefoie que Espanya un moviment de reacció, La meres de Peselatt, deatinmla Obre,*
la condició dels signareis, que jor, perquè provenint. d'elements
catalana. La setmana entro« començarä
parta de disfressats que s'arrobe eelesiästice, qui de revolada rep guda la llatina—que les Sinodals baria fet per dominar-lo...
d'odi
renovat, contra Catalana-a;
repartiment d'aqueeta falla, dr lo gula
•
de la diócesi avui vigente, fine
euen a l'ombra, d'eseändols faene el con es la Nunciatura, la qual
sembla
que
de
Ponent
arribi
una
No volgué el cronista cloure la nova ventada hostil. En mig d'a- ea taran paquete de 100, 500 i 1,000 "croa.
quedaria en descobert, si la seva probibeixen al Diebe que permeti
Zaire, de roindats, "manos alepiare, que podre» adquirir lea eniitqta
ves", i altres tópies per l'estil, exquisidissima correcció no la predicar en altea Ilengua, si no en . seva informad() sense parlar amb gacel deelligament de les amis- els particular+ per toa preu ;afila, el qual
es tota ella una lamentable equi- litigues immunitzada contra les cireumstäncies molt justificados. els anees dos canonges, que lam- tats madrilenyes, ens bobeen (nortanamertt sera anunciat.
oficiositats deis que se senten amb permis especial per aquel.' be s'han 'retirat de les seccione, avui, potser, amb que l'Unjo ha%carió, i no té altre valor que
A propUit de
d'aqunetes fullea
sol cas, i encara amb l'adverti- pera malgrat eh seca desig es va
Pitminent-ment negatiu que una mes papistes que el Papa.
me disposat a un nou festeig
necia el diari resecar Foment:
veure
privat
de
fer-ho.
Ncenes
ment
que
aquesta
permissió
mal
Fa
prop
de
tres
setmanes,
LA
a
tenir.
equivocad() acostuma
Les falles volante que aneada en le,
fou possible creuar breus pa- amb Catainnya, és el comte de
, Alleugerida de tots els seus en- PUBLICITAT va anunciar la pu- no la pot donar en temps de QuaRomanones. Jo he de dir-vos, se- sena editorial dsttir nostre volgut nonfarrees no queda d'ella mes que blieació de la fulla, 1 fine i tot resma, ni d'Advent; i en el que es raules arrib el Magistral, del qual nyors, qne, en aquest moment de frare LA PUBLItNTAT vindrä a solul'exhibició d'una sensació d'este- que per aconseguir-ne la signa- refereix a les sessions del Capi- pegué recollir solament l'afirma- la política rnadrilenya i espanyo- cionar una idea exposada ja fa tomps pre
reiment, per haver dit ecl Consell tura s'exercien coaccione y ergo- tel, els acorde presos a causa de ció de que li harta estat prohibi- la, el comte de Romanones pot- un vole,ut cernir:ny de la costra Joven.
l'intent de 'la imposició del cas- da la predieació en catalä difede la Maneomunitat que es volia nqoses; encara que altres antetut. qtti ja va fer alzuus Ceban, per tal
vegades, i un enearree, que ser no sigui per a Cattelunya
dirigir al Nunci, amb motete d'ha- cedente, confirmats tole per den . tellä pel bisbe Miguélez, que va rente
bon partit."
de perlar aquella idea a la realitat, tocompilen
amb
especial
i
g
ust,
de
portar
Felip
que
es
parli
Y,
són
ver-se prohibit l'es del eatalä en gràcia, no la comprovessin, la
ixart
pn
cm
eit.s" nosaltres cal que pant amb la difieultat de sempre, imb la
felicitar la Unió Jurídica Catalaposaria de manifest l'haver-hi i s'escriguin els documente en cales sessions capitulare.
pensin també aixf tots els bous qüestie econaliea.
na.
Tingui
per
cert—va
dir
amb
malle;
aquests
acorde
eón
hei
d'actele
membree
de
lesentre
els
signants
un
religiös,
Apart
No cal dir, dones, que l'anunci de redifilie de Catalunya.
tnentat Consten, una sola persona rnembre precisament d'una Orde tuació del Capitel, no derogada, i, paraules en les guate posava
Per aisó cal demanar als 8P- eiä d'unce tulles volantg quo anima
amb els seus escrit
bi ha que sàpiga si la comunica- nascuda per a combatre rinde- per tant, obligatória.
Una prevenció vaig tenir abans; fa una obra eminentment patrió- nyos Granyé i Anglada que, pel tint periddicament ve a simpliflear la rea.
eió de la Mancomunitat s'ha eir e nendentisme que proclamà la Rebon nona ele Catalunya, no M'Aleló del pla concebut timps ha te‘i
eulat o no, i en cae afirniaLiu, forma, i l e s Constituci ons d e le rúnica que vaig creure necessä- tica.
l'al.ludit eompany asalte i per tant la p os•
•
e
miren més lletres al comte do
ria
per
imposar-Ila
una
deguda
,eiiin es el seu contingut, i ap i os. qual, per a garantir la unitat, astra Joventut serä la primera seguramont
o be no facin públiRomanones;
Franeament
ha
de
declarar
lit
cortesia:
forma
part
del
Capitel
segaren
ea
comunieació
de
tots
da persona es el Nunei; els sigen passar comanda de les esmoutades fuca la contesta; o bé, 1 alzó fora
cronista
que
peques
vegadee
ha
canonge,
fill
d'Andaluun
senyor
seas
membres
arob
nante de la falla, i ele SPUS ins- cada un dele
lles volanta per tal de feries arribar
- que el vagin
el
mes
posat
en
rad
sentit,
en
garbellar
les
seves
imele,
i
Ii
vaig
dernanar
si
el
mo-,
p ieadors, amb evidencia que no el superior general, en forma tan
mas de tete els estaments reuitnies,
a Madrid, sense fer sovenre
a
y
pressions,
una
sensació
de
trisa
parla,
i
amb
ese
lestaria
la
me
i e fäcil que pugui Aseen' chismen- directa, que ni ele seas assistent e
teca dom en dome les recollides; nda per estalviar-se el ridieul de
pedal
complaenúa,
haig
de
deen
Thelen
tenir
eernent;
i
ameos
tida; no en saben ni Una paranque -per ea seva part trobit manca a Tortosa que tecom cesen- torner amb lee mane a les butl a, i, per tant, si a alee corres- tes Constituelores, en aixel, eore clarar
donara expressions per al e'nnita
molt posat en n'e que paletee en niel, porqué hi sobra el que des- xaques.
Pon de indicar si la Mancomuni .' en nitres extrernee. retan fide l
Si van a etedrid nel delata de de Romanones, única esperanetvaleneiä, I cm va drenar per electa- gracindareent lun pogut ereixer
tat ha obrat be o no, si de digne nient inspirades en la de l'Esglé
en exces, volt at per aquest a des- pas e ar abans pel despatx del F.e- de Catalunya.
vant l'aquiescència,
d'un planyo d'una.ealoroia !loan- cía.
MASSO 1 LLOREN3
graciada organització osponyola, aya Csailui, qui g anso doble el.
Fa ua Weritori, ea qui per
P. ao eón ello j. gui. 1w otka
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Vídua de JOAQUIM COSTA i TORRAS

1

HA MORT A L'EDAT, DE 71 ANYS
A. C. 5.

Els seus Bolis Joaquim i Eissa. Costa i Borràs, assabenten els seus parents i

coneguts que aval, dia 29, a les 11 del rnati", es farä el trasllat de ses despulles
mörtals des de son estatge, Pere IV, 159, baixos, a l'Església parroquial de San-

ta Alaria del Poble Nou, i d'allí a sa darrera estada, cernentiri de Sant Andreu,
>
earzciona-Zarse
¡ari, 27 daserabre1922,

•ezer.5-ssvvre.

Camal 1 DOrsa,, Em rel s/g'unes gestiOnS
1 ha ar,:lit ren el comentar'.
En el "110/11ell Ode6.I Ce le Brama de
fisreelona", data 00 del rocen:, putilian el

.SESSIO DE BORSA
cel 28 desembre ce 1992
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Socletat, Anònima
Vencent al dia 30 del corrent
mes el cupó número 3 de les
obligacions hipMeeäries 7 per
100 d'aipiesta Societat, es fa avi fleht als setas posseidors que, des
de resinentat lila pudran fer efectiu el dit copó a les oficines de
la Banca Arnús, Successora d'Evarist Au . rub (casa central), i a
la del Banc Urquijo Català,
Barcelona, it d'octubre de
1922.—L'administrador-delegati
Eilf 1c Rouquier.
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Des del dia 1 de gener prdaim,
al 10 dol mateix mes, Lots dos Melosos, i en endavant els dijous
de cada setmana, no festius, de
10 a 12, es pagara a la Caixa
la Societat, Ronda de la Universitat, m'un, 4, ' principal, els cupons números 52 y 28, oorres Po
-rentalsObigconsdelaprimera i segona emissió d'aquesta
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Aquest Panc a la seva Central i a la
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La misq•udna predilecta

•-aallmbe

90 caràcters (0 mes
que en des demés
marques). Construo

cid sólida, Pulsació

g uau. Per a coneixer
tole els aventatges
do la CONTINENTAL, demaneu-la a

CENTRAL: Rambla dale Estudie, 4
ACENCIES: fruyere t, Creu Cc...Sena.
Suniero 5 ,Sant Andreu, 145.
Manero 3, Sa imerrtn, 111.
Negociem tete rae cubano venelenent
1 64 gente dele guate ene eig ui 0002-

991 l'import liquid.

Apartat de Cuereen, 1551
Direcció Tolegr4fice,
CATA ',ONZA 13ANK

a
OHMS, S. A.

CHAVES i FAREHT S. co C.

Balmes, 12

Negociara toa. ele cebona vencimont 1 gene? pedxim.

priva
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del Centre, flamero e

Telefons 1230-1231 A
allgumn.

Vo
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_Dones acostund

SABÓ' HENO DE PRAVIA
que dem& de perfumar delitosament la
ii dona frescor i suavitat.r
! PASTILLA 1.50
.` De mula 111 tole: les Fartakie; Dro8ueeie41 Perfumarle&
PERFUMER 1 A CAL

pell,

MADRID
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LA

En Josep M. Gol i els seus
vidres
terra lleva els sena fruits
bi el seu damunt hl suem, si hi
deixem caure d'estime voluntarias i tossut dat ben conreu. Ata{
a la nostra Catalunya les alones
coses noves que hi tedien i es
Van fent, es fan i neixen per
l'entossudiment de molta gent,
que no ens seentim amb prou pit
per a afrontar la tristesa d'una
vida cense derias nobles, que seria igual que un cel sense estrelles.
Qui lea darla erais negocia. qui
per la ciencia o per les arte, qui
per a endegar i proveir les coses de la riostra vida penca,
tant-se-val; avui, tan prolliós es
l'esforç deis uns corn el deis alees, puix l'importanb en aguce',
ces, es que. eadascú es cuidi
fer fruitar el seu tros, mal sia
a empentes i baralles, i entre les
mieeries d'aquest món; que les
coses en la vida humana s'han
de fer aixi, perque no es podan
fer daltra manera.
Ara, En Josep M. Gol, que havfem tamal fa uns anys cada
mata davant la nostra taula
professor a l'Escola Superior de
Bells Oticis, prenent apunte d'histeria de l'art, cense massa vocaci6 psr a les coses d'história,
se'ns presenta a axpSicar tot el
que ha fet daleshores ralee, en
al seu ofici de eidreer que ell alta
l niat amb e,l mateix amor i Ilibertat, amb que la gent de bé, es
talen una nota per ea casar-se;
és a dir, d'aquella manera que
hom no cap si l'ha triada i la hi
ha triada Deu mateix. Aixi En
Gol parla del seu ene.; i dels seus
vidres amb un a6 confidencial
'enamorat, i arnb aquella abundor un ale turbada d'horne que
415 complau an dir detalls i fatecies de la cosa que ii omple da
Vida i Ii governa els deatins.
. Tot segun de eentiralo; hom
la la semeadó de que en Gol, este ben endegal amb l'aventura,
,i que d'aquella trausparenceas
del vidre daqueaa pastosa substancia dele esmalte que en un
aumeut ei varen enamorar, en
tindrã per eempre mes, cona diu
pl pacta, "tela la vida aromada".
I els que fan COS. 2.5, eón d'aqueieta fusta: de la fust-a dele
amorosos, dels apassionats, deis
que saín capasos de fer un va-iact per la cosa estimada, i aquests
san els que ens fan más falta a
Catalunya, perquè d gent quia
gä pia esser fasejnat i tiagui el
Coratge d'abandonar la vida a
i'a ven tul . a d'una deria noble, 'Chi
• ha, pera; n'hi La pises, i Ea Gol
és un delle, Mns la humihitat i
la eraadesa humee del bell pela
plici de vide:ele
Jo se d'En Gol, una tala de
guau anava a l'Escola dale Belle
Oficie. que el pinta tal corla ée5;
etliti un noi ahiur6 1 apassionat,
Ivuil ontar-la maigrat ii !ad
venir a en u:ra mica de vermeMur a la Lela. Lra allis dalt ea ells
par e me la nuerra Unas:renal.
Industrial, en hora que l'aula de
Les r -r,d L.:acr,,rr d ceràmica,
irrt tairamla i aula, amb les muflee ers folies, la ternera cera
ara test:lijada en unes naus on
eueara ehi feren obres, i des d'uee linestrea baixes es podia
veure dins. En Gol tkwia allí canee
cure a alumne que era, una feina
eueieiq, ada, i el Jeta de trabaliar- hi 1ro ei deixava tranquel, i
t'Imene rodela tierra frnestra a
rallra guarra:11 a l'interior, arub
la cara eneaslada ala alees. A
•
dainunt, dels barres rapograven en el seu ll'oe les eines i
ele treealle a eilig fer, i earre
gils, En Gol hi veia el seu de fora 4 . starn. Roda cap ací, roda cap
elle, mira amurt i avall ja
g s'.à frit... Mnb el bastó treneà
vr Irr' i ja es dins. Allí el varee :robar t'era d'hora, una mica
avere--nyit de la feta, r).21. 6 tantmamlx trehallant arnb reina als
dilo, la nusa, estimada sota Palpa.
Ife:eabores enea ja han pasea( aiee, pera per a En Gol, han
tier. n Wat poes, perquè en la vida
dels que valen per alguna cosa,
Les jarnadiee es compten per les
obess acabildes o per les que ja
elan i-anieneat. El 1 que • úa honre
du peemee timiiilets, ha despitegat
i Ira exercitaat- la
uea enera-a tossuda, gairebe instalad, cala la del mal per a exprsssar-se u !a de l'orb posant
CO rala,: ces *milita que li (0E4'1011
•
A quan arribà l'hora da
Maear rTeula, on ele niestres
de lemas de ecramica que (oren
Ea (1 0 r r i 1 . [garle, Ii havien ensenyat tal el que podien, club
penes i ,reballs ea va mutilar un
obrad,,' per a ell tot so!, i q u an
Ettpleal ro li ha estat arate s'lla
a fanyal i ha trobat el que li
nemeava; és: un foro de visita r rack:a:t. :al, 'n'Oil gran i amb
tete, les el mies
niitians que
ha ...len lee portee.
•
i;rre
En Gel paria de l'ardo d'aclirsat forre atio es don aletean
Tarrida Cofft Si (02 un pare, i el
Ist de ane ¡hagi timbal., ea una
bella cuea, perqué alma vol dir
que no teas ele industrials de Catalunya eón a'aquella gil, "no catan per ruruansoe", sin, que hi
ha hornee intelaigenta i isondado'eme que beben escoltar u. pensar

ajad« lee

*ejes 94ge p

U-a4

banda o allra poden eseer
progres.
Alai, En Gol ha anal avaneant
emportat per la seva noble darla,
que Déu ii conservi i l'augmenti.
Primer s'acontentava da comprar
vasos dais que hi ha al coniere,
que ell decorava anab e:s colors
que tenla a me.; despres amb
garle varen fer-se elle colors
d'esa-Leal/ provant i tantejant el
foc i les relacione de temperatura, fina a far una paieta de nou
colore. Despres, els vidres del
comere ja no eren bons i s'imposa el problema da fer-sel.e ell
mreleix bufara-los i donlinl-loshi les formes so:mitades. A cada
aspiració nous problemes, a cada problema novas batalles, a cada batalla noves conquestes.
Ment nos tant ella colors deleesmalta ,, an atignantan l . Aquella
paleta d'En Gol que a l'aula dele
Bella Oficie era de non colors,
avui és de 'lentita, pecó, avui
vidres que En Gol arribava a- fer
batalla ja no són proas; l'anhel
infinit de perfecció ii daaa audecies noves, i ara ens ha pogut
explicar el naixement saloeies de
la gran plata de eidea, bufet i
taita i que riresomta ea aquesta
exposició, on han pres part els
treballadors del fern de.1 vidre
del senyor l'alnada, qui ha ha
posat tut al servei del ilustre artista per l'acompliluena, !Taqueeta reina.
Amb una admirable energia,
airib una insisteada de sur enamoral, En Gol ha fet el iniraele
deis seus vidres, afinant el seu
decorativisme barroc del principi, limitant la sera prodigalitat
p rnamentosa, i olieran. les quelltate meigiques de la materia que.
/ pacta, donant-les ure Las de
cosa viva, da cosa natural, cara
si fossin flore.
Jo quan em miro els vidres
d'En Gol, tot i no saber de mufase, ni d'esmails, ni dels misasres di Is arts (tal fue, semeeta
que era miri una cosa de cleroció. Tant hi ha sofert i tant s'hi
Ira anguniat el costra artista,
que podem dir que ela anys de
les alegries dala iralills de 'a
joveriesa ele hi ha abocete tole.
Per a l ece Cris !remedie de les
seres transparencies i les filagarces sortosce deis esmalte que
s'afinen 1 es desniaisn, in'apareixen sovint -ami) el furneral de la
vida del nostre vidrien que s'enfila amunt ..er 110:aea'eit. al bou
ideal humilfssina
JOAQUIM FOLCH 1 TOR.RES

Conferencia de N'E.
Luan i Penas a ,Catain3yr %'dlla

e Vich

dia de feant leste' ve, a la tarda, el distingit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, N'Estani e
à una-lanDuriReysdo
renferencia a l'Asseciacid Catalanas' a, de 'Vieh, Catalunya 'Vellu, davant selectíssirna molt
mimbrosa concurrencia. Va Asser
presentat per l'indiviate del Cense)/ Directiu, En Josep Torrents,
en brevas i uroll dial:relees paraules.
Comcneä l'orador saludent la
grisor austera i graMesa de lea
planes interiors de Cat t aliinya i la
Mgnitat tradicional de la, dula!.
de Vich. Digne cona l'aportad()
cristiana de la riostra nacionalitat ea foja albiradora en el presligi episcopal de l'anliga Ausa,
en Palta figura educadora del bisbe Oliba, projeciant una viva Iluni
subte :es tenebrosas ge.stateries del
segle X i en els notas pi-aclare
(le Vierdaginer, Delinee i Torras i
'legres a l'albada de la nostra renaixenert i en els primera 1110'irania de la seva maturitat.
Dlgue com el lloc i la dada
coavidaven a parlar de teadició.
El Roe: la ciutat i la plana de
Veda eternes evocadores de la
Cataltinya rurehnica i de la seva
aletea !lumia El dia: Comerle de
Chiven), proximitat del Nadal,
quan lotes les coses prenen una
valor mes interna 1 per tant mes
Iradicional. Remarca con) el sentiment de patria, a les diferente
contrades de Catalunya s'empelta
de caracterfetiques locals i en
une Hoce el imeionalisme esdevé
Iliberal i en altres tradicionalista. Mece vol dir quo el nacionalisme da el conn't denominador de
tate ele catalans, l'emfora única
on Ial vessem el vi divers de les
diverees colines.
Mal) paraules rublertes bon
sentit remareis l'abrís que s'Ira tet
do la paraula tradició, eeniblantuseat ala da Illartat. Par alguns
El
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tot el que no sia una freda repetida i eepia del passat éS antitradicional. Demosträ com al revea d'això, la tradició es una cosa viva i flexible, es el Mg= eme
aneja le,s coses passades amb les
futures, les gineres pret;rites
amb les potencials. Tradició As
patria, es cultura. Principalment
és, dones, conreu d'una llengua.
Aquí, amb frase exacta, pose
dc relleu la eontradieeid dele que
es diuen tradicionalistes, és a dir,
representante genuins de la tradició, un dele demente essencials
de la qual es la Ilerigna, i que
menyspreant la seva, n'usen una
de forastera, Es en ¡es qiiestions
de llengua i en les de dret que els
nacionalistes han d'éeser intraneigents en absolut.
Remarca com l'irisan a la Rangua es fa per aquest fet mes greu
quan parteix del funcionari o de
l'autoritat encarregada d'aplicar
el dret.
Pared de com l'exageració d'un
tradidonalisme localista podria
Asser Un peril per a la unilat espiritual de Catalunya, i que

aquesta unitat es manifesta prineipahnent pel conreu d'una !lengua litereria única i pel reconsixement unanim d'una capitaiitei
indiscutible. Barcelona i la nostra
!lengua sien els argumente mée
formidables del nostre nacionaheme. El neceé de la nostra llengua 4 elle que pot fer sentirnos Inés pre esonamena mes radi
catalans- La nostra capital; amb les seres tares i ale
seus detectes, es ea cosa mes formidable que ha fet la nostra gent,
la gent de tot Catalunya, l'esforç
de tots eta catalana.
Davant la manca de temps, l'oradar no s'estengué mes en la
primera part de la seva conferencia i parle coacretament deis
problernes de rp tualitat i del
pervindre. Avui s'ha articulat
l'aspirada radical del naclonafleme català i s'ha fet una revisió
del seo ideari. Retragué una frase
de Barras: "Les joventuts que no
porten ata llavis un 'not de protesta són estèrils." ho semiblaveu les promocione joveneanes que ami) doeilitat aceptaven
l'ideari i la tactica establertes
serles intentar una revista i una
rectificada.
La Conferencia Nacional Catalana fati la revisió de la doctrina
i asserryalä la radica novena.
"Aceiö Catalana" trevalla per a
realitzar reis acorde de la Confe,
rancia. Una nova era ha corneas-ea informada d'un esperit nou
que L'encarna, en una quans pianeipis: Catalunya es rúnica phlria
dele caLdaica Sun acabat Pequítoc. Els calalans ja eno tenim diles
patries. Catalun y a Id dret a un
propi govern, la creació del qual
sigui no la C0.11C2.9113 efusiva d'un
altre gavera, sino el resultat del
nostre esfore i de la nostra ;hure
voluntat.
D'aquests principie se'n dedueixen coneegliendes transcendentals que feu reune l'orador en
paràgrafs senara subratllats per
aplaudiments entusiastes.
Di:714 que ei problema dc Catnlunya tenia un catre ese-vetad
únic potser, gua el noble rie, el
poble edite, era el aohle mires, al
revés de Polania i d'Irlanda. per
exernpie. Aquesta eirearmstänela
tela ene ele eatelons taimeriys en
P art ! aentiaein -por dels sao: fi
eis, sense tenir en contarte que ei
sacrifici de sang o de dieren que
pretenguessin estalviar defensud a Calabanya, lambe' els es
exigit per defensa r coses completament estranycs a leatalunya. per
a l'onza- esterilment en les guerres leis altres.
Teta la conferencia. dila ami)
perenla fervida i precisa, fou escolteda amb afondó extraordinaria i premiada a l'acabar amb
una llarga ovacié tren znereseuda.

Una conferencia i un
lionicntge
Diutnenge pastar va donar Inmundadc a l'Eseola del Treball,
c l ecu director Ea Rafel Campalans, el
grial va ocupar-se molt competentment
dels ferrocarril, urbana.

No preteren' fer una recensió de la
cenferencia, ¡Ilustrada arrib un grapat
projeccions. Esinentarem noma el
Len criteri arnb que el senyor Campalanys va Usar el veritable sentit de
"ferrocarril metropoiitä", que no comporta—watt la gent sencilla creu —la
idea de subterrani, sine, siraplement la
de ferrocarril que té .4 seu recorregut
dintre de la ciutat. Així, dones, Barcelona ja fa anys que cornpta amb un
ractropelitä, solament que corre per la
superficie riel com els que van a establir-se circularan per sota ferro.
Fixat cl concepte de ferrocarrils metropolitans, va donar precises referències dels distints ferrocarrils--elevats, a
Ideal del 561 i subterranis—que corren
dc

per ¡ligones ciutats nordamericanes,
franceses, an-gleses i alemanyes, estudiant - ne breurnent les particularitias de
construcció i ient ressoriir amh les corresponents projeccions a la vista—l'enlleigiment que ele elevats causen a les
urbs que els sofreixen. Finalment, fén
tina descripció dels sistemes que s'empren per la construcció de les galeries
per on passen els ferrocarril, subterratds, deturant-se en el cas tècnic que
presenta la perforació de terrenys molls.
Tut seguit de pronunciada les dartcres paraulcs de la sera interessant

conferencia, que meresqué els sincere
aplaudiments de l'auditori, format en
la seva majar part per alumnes i professors de l'Escola, va acostar-se-li cl

senyor Fronjo4 President de l'Iasti-

'ad d'Alumnes i Ex Alumnes de FE,'cola del ?retar, i Anexos, el gual va

fer-li ofrena, en breas i sentides frares, d'un pergami que l'Institut ha dedicat al senyor Campalans per la seva
meritissima tasca en la direcció de rEscola.
El senyor Fronjos'a ftti remarcar que
mantea vegadcs hl ha hagut disconformitat entre els alumnes i la Direcció,

i que encara actualment ti Ira qiiestiens
en les quals no estan d'acorde la gual
cosa no obstava perquè ells reconeguéssin l'actuació del Direetor. amerada d'un
fervent mor per la cultura de l'obrer
i guiada pel suprem iaterès mediat de
l'alumne. Per aix6 era amb teta lleialtat i amb tota joia que l'Institut tenia
a honor palesar públicament la seca
amical admiracia i el mi digne agraimcnt al senyor Campalans, aproiitant
l'ocazió atan la confutada per elle den:arada els °feria per a fer-li tramesa
d'un pergamí ardsticament resol:, en
aquella sentiments es censtatM.
En Rafe! Campalans, verament sorprés i emocionat, va donar les gràcies
per aquella inesperada distinció, acabant
en curtes paraules oferint-se a treballar Ceca sempre anal) fe 1 amb recte
criteri pel bé deis alumnes i ex-alumera dc l'Escola, i abraçant a tots en la
persona del President de l'Institut.
Els amics i professors que havien
assistit a harte, varen felicitar el senyor Campalans per aquel' merescut homenatge, i tothom toril doblernent complagut de la Confereneta i de l'epíleg
..a
que va tenir.
-

PALAU DE LA
GENERA LITAT
Don-Vas:6 Provincial
La Comissie Provincial be despatzat
els segiats sasumptes:
Paature de Sucias formulat per En loan
Abel centra el procedir de eljuttament
de l'ida no resulten La petlei6 de l'eneressat, de qué se li contaalciri ira pas
través de faene iteml vernal ele Sant
Bartomeu del Grau per Cure a Vier., aval
propietat del (lit Ajuatament.
Ideal d'algaida interposat per Na Ioana Estruch contra 'inc multa Je 50 pesrelea que li va iwposar l'Alealdia d'aqu .sta capital, per deso'aediencia a roe
‚Ire reiztiva a la próelltat de millares
higióniques a la easa de la sera propio.
tat situada al rarrer de Bolívar, 29.
Idem fdera iaterposat per N,a Pilar Minan Aztray contra record de l'Ajumament d'aquesta cinta: pet qual ae li dell e g a autaritzacid per instal.lar duce earteneres „roa in ¡Mane le Mimes sstablart a la ltsmhla dele S'estudia

La mufareneia /el
Campalaaa
Giumenge es raa ra

setvap
aara

inuatamla cenierencria del Trabail el sea ademar, tsay.te dafel Calopelan, el quid va ocuparme molt rompetentrnent de "Ferrocarril. urbana',
acabada la conferencia que toa spieltdida per ea:ubres auditor', el pressident do
l'Inntitut d'Alumnas feu dorecid,
seuyor Campalana d'un antena siereaml
que eLs atando, ti del:taren per a vetee be
ttlenatee a la SeVii turrittesinia fauinstc;6
ea la dinateal de l'Fasoala-

Tcritant la visita al Governador
,—

Datarseres al metí, e 1 aenyor
i Cadafaleb va estar a/ reg varn civil per a
tornar a! seu)ure liateneas la vie j a:
aqueat U ida.

ele

Oenforkncla
Alair, a la ala el diputar eesaver :idease i Liarais donara ea, corrIeróncia al
Centre Nettionaliela de Sitges, explicant
In rama de gavera de a Manear:3unit
taL

Siova esemeje
'
telefanica
Arab metiu d'hatear ealat ina.ugurnde la
central telefénica de In alaneomunitat a
Atenuar, laicaide d'eauella poi:Lacia ha
n'arnés un telefonema al senyor Prewitlent,
saludant-la i ag .:den-fi la mellara obús>
zeda.

Visites al President
Visitaren alaie el aeryor President al
son desmata de la Presieneia:
El dipute a Corts per Maneaos sényor
rreisell, per a inter,e.ar-li lo roustaterie
del pout dr, seseas i :tarea obres importante del sea distrirte.
Una ecenissid du l'Ajamouneat d'Algonlona.
Adra comissia del poble d'AJIR (Set'
‚1' Urgell) 1 comarca, auompanyatla (tul
souyer Secases.

El director del Laboratari de Paris-ala
-gis,hfr.GeoDwluvs
in diputat senyor Nortter 1 Cornee.
Eta diputats senyors lseunat i Gira.
El deetor N'eklfona Trisa del Casal
Catalä de l'arfe.
Lili diputat a Curta N'Antas; M'ancle.

Universitat de
Barcelona
Poden] facilitar el següent resenyaraent per al pagameut dula
neestres fora :
L'habilitat dele mestres deis
partits de 'Manresa i Berga enteca
ara actualment a 'Manresa, i des
del dia 30 a Berga.
El d'Igualada sera avui en
aquella ciutat.
L'habilitat del partit de Sabadell te Mame el pagament del sou
de desembre i el tercer trimestre
diürn a Barcelona, -fina a/ 'ira 30.
Efectuarit el mateix pagament
l'habilitat del partit de Terraesa.
L'habilitat de Sant Edita de
Llobregat pagara el bou i la patificaciö d'adultes de desembre
la capital de la comarca i a Barcelona al dia 30, de tros a cinc, a
l'estalge acostumat. Pagare lambe el tercer trimeltre de palerial
diürn. '

Full de dieteri
Noves claric i es sobre l'art
de rostir gall dindis
Acabo de rebre una ml..sira signada

Tambo l'han complimentat el director
del Baile d'Espanya a Barcelona, El. Pral
Masco i Pérez de Castro; ¡'ex -senador
N'Emili Juney i En dosel) Marta Mili
i Comp..
L'alcalde I el governador
L'alcalde va :abre, tamb4, la visita de/
non governador civil, En Salvador Reventas, el gual aoä a complimentar a l'Ajuntaruent.
F011 retad pel senyor marques d'Ale
Ila, pela regidora senyors alayme, raja,
Barbey, Blajot, Matonea Vila.seea, Degollada, Escolä, Otte-ella, Palau, Navés. Sau'
tamaria, Canales, Iglesias i J'erial, pel
secretad de l'Alcaldia. FA Claadi Plenas;
pel soeretri partieular de l'alcalde, senyor
lira:aloa, i pel cap ele la asocie municipsi dllisenda, En Miguel Vidal i Guardiola. .
El senyor &baldo saludä ar governaeor
en nom de l'Ajuntament, manifestant la
satisfo ació tete sentia que el canee
de governador civil el rlesempenyes rus

mol) psendenim fement. Ene sembla interessant. La copio:
li8 d doldre que no teta eia palla dindis quedin al seo punt. 2 anmateis no és
gaire dificil de mehr sin aludí propon-Mace i de posar la quantitat de preie auficient; quant al fue, poden sallicitar humilmcnt rajada del former del barri, qui
me turna un gall deficida Tata «fuerte detalla ao seas ras de Catire temas; par e/asolaren/ dona rata/ano adra ita beeerelee de
la tradicia.
Diatt e lt-/.0 Oi.Si ala 1,0* reS omisa, ala
quilla no cla Itagi dortit
cl
Aquesta missiva, no cal dir-ho, manca
a aleteiar de la irouirt. Comprenc perfeecatala. Desitjà que les relaciona entre
lateral que la mera auGaima corresponel Govera civil i l'Ajuntament siguia
sal l'ha emeita sarariend amb una posta
sempre
amistosos.
de maltrae. Tanbse-val restie damatat
Ill »mayor Ravent4s enntestä la salai vall tractar de respondre amb un to que
tecl4 i va fer vota per la intimitat de
be demostri.
lea data corporarions.
Tot i que el frien temperament un in'ha
portat rnai a intervenir d'una manera activa en ele alero culinari voltee la posaibi
linse de pregar el foruer del barri que
vulgui rostir dins el seu f a rra la bestia
Pedaleada SI. fine znit idea bastant
exacta d'aguoste possibenat. Pina sóc
SALO PARES.—Expäsició
assabentat que els tornera solea accedir
B. GIII 1 Golg
al pece, mitjançant una remunerada que
La majoria de les obres, temes
aquest any ha ~lit la ea= de duce
de marina i de paisatge, que fipessetai per peca
Precisament, la musa ¡impere de la guren en aquesta exposició, ja
me y a elegia fou un goll dindi mai ros- han ocupa,. l'atenció de la critica
tit per un forner nealigent. Que els loe en anees ocasiona. Aisb ens esfleco, en general, ciarais:cacen Llar deure i talvia de fea una ressenya detallada de les tales actualment reas tornen un gall delieiasament
tes? Fas posaible l'ere el tracia qu e va unides al vell sala del carrer de
e--devenir al gull que espeeialment m'in- Petrel»), en les guate la protereseava em va consternar Mal i tant verbial laboriositat, l'entusiasme
i la rara diserecid d'En Gili
tac no un vara saber estar de parlar-ne.
Roig es manifesten d'una inanee
ieliaqul
Cree que be deirat la :alesna deavda- ra inequivoca.
ruda &alarida i puutualitzada. De tata
Insistirem no obstant fent rea
manera, Salir disposat a donar privad.b marcar les teles 'Pont tic pescas
ment a aul mels dnuani tata Dei d'in- dors", "Les velles teulades"
formes aceeaoris...
"Paisatge da mar", que pei nostre
Privadament: en pablie no, perquè una guet sobresurten d'entre les reso
aova insistencia sobre aquest tema podria tants com les notes mes fortes i
fer ei-eure que estie perillosament endecaracterístiques de la producció
clac- pels problemes gastronamica.
d'aquest distinga, artista.
CABLES sOLDSVILA
GALEMES LAIETAPIES.—

EXPOSICIONS

Cró rica Social
Del conflicto de Gaiella
Coa entaissiú dr l'Ajuniament de Calella ha vitrina OC governador per a dene g ar-1i que iaterviagui tu el conflicto
te 1 fähriquea de gOieres de punt.
g . r.eraador La prumès que eridara
ame renuissiú mixta de patrona i obrera
per a serrar aria fórmula de solucal al
lora-ese plaritejnt pela patrona.

La Junta del Sindicat Unic
de Servels Públics
Fin ansaetablaa out, ctl e bra el Sindican

Unte Se Serreta aablice eleg la seatilent
justa:
Presidat, Ilcohiguez; pe) Comité National, Medina; am Itraianal, Marrase;
pol l,ocnt, Intime Antoni; TUCalS, Lezama
Nueuera, Quintana, Lioveres, Joma, Sane,
Domen:ab, Gispert, Galiä i Laveray.

Convocatéries
convoca a tata e/s delegad» del rara
do ta fuma a una reunió que tindrä Bite
dama, dassabte, a les con de la nit, al
local dol cartea de San: Pau, 85.
— Lis obrera pintare del Sindican
Urde del Ilam de Coustruccie celebraran
aua junta rsaleral &Val, a lee 11Q11 del
tesate, al carear de flan caneara 11.1.

DEL MUNICIPI
Acorde de ' la CarnIssia de
Fornent

Lii Comissiö de h'orneut ha aesndat:
Aceedir a la inatäneht de /a Condesa"
el¡enrius de la Plaga lteial,
Ptansatge Se Madoz 1 earrer de Colmada
sellicitant Que l'Ajuntament es fad cartee de lea drusa lataparta anexases iba
real tata la Lit i (pie actualment corren
a eèrrec tic l'esineinada Comisaba.
Aproter el projecte (Prense dele carrero de \Tapiada& i Maladatta.
alzpoaar al pablie el projeitte de eareee
Minimices del Torant de Campanya, catre e! ferrocarril %la Non( i al canes'
do Saut Andreu.
Posea /neme eu considerada lea següents mucions;
Del seuyor Tusell perquè ea procedani a l'estera d'una urbanitenció-jann per
a la adeuda a la Pleas d'Adela.
Del sertyor Brutas perque ea formuli
{la projecte d'il.huninaeió de la Plaça de
lat renguer el Gran i altre per a la malleruelét de dita plaga.
Del» aenyors Quinte, Faeolä, Mantas i
'alias, perquó es precadeixi a repicar
rempedrat del tantee de la Princesa en
turma igual a la premies- da davant del
Coutinentel i en un (enjerte del
CalTer de Satine:ala, per a evitar que reWanda ela e/Ii11112114
Dele senyors itoure I Vilaseea, perqnè
es conatraelzin tentador.; püldien a la barriada de ea'n Tenis, cm terzenya prol ie ss t de l'Ajuar amena
lkks amayens Canwarah I Navtia, perqua
es tornara el preassiroce ialtranniumcia i
un poderse d'aladacione per eixamplarla fina a 20 metete en el trojecte des del
cartee de Sant Andreu fina al Ilinit del
tenue umnicipal.
Deis seayora Matan; Larold, Canales,
gua sigui suarimit el quilate intaldat sen.
se penda al (erre: de lianduzer, davant
del ueuk ro 7.

Vienes a l'Alcalde
bIt irva "alimentar al sanan? alcal-

de iii Caminata Mixta lid 'l'alma al Cemerg de Barcelona, azub el ami pronident.
len 1 -liti Gallo per a felkitar-lo amb matra de les testes de Nadol i *avale-II la
cooperada gire ve prestant a lea buques
etemeigda e la alateitan

Pintums de ffiarlan Leernad I d'A. Tolosa
El primer d'aquests pintura te
instal.lada a la sala gran (taquestea galeries una serie de paisatges i marins que, malgrat de les
preocupacions i de les influencies
que saii endevinen, interessen per
la saca sinceritat i per l'entusiasme que revelen en el seu autor
que Ileialrnent lluita per laebar
uno fórmula personal.
El senyor Tolosa ocupa la saa
ea petita amb una col.leceiö de
paisatges, en els que la personalitat d'aquest pintor proa conogut. del públic bareeloni es manita-eta amb les seres caractertse
laques peeuliare,

ELS TEATRES
TIVOLI, — Canefloi d'En
Vende-oil
etemä, dissabte, les runeions
qua larda 1 lid Pa donaran al
Teatre Tívoli, emita en honor i
benefici del ;ove tener Enid' Verle
drell, que taras aplaudiments ha
conquerit en agriest teatre en la
temporada que llneix. El programa que tarde i uit mea ofrereix es
seno doble nwstra el bon gust
que aquest artista te per la músien, dones e11 formen el tercer
quadro de l'últim acte de la grandiosa obra del mestre Morera
"Dun Imita de Serrabouga", on hi
ha la romanea "Jo vull mor-ir anib
all", i el precias tercet, acteepae
nyant al beneficiat els colossals
artistes senyoreta Joselina Bugallo i el senyor Sagi Barba; tot
seguit rescenificadt5 del sonmi
de "Manen", pel senyor Vendrell,
per fi de festa. 'Pebre riel dra, el
sainet d'En Peal Aragalt i inestra
Ribas "Pel tea amor".

Noves relieloses
Avui: Sant Temas Cauturiense, arque biebe, i David, rei.
Cuarenta times: Avul a l'eagleola pare/sedal de rats l'ea llares d'exposicia:
De (los gaseas de vuit del =u a do»
quinta de ale le la tarda.
La mima eravui: Saat Toman Cauturiense, anatehisibe, calar vc.rmell.
('art de Maria: Amad. Nuestra
de
S'ab:, a Santa Anna.
AduraeLS nocturna: Arte., teta del Santtsaiau Corpus Christi.
Venia en sufragi de les animes del
Pu egatorie Avui a la seaa *apena, Escorial. 155 (Gracia). Tora del Mont
sari

— Ahir, al nana a la nostra Catedral va eeleinar se ten edita a lo crerella
on es !alardea lea reliquias d'una Sarna
Inereeenta, lea guata torea pasada& a la-

dolar-le dele fiere.

preßeutat la rendir:la del
d'arxiver de la Catedral de fleyda
doctoral (Asquee Capitel doctor Alu.
Cree

ros.

fi feato de ena-d !ny

Itliaa Espiritual tie Nostra Wats
lorinteerrat. perra:mis de Sant Gervatd, celcbrateä ei larval d I deuna ies vuit
del um.f, una tuissa oomarai6 geneed n1 temple do Seas Antoni dels pareak
realtfiLe21101. Re aquesta testa. te:avise
mula tradicional es el ditaticte parraguiad de Sant Corvetea peaticarä el rever,
raer! pare Anton II. (le Barcelona, van.
tnet-ae pele *veis ela Ideamos i motete pro.
1.11

Pkt

S'Id convida repadalateat a tots els si»
cie de las Lliga Espiritual de fltreeloca,

ereaant llar assistçneim

,

.1
Iti

ilLÄ PUBLICITAT

TALEG

AGENCIA-171ÄVA
AGENCIA RADIO
••n

Dels Estats Units

LES REPARACIONS
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De França
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LES CAPITULACIONS
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La

Conferència de París

Les remeses de fusta alemanya : Manifestacions de Stinnes : Res de moratòries sense garanties: Bonar Law assistirà a la Conferència
Paris, 28.—Segons FAg,encia
¡lavas, el Govern francas es proposa portar a la Conferencia di:
París, que s'ha de celebrar el dia
2 de gener, no sols I L111. (. 1445 de
la negativa dAlemanya a ter le,
remeses de fusta . prese n tes pel
(racial de Versalles, sind tantee
referent a la no remesa de les
matèries nitrogenades previstes
en el propi track-te
• L'Agència }lavas declara in'exacta la noticia segons la qual
'Poincare havia dirtgit notes al
Govern alemany respecte a la no
remesa de productes nitrogenats
'I a proposicions que sobre des
' reparacions pogues fer el Reich.
' Londres. 28.—El deleisal (teclee
en la Comissió de Reparacions,
senyor Bradbury, ha exposat a
Bonar Law i a Lloyd George, ras
quals acompanyaven alguna tezente del Tresor, la nova situad()
tetada per la darrera decisió
la Comissió de Reparaeions.
El Govern brilänie no preeara
eap pla de conjunt per a presentar-lo a la Confer&una de París. sind que fa solament alguns
estudis preparats, preseniant els
punta de vista britänies en diVerses qüestions.—Haves.
Parle, 27. — Comentant
qüestió de les repara -ions i de
les garanties. escriu "Perlinax"
a 1' Echo de Papis":
'Es possible que ditere de poc
eras siguin sotmeses contrepropo •
alt-ions britaniques. L'hora cri-.
Id e a ha passat je eixoreament Lee
reivindicacions exposades per M.
Poinearó en nom de França
han agradat are nostres amics, de
l'alba banda de la Mànega.
! Esperam que Mr. Donar Euro
anuncli la seva idea. L'estudiarem arel el miller desig d'arribar a una inteLligencia, pera no
poden/ ja renunciar a l'aplicar-10
d'aquest prineipi: No res de neofreid:les ense prendre garraslies."—Radis.
Berlle.27.—Tota Ealenció de
Topiniú pública està concentrada en les mesures que ha ultiMat el Govern per a formular noy es proposicions ale aliats res-.
pecte de les reparacions,
No es corlees t neara exactaZnent el pie del Govern, que s'eelä
redactant en definitiva, pera es
Pap que el punt rnés important
es cii relatiu a la garantía que
ha de donar la indústria alemalaya per a renspreetit.
senyor Stinnes, que ha torna: dllongria, ha pogut prendre
part en les darreres reunions
ha manifestat que la manea d'estabilitat e la moneda és la prineieal lausa que desturba l'expanBici comercial del país i que la
eme estabilització hauria de tenir beneficiosa influencia sobre
teta l'econurnia del palie contribuint a reorganitzar la seva in dústria i el Nell COIlleUr i recobinie
l'entra
d'Alemeeye a
leanger.

L'opiniú pnblica sba impres-

sionat fondament per la nova que
la Comissió de Reparacions
fet constar l'incompliment d'Alemanya pel retard en els (huraments de fusta.
La "Gaceta de Voss", comenta ut aquesta decisió deis abate.
dM que la fusta que produeix
Alemanya actualment no ès prou
per a les aeves necessitats i que
ll'agricultuan no pot prescindir
de cap manera dele proelueles ni,
I rogena ts.— Radio
Londres, 28.—Bonar Law presentara
al Cansen del Gabinet el non pla de
reparacions que ha estat ja aprovat pel
ministre de Finances. En cas que aquest
pla, el que compren una importan t re(Meció de la suma total de l a s reparacions, sigui aprovat, ser presentar per
Sonar Law a la Conferencia de París
i si s'aproar' sereira de base per a les
negociacions de la coaferencia de 13russelles a la qual Iii assistiran del'-gats
d'Alemanya.
Si Franca aprova el dindit pla el
Govern britanic sostindrà el punt de
vi -a frances rut els casos d'incompliment d'Alemanya, si Eranea no ha aprova, aleshores Angltaterra es deserten& del poblema i es mantindrà en un
complet isolament.—Radio.
Londres, 25.—L'Ageneia Renter erra
selaer fine el primer ministre britfo.ie. Mr.
DoRtr LPw - u nnintiri'l a la coofy rént-in internneissal que ha de celebrar-se a Parle
per tal de trauter de la qUestia de les repsta]ions.
El susdit pla ;mallen tina
dstecia
dente atemany perCi umb n1lien,i5 de petaditets en vl 'os de faltar el R -e ih als
seas Comprumi.ort.
aprceat aqueja ta pel Cabinet
briUnie, el senyor aunar Lita- el presentar a la conferncia de Parre el dia 2
de gener vinent.—Ba.as.
Lordre.. 254.—RoMir Lasr n'a s a 5nrtir
cap a Parta el dillun . el niarf.-- fliadro.
NOTA DE LA COMISSPD

REPAPACIONS
raids, 2—La ComisaiO de llepurarisas acaba ríe facilitar una nota ea la
cruel reprodueix rl trat tic la sletisiG que
per unanimitat va prsndre en la sessi0
del da 2.; i que

"La emeissiú de rrpirseions exercint
ela Poder sinterpretatius que iibel estar
alargues Inc l'apartar dulce de l'ar!icle
seden, part vuitena del Trat-Ist de Versanes, dei itleix que la puraula falta 9lis
aparta a l'aparte dts.t le l'esm.,ntat
anexe te igual sentit que la de falta rolusfaria que figura en lapa -tut divuit
del susdit anexe.—Ilavas.
ELS REPRESENTANTS

Roma, 28.—El "Cerreu celtäEa" dIu el que segueix:
S'assegura que el .senyor Mussolini ha declarat -en el Consell
de minietres que 'Lidia ser à representada a la Conferencia de
Parte pel marques delta Torretta, ambaixador a Londres., aseeseurunt a aqueet el baró delvezeana .muhaixador a Parts; el mar
ques Salvago Reggl i el bares dinrello.—Havase

CATALUNYA
TARRAGONA
. ispesos els partits de cam-

pee:al provincial de fallad fine
al 1 4 de gener, el nostre Club
Gimnästfc lingue el bun ene-eil
:de contractar per als dies 24 i
1 26 del corrent el formidable equip
del Waelrar, de Leipzig (Aldea: sea), el qual ens va mutrar una
' tecnica de joc incomparable.
; En el partit jugat el 2e, en el
‚qua' els nostres equipiers foren
'reforçats ando En Solà, defensa,
Helbig, mig-centre, tots dos de
!la U. S. de Sane, els alemanys asaoliren un bonic triomf per 5 gule
'a 1.
En el trabir, larda, l'equip aleInany, integral com el primer die
.per En Benno, Ebert, Stiebrits,
,Winter, Findeisen, BennOdec,
'Elerhardt,
leuhler,
Pietzseh i Crobner, aconseguí
empatar a 2 giste, essent el se' gon efeete d'un•penalty un xic
discutible, contra l'equip del
integral per En ZaMura, Catiras, Penis, Paule, Helbig, Bas, Ferrer, Gibert, Montemayor, Nadal i Casas.
Deixant apart la junta fama
conquerida pels jugadors barcelunine que integraren el nostre
equip, cal remarcar entre ele
nostres l'actuació d'En Paulo,
Das i Casas, que estigueren a una
altura considerable, especialment
aquest darrer. Els altres lambe
a'excediren, demostrant el que
poden fer quan posen tota la seva
goluntat.
Dele alemenys, el porter molt
alrevit en les ceses muleles, el
Wieeeptrcli,„ ,jje íj kerellete, I

l'eximan dret, que lia apees
/Ter mes inie les liebres i que per
aquesta rae: posa lnulleS vesatic3
en pe rill la perla curar:tila.
L'equip alemana-, en conjura,
és admirable per "es beva cotabiintuid de je-, ei bd abusea un pue
del off-sitie.
Cola que els dies Pl del mes
que som i primer de ger:er jugaran dus partits ando la I;nie Espuetiva de Sane, els bareelonine
ja tindrau ucasió de formar concepte de la sältia del; equipiers
del Waner.
— El j'atesar, dininenge es reuniren al Centre Industrial ele
periodistes tarragottins, anda objeete de constituir leessociacie de
la W45111141, regnant una perfecta
harmonia entre els co p e u r re nra.
— Aquesta matra:Ida Ita mort
la virtuosa eenyora Na Mere
Carhi Burile, espoea del, :nalga
municipal senyor Canals i Illal'd
del defender del R. C. D. Espae

nyol, del Inateix cognora.
— Ha eetat numenat administrador de Durases de, la riostra che
tat En Gabriel Cañada Martínez.

t -ElSANT SADURN1 DE NO1A : 1
profe.sur d'ensenyamunt i diroctor

de les escotes Obligues de la ilustra
vila i el nostre Ajuntament, han aseolit desates de gestions sumarread laborieses, la creació d'una Escota graduada, en lloc de la que ha viagut unentant fins ara el senyor Gras.
Aixó significa que d'aquí endavaat les
escotes públiques de nois cataran dota-

9üestió del cle El centenari de
sarearnent :
Pasteur : La ce- La Conferència de Lausana
claracions del se- rirnetnia conme- Els turcs es mostren intransigents : S'accentua
la impressió pessirnista : La flota anglesa del
nador Borah
morativa
Washington, 28. — DI senador
Lodge va parlar e nel Senat miestrant-se contrari a la moci3 del
senador Borras, cap del irreeonciliables, relativa a que el pre-,
eident Harding convoqui una ribera Conferencia dHl desarmament.
Lodge considera inútil tractar de
limitar els armaments vista l'a.c o
titud d'altres potencias que van
armant-se sones parar. Preconitza la construcció d'avions
creuers Ileugers.
El senador Bot-ah declara que
Si ele Estats Ende no ajuilan
Europa esclatarà altea vegada un
con/Rete armat dol qual els Esa
tras Ende no podran restar-ne al
margeee--Ilavas.
La meció del senador Dorah
ha produit l'eseisió del partit dele
irr r eonciliablea.—L. P.
DECLARACIOAIS O LSEMADOR
DORAN
EI "New York Herald" publ1ca
/lees declaracions del senador
Borah referente a la proposició
preeentada al Senat invitant al
presidant Herding a convocnr
una Conferencia tnternaciodal
per a estudiar la situació econdmira i bucear la manera dat-ocdar una reducció general dels armaments de terra i mar, les Qual5
disten aixf:
"L'oposició qué es manifesta
en contra la Conferende que jo
he proposat te diversos precedente. Es molt semblant a la que
es sieseitä contra la Conferencia
ile Washington anda motea del
desarmament, eD dos anys eneä
la geesti6 de l e s reparar:10ns ha
arneneat talment les relacions
del pulsos que combateren unils,
que l'Europa està a punt de perdre's en el caos económic i mes
un nou conflicte es fa imminer t.
Els armaments han pres altea
vegada una ufana per:liosa.
.eetualment, las gran qüestia
està en saber com es porait
dar l'Europa. Aquest continent
ens deu-onze milions de (ralees.
/li ha alga que peda de l'abolició deis dentee interalials; jo,
per da meva part, era preocupo
espeeialment da les dificultat
que experimenten ele aliste per a
pagarnos. Perú si es permet que
,sorgeixi una altra guerra cap
home deis que, velen asen veurä
efectuar, aquests pagaments.
Nosaltres ferrita interäs en la
qüestió de les Fteparacions permití: ens libresca cobrar tot el
que Europa ens den. Tainbe hi
tenim interes perque ens calen
mercats europeus per a coellocar els noetres prordueles acre,
cole.
A Europa moren milione dliOu
mes per falta dele fruits que es
podreixen en els nostres dipasute.
llena arribal a una tal sitiescid que perdrem tats ele aventat.
ges obtinguts per la Coneereneras del desarmament si no el trobe una solució al problema de les
Reparaelotu9.
lii estera immediatament 1 vi-

París, 27. — La solemne ceri
menta de la commemoraeió del
centenari dol doctor Pasteur, que
presidf M. Millerand, abs
' efeeteta/ a /a sala (Notes de l'Institut
Pasteur, concorrent-hi altes perg onalitats identifiques da arren
del melle i delegacions oficials
d'estudiante de Metida, Itälih,
Suissa, Pediera:e Romänia, Serbia, Grobe-ja, Eslovena, Suecia,
Noruega i Holanda.
La missa de Requisas fou celebrada en memória de eileustre
eavi, pel cardenal Dubois, assistit per mnnsenyor Baudrillart.
El president de la República,
eenyor efilleratel, i la distingida
Concurrencia que assistf a i'acte,
pasearen, en acabar la c.erimönia
religiosa, a la cripta de linstitut
Pasteur, per a saludar la tomba
de Eillustre bacteriedeg.
Despres d'aquast acto se celebrà una brillant recepció a VAjuntament en honor de les delegacions d'estudiants.—Han-as.

Les despenes aniran a arree de l'Estat.
La direceiS ha estat confiada a En
Josep Gras, els dual del qual són per

A Tarragona, sobre tot, aquesta demanda ha repercutit ja en el mercar
que cota el de Reos aquests darrers dies
Ita adqui:it rauva i sólida activitat.
— Continuen atub e:sir creixent It3
sessions i Ilieons de sardanes que es donen al Centre Agrícola, essent molla
els que van • escoltar-lea i mullís-sima
eis aficionats que van engroixiitt lus
calmes.

reconeguts.
— Es un fet la compra d'una terrenys del senyor Josep Mesures, al ctaiat de la tore del Aigua del Rosal, fin
s'edi:icarti nl non hospital anda el pro(hiele

de- la deixa del plural sensep

Ferrer,
Els pruiódics que arriben de PeraqueSts tires, donen compre i ressen y en extensament els èxits que ha ulitirgrit en el Centre Espete-ui de la catalana d.:te francesa, la taistra orquestra "Eta Eaculans", de la qual en
diuen que es una de les mes reputades masacs musicals de Catalunya, fiarduda fa mes da cent anys.
— Ifa entre ea la m'Ara vila
deliri
compra-venda de cases. No bi
Ita dia que no se semi parlar de transacriuns que es fan, cotitzaut-se a pecas
elevadissims.
S ‘ ',11 multes les fam:ttss sie foca. du
la ida que, atril> aquest ntotin, es trasliuden a la poblaciU, agreujaid amb
el problema de, la manea d'habitas:tests,
tualgrat 11J rep./sar un sol mument
la construcció e cases noves.
— El grup d'aficiones de l'Atetteu
d'aqueata vila, ha posat ell escena, amb
lawizt de La passades lentes, Dole-ret6
uttii passa catalsna. Es de doldre
abnegats i boas tuatralislS (rubín dintre el teatre trienal
dc Catalunya obres de proa merit per
a éaser pdrtades a les taules, tenint
recórrer al genere exótie.
— El nostre amic En Conrad Cardéis, acaba de guanyar en brillants i
renyides oposicions, la piala de clarinet primer a la Banda Municipal de
Barcelona.
— Es nota creta reacció al mereat
del vi, puix són multes les cases cumercials ne han rebut demandes de ca.

des de tres professors, en 'loe d'en i
que es donaran les classes de cada proks.
4114. . 111eBYL. 1 9,11b.11 mis ihtnna. . ".• e.92 1:1! ili9S I!*
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L'ATUR FOriCO3 A
1INGLATERRA
Londres, 23.--E, Censen del Congres
de les Trade Unions demuna que dintre
de quinxe din se celebri una reuní() en
la qual prengui part el primer miaistre
senyor Bonar N'u] pe r a cercar els mitjan. mAs eficaços encamines a remeter
l'atar farvas.
Damas, demr.na ene aigni coneneat anticiterdsment el l'arlarnent
Els director, ti-le serme treball prepann per al din 7 de gener sinnet, unr9
annifestacions que g e celebra ra n s Londres i provtnetea. l'objecte de lea erais
serä obligar el Parlamento a reunir-se
abans de la data me tenia liza-Jai—Ha-

yas.

or.ndres. 25.-9et renta esmere ne seafeina, que renien cara' d'anneeta
bao rueden grens desordns no
tan—llana,.

EL SEZVEI 1112LiTAB A ITALIA

Roma, 28—S'anuncia oficiosament que el senyor Mussolini
i el general Diez estan d'arome
per a fixar en 18 mesoe la duracid del servei militar.—Havas.

talment interes,a t s. Jo Po tinc
pas una gran aterió a lee Cantereneine, perd lii ha moments en
els quals sien etils, i em sembla
que ens trobem en un daqueete
moments.—L. le,
MARDING S'OPOSA A UNA NOVA
CONFERENCIA DE DESARA1A.
AiENT
Washington, president
Hardirag ha escrit una carta ai
senader Lorge, reanifsstant-li
que .seeposa a la proposició del
senador Boreh, la qual es denn.
ta u la edíteme:A:Sría dula neva
Cunferenoia ieternacional.
L'esmentada Conferencia—ma.
nifesta el preeident nordumerieä
--is eompleternent indesitjable,
puix no pot proporcionar a Ea
ropa ni als Estats Unit e cap avsn
la tga.—Rad i o.

Mediterrani ha marxat cap a Constantinoble

Lausana, 28.—Aquest mati s'ha reunit. la Comissió que enten en bis capitulacions, assistint a l'acte tots els plenipotenciaris aliats i turcs.
El president de la Comissió es lamenta de la intransigencia que sobre aquest
as sumpte haut mostrat els turcs.
Ismet Paix1 contesta que demanaria
al seu Govern novas instruccions sobre
te-mentada qüestió.—Havas.
Lausana, 8—En declarar oberta la
sessió, el marques Garroni, en nom de
les potCna ; aliadas manifesta que les
potencies de rEntesa s'han esforçat
sempro en secundar a Turquia en els
su-ui desigs de veme acabar el regim actual dels estrangers residents a . furquia i en fer desapareixcr cempletament
tots els inconvenients que presenta el
regim actual en eo que es referiex als
drets dels estrangers i a l'administració
de la justicia.
Ha d'entendre's per aixó que les no'ves disposicions que s'implanten han
d'esser de naturalesa tal que assegurin
els estrangers ene tenen interesso importants i drets adquirits a Turquia i
els estrangers que en ella s'estableixin

en el futur, el Bistre exercici de la seva
ac . ivitat i les garanties indispensables
en ço que es refereix a l'administrada de la justicia.
Despres del marquis Garroni, fa lis
de la paraula el delegar de la Gran
Bretanya, Sir Iloraci Rumbela, el qual
dona lectura en el que es posa de relleu
que sobre la majoria deis punts peró
especialment en el regim judicial, la
sotscomissiä ha parlar en la irnpossibilitat d'aconseguir la conformitat deis delegats turca.
El delegat croma leitet Parca 10nuncia ateshores un discurs de comestació a l'informe anterior declarant netament que el projecte presentar pels
aliats, en co que es reierix al rea;rn
i ildroduir a Turquia, is mea
prt.jcir que el de Iss capitulacions ja
existents. Iumet l'aixa afegeix despres
que en ao que es refereix a les garanties a l'estranger, no es necessari traetar, tota vrgada que les gararties que
Tumida cencechix a tats els hatiants
són ja suficices.
El delegat francCs senyor

rrere contesta a remet Paixà,
dient-4i que aprova per complet
Ice deelaracions fetes pel dele,
gel itailià senyor n'arques de Garroni i que .eelä tema sornres de
les paraules (llenan Paieä en
afirmar aquest que el projecte
dels alLis, respeete a les capitulacions sigui nuca pitjor que el
règim ja existent. Prega a hinca
Paixä que den' explieacions sobre d'aquest punt.
Lord Curzon manifesta que ele
delegals tures celan demostrant
elarament que no d^sitgen arre.
bar a un acord, teta vegada que
e ls aliats no pudran mai acceplar la teei turca.
Ismet Palee replica que medie
larä sobre les observacions presentades i que d'emanat-la per a
contestar a elles la convacatárta
d'una nova reunió plenäria el mes
aviat poesible.
El preside/A, marques de Gapasseig de la Rambla, enderrocant el cunvent de Santa Magdalenu, que ocupa la meitat del l'as neig, a canvi do lliurar solars a
l'Eixanipla per edificar un nou
calavera. Els solees resultante
d'aquell es destinarieu a forinueus edificis per a sucielats i
comercos.

— Sha renovat la Junta de
l'Associacid Regional dArquiteeMANO
Les baleare, designant-se prestHo n orant En Costa I Lobera
dent a En Gaspar Bonnasate viceLelteueu Cieutille Literari i president tu Ea Josep Alomar, i
Artfetie celehrä arar una vetllada se.creta • i a En «humus Atener.
en 'amor ddl gran poeta Miquel Regueras; pels companys del continent, acordaren la eulideritzaCosta i
Ocupä la tribuna el periodieta' eid d'intereeme professionals i
mallerqui Ell Peto Ripoll, redac- cumbalre energicament Eintrutor de "La Alnauttaina". 111 son siewe actual.
— Es cornenea a parlar de la
treball lentita "Consederaceouee
critiette e impresiones sobre la futura Iluita electoral de díputats
obra de Cuela y Llubera", m'ab a Curte. Els Iliberuls presentaran
tot u estar ben documental., re- uandidatura do majories per a
veLla esser fet molt depreeea. tres Hoce contra la cualició mauDúna algunes dudes biugrallquea, ru-coneervadul a-weylerieta, que
traneriu judieis dels principals s'aesegura maná lambe per mecomentadors d"En Gusta i, al par- jories. Mallorca ele-ge-ix cinc
lar de la intima unió de Eänima putals.
del poeta atub sa terra nailiva,
fa una bella evocaeiú (Je Ellla
Duurada. Llegeix i comenta esJoEis Potnells
petliaüttent "El pi de l'orine/doy".
Ea Itegieen lambe alttee poeventut
síes: "A llorad", "A un claper
de 8'S attle ", JI Gorch Blau" i
La diada de la Leengua Ca"L'Harpa", i per no ferie subetalana I els Pomelfs de Joceplibilitate. "Ante el Moises de
ventut
Miguel Angel" i "Caticiún de la
Responent it diverses consultes, (I Dimontaña'.
Es parla de ter prest un bu- Catalina-a es comidan a manifestar que
menatge a En Miguel deis Sants voura alud) molt gust l'assistencia i cooperació dais Ifornells tic joventut a toOliver,—.1. II. M,

de

PALMA DE PO ALLORC A
El Ilun Frovorriadur l'IN )1,

N'Alelandre &sumarles, ha donat erdree pruhibint el jue.
ree 4;:e le vä quä. juIìaa S de..1

tes les manifestacions que es facin arreu
de Catalunya, anuls mutiu de la próxima

rroni, diu que pren nota d'aquese
ta declaració d'Ismet Paixä i expressa l'esperança que els dele,
gats turcs no persistiran en Ilur
actitud intransigent.—Radio,
I IRPRESSI O PEal I IN ISTA
Laueana, 28. — Despees de la
.sessió plenària de la Comissió
les capitulacions, la impressie
que regna en els cerdee de la
Conferencia és molt pessimista.
La intransigencia dele tures sera
bla accentuar-se encara mes i es
creu difícil la possibilitat d'un
acord.—Radio.
'
Malla, 28. — Plan sortit amb
ruta a Constantinoble un cuiras
rete cinc torpediners i un cenes
Ileuger anglesos. — Hayas.
Londres. 28. — En vista de les
noticies poc satisfactóries rebudes avui de Lausana, el Goa-2re
britänie ha donat ordre a la fleta
del Mediterrani que actualment
PS triaba a Malta yergue. surti
immediatansent amb desH al
Próxim Orient—Radio.
EL RECNESENTANT RUS

LESIONAT
Constantinoble, 27.—El repseo
senlant dele Soviets a Angora,
senyor Aralof, que cone es sabut
ha exercit constantment pressiS
prop d'aqueet Gas-era per a privar:
que s'arribi a un acord a Lausana
relliscà quant sortea del een domicili i va caure en mig del ea;
rrer. Va esm '. recollit arnb greus
ferides al cap i diverses costelles
fraeturades. — Radio.
RECONEIXEMENT DEL S-UA

ABDUL METJID
Akalis, e3.—Els kemalistes cee
actualment es traben empresenats. han lexpreesat llur confiarse
en Kernal Paixà, pera demenan!
Angora que mantingui intactes le
pees neia i el prestigi del ealifae
Adoptaren una resolució, recn-.
neixent e •Soldä Abdul Metjid com
a califa i confeeint a Keniat ei eital de "Subirb. del Califat". —Rae

eme.
•••

DELEGATS DEL MINISTERI DEL
CORIERG DELS ESTATS UNIT3
A BARCELONA

Paris, 28. — La "Journee
dustrielle" du que diversos delegats del mini.steri del Conters
dele Estats Units es limiten a Bars
celona celebrant confereeneies
anda els principals comerciants i
inciustrials ile teixits i llenes pir
tal de discutir les bases de les neo
gociacione eventuals per a esas
blir un Tractat de contera —Ra.•
DIIB ISSIO DEL MINISTRE DE LA
GUERRA OREO

Alertes. 28—El senyor Panette
los ha preeenlat la dimiesió de
ministre de la Guerra, mareara 3
Träcia per a fer-se caree del 034
manarneet de l'exemet.—Radie.

matee, dia 31, a les 5'26 del mali. nd
excursi5 a Ga y a. Nostra Dona de EN'
gues i Castell d'Aramprunva, retorna:S
el mateix mati pel Baixador dri Passug
cio Gräzia, lioc de sortida.
• • •

Concernent al Primer Gaceta "Pro
Araiu dels Pomells", sois >eran atinau,s a Concurs els retrata de tamal
neeirn el per It. ja que mis pc:iis ian
tiadrien cap valor per a l'Arxia.
El repartiment da premis sera el da
iii de febrer, al Teatre del Centre Me
r:.i i Instale:4: dc Grazia.
Deanes dels premia anuncies, s'ban
rebut els segiients:
De la Mancomunitat de Catalunya
Tema lliura. De la casa Cedí% S. en t:^1

elan.
• ••
A la forat, - sa capella semipnblics JI
la Biblioteca ]le Sant Andreu, 5'Iri
lebri La SO'xIIIZIC MiSSa del gall, org a
d'a--nitadpclsPomeJr/tia
quella barriada. El magnific loe-al es
avié atapeit d'una extraordinaria C Mcurriacia, ji molt abans de lis delta
ds la nit, abunda:tu:1i extraordina ria ment les pomellisees, coiant la cale'

pceta. Fou celebra:14 el conseller d a-

(melles entitat, jovenivoles. me-sen
W. 1 Corbera, fundador i prepn.lati
d'aqueil loe-tul de cultura.
Es canta„NtiSAI de la "Marc de DA
du NUrta” pela mateixee pcmellisttS
acompanyada pel nrstre de l'entitat,
nyor Estape. Es repartiren recordatoris

d.- la menurable testa -religiosa.
La Comuniú fan nodridissima, Predi'

Cent una escalera platica el revertid
Ce aseller. En l'Adaració a jesús acuul
l'enorme afinada que °m'Ala el gc.A
• • •
edalc i , el qual era ialuminat corn a Id
El Pomell de Juvenil* "Definsers ; catre solannite que acostutua cartas+
4¡ Le lino ". t organitaaga pa al
- I galaLaae- e eetitel te eià4 tueee
Diada de

la

LIcligua Catalana.

i

Divendres, 29 desembre de 1921

A

PUBLICITAT

ÇONFEWENCIES
D'ESPANYA
La qüestió del Marroc

Declaracions del nou
Alt Comissari
El senyor Villanueva ha fet
biws deellaracions en les quals
diu que en la conferencia que
ahir litigué amb el general Burfuete lt fea numbroses preguntes per a informar-se dels aseumpLes del Marroc.
Feertirä el dia 3 de gener rap
a Tetuati, i a Algeeires tornare a
conferenciar anda el general
23urguete.
Abans d'exposar opinions sobre el Marroc, du que mecessita
estudiar sobqn,3 ei terreny per a
;adoptar les resulucions que mes
convinguin. Si jo fes — diu —
tina manifestaciú categórica, en:cara que fos amb absolluta sin• ceritat, podria ocórrer que el
problema del Marroc, tal com jo
el cocee i Itonant-li una deharminada orientació, degut a co
que ha passat sufrís un canvi
comptet, la qual coca donaria
marger a comentavis i censures
que jo, als ineus anys-, haig
;vitae.
Contestant a preguntes qui
fa el- per:odista sobre riuterns
qui ha a Franca per a conèixer
91 canvi que sofrira el regiin al
i'darroc ami) ei seu nornettament,
diu el senyor Villanueva:
—Opino que Lii aquest sentit
la nació y ema té sobrats motius
per a conèixer, si no taxativan:ent, la /mitifica a desentroUlar,
tilmenys els hornee que la dirgeilen i l'enearregament de portar-la a teme.
Arran del eanvi, astant jo desparxant amb S. 31.. en' digué que
el s antba;xadors de França, Anolalerra i lía ttia havien manifeefei. .1e tes parazetes dele quals
tet p a oun e ixernent el sub:rä. que
tnzdg..at estar tiillat í Je 1,o beliees Ire meres eimpaties pels
1-e-tioe i le l'El:tes:t. el ceneepte
klue ageoeirs nacions tenien de
no era ..I1 xtren, salief
de linees i justicia
3 .• r ' • a"
C e rn t aig desenrcilllar
amh
nieva n . -J a.la al front
el uaet
• t el refert depar!antent.
els p ostres veins
•

(i
tome:

emb .
i qi•e

denen haver vist
,Z1j) del (jo y ero, marucemas. i5 'la persona
rottveni de 1 - 9 12,
••• interesaos afine que
• •s i a nació es tela&onen

tt tilt.S a MAS ocupa una
ei rl -1-a en agneSt &veril una

vrao na ben coneguda a -França
1.olitament i que es el rumie de

Ilonmmute3.
litio 'la dienl:
1',valit de l'Alta Curnssa:., • A amb gran espérit .le
. sense oblidar que a la
, proteeloral espanyol hi
e sos lilins a una necio
no ene eepara sitió

Peee
UNA OPIMO D'EN CDICCECREA

L'ex-niinietre eenyiír Goicoechea ha .1t que ii eembla lié el
catre que prenen ara-les coses al
Marroe, puix espira /non de les
dote Iii senyur Villanuey a i ereu
que un Alt Comissari civil
lÚlta- pussible al Merece:.

Per a mi—diu—hi ha dos problemes previs, de la solució dels
qualls depèn l'èxit o el fracàs
del nou regir!).
Tindrà el Govern decisió
cient per a vencer les dificultats
que oposi al sistema la cega 1
desbordada resistencia dels interessos F de les subseeptibi4ia
tale, que de tot hi ha, creats a
l'empar del regim d'ocupació 1-betina practicada des de 1913?
Mostrarä a la vegada eel país
davant relement indígena, la seva voluntat.resolta de romandre
ei Marroc?
En la resposta a aquests dos
interrogante, eetä tot el eproblee
ma. Del primer en dubto rnolt.

tament tenen partidaris i impuge
nadors, per6 mentre e 'arriba a un
acord, que es d'esperar que sigui
el suficientment meditat perquó
puguin quedar perfectament servits els interessos nacionals, no
será, possible realitzar la intensa
repatriació que s'intenta d'acord
amb la nova orientació que s'imprimirä a la politice del Marroc.
CONFERENCIA A.MB UN KIVIBAIXADOrt
L'ambaixador de Franca ha ce/ebrat al migdia una extensa conferencia amb el ministre d'Estat.
sobre els assurriptes del Marrec.

• Avul marxa a Tetuan, en el
contratorpeder "Cadarso" el secretari López Ferrer.
— Marea a Ceuta i Tetuan En
Francisco Casete, que ha repreceitedonatius ala soldats catalane‘ae
la zona, corte ho fach on va.
— Regna tranquil.litat a Trmarats, !sumar i Tizz-Azza, efectuant-se els-eonvois sense novetat.
— Els gums feren una razzia
contra els rebelds, que celebraven

COMUN I CAT DA NIT
L'Alt Comissari ha arribat a
Ceuta i denle serà a Tetuan.
A Melilla, fones de poliria de
Cup tingueren tiroteig anib una
partida de "malfactors", que atec h la posició del pebtat d'Aebeda.
L'enemic fugi, enduent-se cinc
ases i diles mutes. Les torees sense novetat.
'Ha eslat mort un solda l al passar de la posició de Tizzi-Azza
la de Benfiez.
Ha volcat un cernió mullan
aprop de Xauen, quedant ferits
un tinent, dos sergents i cinc soldats de Bashastro.
A Larraix, cense novetat.

fugi a cala Tramontana el eanoner "Laya" i el guarda costes
eLarache", aquest abordà al primer, obrint-li una via d'aigua.
L'avaria quedà reparada desseguida amb els elements que
s'enviaren des de terra.

Una de les coses que de manera
mes completa i sorollosa f r a c a ssaren en juliol de 1921, fou la policía indígena. Avui, la policia indígena, com mai poderosa, ha estafe amb la seva resistencia, la
oansa del momentani fractis
desenrotllada pel ministre Benuna al Rif, per a la implantació del proteetorat.
Qui dubta que el reial derret
de 19 de setembre últim eslava
ben oriental? El que passa As que
ni un tros del decret s'ha convertit en realitat.
En eanvi, el fet a la zona occidental ronstitueix un veritable
CPS de responsabilitat per als quo
recolFren un país tolatment pacificat, arnb un Raisuni reduit a la
impotencia i convicto de la ne c essi t at d'expatriar-ea i marxar a
Orient, i li remeten era un leerle
(ore la pau aleatória del qual esta
pendent de la voluntat d'un borne
eneuperbit pels nostres errors i
les noelres humiliacions.
No, no. Pensem en fer una política nacional de continuitat : no
en aeonsegtdr, per a cada qual la
satisfacció efernera d'èxits momentanis i ostentoeos.
Tot.s (re !9 sistemes. accid politice. acció militar, tofe fracassaran
mentre tot el pele no ajudi arete
una actitud d'asentir-riera, de conBanca. de constant assistenria.
El Marroc es problema de voluntat.
Anee tantejant el e diversos e i stemes, corn qui aesaja el menys
delent, el rrenys co e tós i el alle
millor ennetueix a la tranquil.lital i mil t or reseati de l'ànim de
la preoeupache, de perdre el
temps.
Si derrera del perder: toral civil hi fin tina voluntat resolta,
liniril l'exil; si darrere del proteetorat venen eis musulmans una
voluntat feble I ameiLlant. el regin: frnel e arä. Afines!. (es el dilema. El pafs
Tole lenim l'ob!igneiö d'ajudar
el Govern perque :a seva acoló
ens pcnil aquesta vegada al
trion-i f.
Per la me ya Dar!, mai he vist
al Marroc un tema potaje i SI sola
un suprem interes per al present
i per a l'esdevenidor d'Eepanya.
EL VOLUNTARIAT A L'ALRICA
Es tracla d'establir ritpidainent
el volunlariat a l'Africa i per
xi organil zar la recluta amb l'objeete de erouedir a la repaileaClo.
Sembla que al Go y ern hi he un
(tolde erilari; el de que s'orga
zi la recluta per una entitat rom
ja es dispeeä en 1912, i el de deixar II iure la recluta a entitats que
ofereixen determinados garantice.
Aquestes dues formes de reelu-

--

;e x

contraria.
Figuren en aquesi equip sis jogadurs internacionals, entre elle
es destaca el porter Van Der
Poet, la revelació d'aquesta temporada, cont larithA l'extrem 08guerra Petit, i Timmer, dd mig
centre, representants di, l'equip
nacional en l'Olimpiada d'Anvers,
1 l'interior esquerra, Verlech.
L'Europa, a fi que Lote ele nticionats puguin admirar reecellent joc d'aqueet equip holandes,
i tenint ed compte els alises actea futboltaties que se celebren el

de S. M.1 amb el president de l'Audiencia de Madrid perquè l'informi de rentat

/Inda.

ocasionen la lentitud en el procediment.
Entre eres animaría es troba en aquest
eas lanstruit anab motiu de ratemptet
contra el aenyer Dato.
F i n a ara teAD 22 els eneartats en aqueota causa.

cret i definit i degudament comprovat
davant l'autoritat superior de la pro-

eoco.

' CUCARA

Imposada tma segona quinnemalabarts
41'haver transcorreguts dos meros de
complerta l'anterior, vindrà obligada
l'autoritat que la imposis en posar-ho
en coneixement del ministeri de la Gavernació.
Article setè.—Les providencia de les
autoritats governatives qüe porten aparellada l'ordre d'ingrés a la presea st
condigna= sempre per escrit i mitjaneant una exposició sintetice dels fets que

«FL1LLA.—,Ahir, al cerca re-

-

_
Dues

Reials Ordres
--

Contra l'abús

litar.
EL COMÄNDANT GENEF.AL DZ
MELILLA

de les

quinzenes
Demà publicarà la "Gaceta"

una Reial

ordre de Governació, la qual, en la seva
part dispositiva diu aixf:
Article primen—Les autoritats governatives del Regne i les que per la
seva delegació exerceixen funcions d'aguata mena amb carácter permanent i
límit jurisdiccional fix, aplicaran rartic& 22 de la HM provincial de d'agost de 1,962, atenent-se al seu anime
contingut.
Anide segon. — No es

compendran en
el dit article, els actes contraris a la
moral o a la decencia i les faltes d'obediencia o de respecte a les dites autoritats quan s'hagin real i efectivament
perpetrat sense que en cap cas càpiga
deduir-ho de la seva anterior conducta
o antecedents.
Anide tercer.—Els menors de quinze anys no secan, en cap cas, objecte
de multes ni d'arrestos substitutius corrapenents. Sean remesos als tribunals
especials per a seis que existeixen a
la 1i-calima en eampliment de l'acide
segon de la llei d'agost de 19:8, i tercer del Reial decret de 25 de novembre
dg l mateix any. Si no s'haguessin establert ene aquests dits tribunals a la

Per al arree de nou comandant general de Melilla es parla de diferents
generals, entre elle d'En Martina Anido, Suárez Inclän i Pérez Sama.

Aquest anomcnarnent deptodrä de si

ele comandants generals d'Africa han de
conservar la matzixa categoria, pub( en

aquesta categoria fos limitada, no podría ser - hi &mima un ge-

el mis que

neral de divisió, sind un de brigada.

bell entuvi, en seguir la comandancia arnb l'actual cattgoria, el que
per al sea
reuneix més probabilitats
anovnenarnent és el general Suárez In-

L'OEJECTE D'UNA ENTREVISTA
Es diu cine la confecincia alele-ad:1
aquest mati al ministeri d'Estat per
l'Alba i l'ambaixador francas, tenia relaci-5 amb un artick de "Le Temps",
arribar avui a Madrid, en el qual es
lela, en forma exagerada, el relat de
les última agressions a la posició de
Tizzi-Azza com si s'haguessin ltiacat
veritables batalles.
NOTICIES DE MELILLA
MELILLA. — elan ingressat a
l'hospital tree soldats ferits en

accidenta.

de les canees que retan pendents
nyalament de vista i dels motius que

La vista trigarà a celebrar-se pertind
la cansa hará de passar a examen dalo
a:le:eras &tensora, i agneat es
en qué, s'inverteix betraut de temps.

DOS PARTITS DE FUTBOL
VICTORIA DELS HONGARESOS
les motiven.
1 HOLANDESOS
— La Acial ordre facilitada al mi.
nisten i de Gracia i Justicia regulara el
Dri el camp del Madrid F. C. s i lla cerigirn de les quinzenes, diu efod en la lebrat a la tarda, amb gran concurre n
seva part dispositiva:
-cia,elprtdfumlentr'quipcamAnhele primer—Pergui els cops de pió d'Hongria 31. T. E., de Builapest, 1
Regne
del
presons
i
penitenciaries
les
.
el Madrid F. C.
puguin admetre en Ruta estamento els
L'oquip eetrauger està integrar per DO.:
arrestats governativament, aerä naces- tablea jugadora, espeeialment el guarda-'
sari que landre d'arrest s'hagi formulat meta, que es formidable, cola no se tila'
per escrit i signan per l'autoritat de qui
viat Riere a Madrid.
procedeixi i no per cap agent dclegat o
Han vengut ek hongaresos er 4 punts
comissionat seu; que en ella es con- contra 3 das madrilenys.
creti l'acte contra la decincia o la moTambé abs eelebrat filtre partit entre
l'espsip de Breda eampiú d'Holanda i el
ral o el fet en qui consisteixi la falta
d'obediència o de respecte que l'hagi
Racing, de Madrid, vencent els holandemotivat i, demés, que contingui la in- sea per 3 gola contra 1 fet pela de Madicació de les dadcs acreditativa de drid.
l'acre o de la falta.
Article segon.—Els mateixo s enes de
FtEUNIO D'INSPECTORS
les presons i penitenciaries tinelran cura
Aquest metí s'ha retina rAse
que es registrin als llibres de restablisemblea d'inspectors d'Ensenya-.
ment les iudicacions necessàries per a ment primari.
goper
me-sures
identificar els arrestats
El senyor Linares Becerra, pro
vernatives.
sident de l'Aeeociacid, expuse el
Article tercer—En cap cas eral ad- disgust que regna en el Cos per
menos per a la seca reclusió a ics pre- fa minva d"atribucion4
sons, els menees de quince anys, els
El senyor Nougues censura et
quals hauran d'ingressar als estahliments Reial deeret de Seccione, adminis,
creats per compliment de la hei de tri- !releves.
bunals per a nois, o en altres establiS'acorda -visitar el ministre
ments anàlegs si a la lecalitat no exis- d'Instrucció pública per a (Urnateixen els al.ludits correccionals.
nar-li la derogació del referit
Article quart —Queda encarregat Sa Reial decret i mostrat-se dispoExcolf.Incia de preedrc ela acords i sats a no transigir amb cap diedictar les disposiciens eue jutgi necee- posició que vulneri la dignitat.'
särica per al puntual compliment de les del Cos.
que precedeixen.
Dita guardi a V. E. mcdts anys. etc. sesessannsmseirannesaisseNgesareesoessx-sozenteasli

localitat on Vautorilat exerceix les seves funcinna, per6 existeixin establimetes on uguia Coser acoilits, seas
tram:terä a ells de seguida. las de no
has-ce-hl estataíments dc correcció, secan remesas, eis menees de quince anys,
a lea farnilies llurs amb enarrec de
vigikrlou i educar-los. La reincidencia
s'estimar à com a falta de la persona
que s'encarregui de la cesa vigi/äncia
i educad:5 i ea procedirä en la toma
que assenyala el paràgraf tercer de rarticle vuti del Codi Penal.
Arrice quart—Els majors de quinre auys, menor, de divuit, si l'habitualitat de define/tienda no es:1 compro-

cada de manera iadubtable, podran
¿asta Obiede de malta fins 330 pessetes i d'arrest substitutori fins den dies.
Article cinqui.—Als majors de quinze anys, menors de divuit, delingüents
espanyols, i els menina de divuit anys
en qualsevol cas, pudran in:posar-seismultes i arrestos substitutoris, en tota l'extensió de l'anide 22 de la hei
provincial vigent.
Anide sisi.—En cap cas i bala cap
pretext el que estigui compliat o acabi
de cotnplir arrest governatiu, podrà
ésser posee a disposició d'una aleta autorime del mateix carácter o esser ob.,
d'un nou carrectite a no llover
jecte
incorregut per segona vegada en actes

111 RA PAU ENTRE ELS ram-

TARS
En una conferencia que han
celebrat el marques d'Estella i el
conste de Romanones, el primer
ha manifestat que manrats dc fonament els tumors circulais sobre suposats disgustos de la
guarnieió de Barcelona, fine al
punt de que no sols la tranquillitat és complerta, Sind que les
disoltes Juntes de Defensa han
c.rernat la documentació, despees
de retornar els intereesants al
ministeri de la Guerra.
LA TASCA RF/NISTERIAL
El marques d'Alltie.emas ba rebot. a
la Presidencia. nombroses visites de senado, i diputada.
ha manifixtut solarnent que demà
celebrar äal Palau l'anuncia t Censen de
udnistres.
El senyor Aterul Zamora, per a surtir
al as deis qui intenten explotar el tenia

de les retarme& militara, na dit el se-

güent

Eta plans ao san conegute per ningd.
Abuse que tot, vull que bi bagi un Estat Major Central fort i vigor4a, petune

eonegui Ira reformes i les etudii i ara

die, que el IDOU proudsit es Notan/elan LO
aguaste doa punts: millenunent de l'Eaärcit, resistencia a tot el que entorr.eixi
l'obra perú negativa absoluta a leeiouar
qualsevel interea !el:edita
— Fil mini,tre de Gràcia i Jusricia
ha celebrat

confereneies .tub el fiscal

Darrera hora
DE BARCELONA
FIONIE ES LLZVA LA
V1D, FERireT CUES VE1UN

NES
Alar morf. bepria d'asee traslladat et
dispensari del dietriete ot tan, a ti-e
unarts de den un borne ano/cunar Fruircese Ferrer i Batel. el qual, amb 'latent
de Ilevor-se ti vida. es liençä p a r ruit
de la elarabt•ta ulm ..,$.11 Setill, ea-dure de

20111, smron pía, feriar. en trepar
els cristalls, a Josima Grau. de 40
anys, meine del ;n'inc itad, i a Roa
EL
vete...rae 1 Adee.
1NTEIT DF ROBATOR1
EN UN1 AZOZNITEr41A
L'AMO I UNA DONA FIER1TS
Sha eslat ausillet3 al diFT..r ,arl tIt4
nedistriete dese En Fan Nun ne,,1
geut”r del carter de Muntanyn.
«muna de tour
qttel presenre .tda
en respatIla civeta. de pronestie recenene i Na Juana Ventera Rosi, de • t»
ateo, herida de bala a la euiXa dr/ ¡a, ai-

af mteix de Indln,stit• resersat. 13 dit
argenter fou sorpres per guatre &atonels, que intentaren naaar-ie. i CD no
pode realimit--tm di:giraren sobre ell i
en la. Iluita ferinin també a Na Jeaua
Ventura, que passaea pel tarro%

.•

metete Pa Ita diepoeat que
aqueets perlita es juguin a les
onz.-, del matt. No dubtem que
l'aficiú esportiva stibra corresponda: degudantent als esfure.us
de la infadigable Europa.
La presentac16 de P"Arnade Viena
Ami) nadiu dele partas que ha
jugat a eiant (Mames el funde onza vieni l'Athletic de Bilbao tia
cursat al Barcelona un telegrama
dient:

contra la moral o la decencia pública,
o en manca d'obediència o respecte, con-

TOPADA ENTRE VAIXELLS DE

NOTICIES DE LARRAIX
LARRAIX. — Segnint cuatros
dictades per En Burguete, s'exerceix per la Comandancia general
est reta censura sobre noticies referente a lee zonse.
— Per ordre del general interventor, cabilenys de Beni -Sidel
aniran a Tafarut, per acatar role
a jalifa a Mulei-Ali, nomenat per
En Burguete arrib inotiu del canvi de politica a favor del Raisuni
1 la M' y a gent.
— En entrar al riu Lucus un
fatutxo pesquer, ha naufragat.
desapareixent els cinc tripulante
del mateix. Els restos han quedat a les roques.
— El temporal a la badia no
permet les operacions de càrrega i desearrega. Entre els vaixells
deturats tii ha el "Isla de Menorca, arnb material i passatge mi-

Esports
FUTECL
leAreTITS ileDE!...11
1"ERNAC1311ALS
EL "N. d. C.", DE
BREDA
•
ceo, ,abut, el C. a Europa,
no paratil en ele eene eeforgoa,
prepara per ale dias 3 1 del cotreta primer de gener, altres
do, siiiierhe partits amb regulo
holandi• s N. A. C., probable eanipuid'llotanda, que visitarà, per
les tres teprimera vegada nos
rrea, que en vida dels desigs
Itt firi futbolletiea que reclamaae la y ítiguda d'equitis titilandofoe, l ' Europa no ha mina sacrif
is leer eomptaure-la, al qua:
e Cene podría admirar la potencian'al de l'ex-campid, que en raetualitat figura al 11:ivint de la
claseifica r iO holarideaa, i probable canipid d'aguest any, el qual
ens demostrara el eeti joc
sic, essent els reis del "driblig" i
l'era de la pilota rl que voten, paeeant-er-la d'un jugador a l'anee
des de inig canip fine a la porta

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:

-Es tracia d'un excelient equip
que no destnereix en res del Spare
la ni del Boldklubben."
En comparar els resultats obtinguts favorabes pels austríaca
per iali5a 4, ideb un equip de
la vällin dele baseos, es de suposer que assistirein a uns gratis
partels de futbol.
,se i . e, el millo(' eotniat al 1h22
i la mes brillant salutació a l'any
eeportin de 1923. De primer antuvi, podenn dir que ei escassos
espectadors que tilde veieren entrenarse els ausl idees, nehan
tret una excel.lent lenpressiö.
El Lelpzlo I el Sana
Per als dies 31 dir desembra i
prinotre de g. rener te concerlats
la Unió Esportiva de. Sane, per a
jugar al seu camp, dos partits
contra el fort onze alemany
Sportclub Waker de Leipzig.
De la N'idlla de l'etlip germä ens
en donarä una idea el fet de que
va vencer recentment al Vuzzburger Kekers, per guatee gola a un,
i al qual equip solament va poder
vencer el hunde Nuremberg, per
4Ue el baUe
due g Un, Lle

senes se les Retiran d'heure amb
un equip temible.
Et "Sparta", de Praga
El record del famós equip txecoeslovac perdura encara entre
els nostres aficionat e; no es exagerat afirmar que els seus vincule partits són esperats amb
veritable interès; As de ereure que
'enteres existent no quedan ä defraudat.
BOXA
La vetllada d'avul
Aquesta nit tindrä !loe, a l'Iris
Parit, la vetllada popular a benefiel del Catalunya AGUR' Club,

sota el programa següent:
Cuenca contra Ruiz.
Bosch contra J. hect.
hoy contra G. Arueil.
Marlinez contra Albert.
Caiiitares contra E. Vallespin.
i Al-Baker, en exhibició de dos
rounds, contra Säez i contra Melero,
C1CLISNIE
El Camplonat de l'Esport
Ciclista Català
Muceta entital, faetuació de
la qual, pel desenrutllament del
ciclismo, marca una bella gesta
en l'historial del cicle, porta a
tenue, ainb el seu campionat
d'enguany, sobre el trajecte de
100 quilòmetres.
Deis 21 inscrits, en sortiren 13
corredors, fent-ho a leee, 820 del
mat
La liuda no fou pas del tot
emocionan( ; no per això va deilar d'ésser interessantessima, (loe
nant un resultat esplendid.
Primer. Tresserree, en 3 la.
3'h 47".
Segon. Cante, en 3 h. 38' 30".
Tercer. Prat, en 3 h. 42' 43".
Quart. ~e», 8113 legres fi4

minuta 34.",

Ginque.. Escobar, en 3 hores
55' 24".
Sise. Llopis, en 4 h. 17' 05".

MOTORISNIE
La prosa de regularitat
Barcelona-Saraeossa 1 retorn
El secretari del Molo Club de
Catalunya, organitzador d'emir:3(a prova, ha retal, a la capital
aragonesa per a atendre lote els
detalls referente a la cursa.
A Saragossa s'entrevistà anib
entusiasta elements motoristes
d'alli, entre els quals litt produit
exceLlent efecte l'anunci de la seva celebració.
Les autoritals d'aquella ciutat
han muleles Hu r cooperaeió ines
decidida 1 s'assegura que els excursionistes catalans seran objede de la mes falaguera rebuda de part dele aragoneses.

1-IONGRIA, AUSTRIA
i ALEMANYA
CONl'ilA EL

Els partits mes sensacionale
que se celebraran en l'actual
temporada en el continent, tiadran lloc a l'espaiös i magnitie
camp del Club Campi6 de Catalunya 1 Espanya. Cap Societat
d'Europa ha pogut confeccionar
un calendtire tan emoeionant i
suggestiu com el que prepara el
Club degä.
Muceta partits han de formar
època ea ele(hl
_ _ _1 41 01 oms..

talä. i si en elle triornfa el F. C.
BARCELONA, ha Rime que tan
ben guanyada td, quedara definitivanient consolidada. La prova a
que se solinet voluntariament el
Club cameló, compren els següents partits:
31 DESEMBRE It GENER

GOVERN CIVIL
Visites
soir ait.acit a congo:Mamen al scnyor
Ravent6s la Comiesió Mixta del Tre-

Amateurs de Viena

ball en el Cornerç de Barcelona i el
te4legi de Notatia. Aquesta darrera
corporació va irr constar al almenador que era la primera visita oficial
que ida a l'autoritat goventaeiva.

QUE FiGt 7 RA Al. CAP DELS
CLUBS A U sT HIA CS, PROBABLE
CAMPIO D'AUSTRIA

'e
Els esoeotacles nocturna
Una repreaereacid de la Jenta local

6

1 7 DE GENER

1. F. NURLNBERG

de Reformes Socials tint a veme al senyor Raventós per a pregar-li que proItibtixi que els espectacles acabin LKS
tard de iniija

CAMPIO IYALEMANYA

SIS GRANS PARTUPS EN QUINZE

DIES
QUATRE CAMP 1 ONS EN LLUITA
QUATRE TECNIQUES DE JOC
A QUI CORRESPONDRA LA

SUPREMACIA?

Fets Diversos
.lhir

Un borne mort
mati iou tribal al ca'rser d'En

Joaquim Costa; prop del de !duradera,

Del

13areelona

LOCAL1TATS—REB1JTS

Des de avui poden ésser retirade s les localitats coresponents als
pubis que deuran celebrar-se en
els dies 31 del rom -reimt i 1 de gec
note
Les loralitats ahonades sols
secan guardades llns tutti, divendres, die 20, al les nou, del vespre.
Es prega ale senyors socia que
tinguin l'amabilitat de no esperar
st últinia hora per a retirar el3
rebuts corresponents al primer
trimestre de 1023.
Els rebuts corresponents al
primer trimestre de 1923 sute
serviran per als perlita que Guaral( lluo lúe (1n907 1 7 (le bruce.

eadäver d'un home d'uns cinquanta
aufs, el qual no pegué estar identiiical.
el

Intent cíe staieldi
A dos qmats de den d'ahir natal,
Anna Carlee Matheu, de vint-i-guaire
anys, intentä suicidar-se drant- se daltabaix del baleó de la liaison Meublie
del correr trEacudellers, ennirro ro,
principat Ramon Corretger Bosch i
Joscp Sintetice Narbon, que passaven
casualment per seta el babeó, l'amenas
ren amb perill de prendre mal.
La Caries rebi algunes Ilcugens
rides, les quals Ii ioren curades el Jispcilwri de

PUBLICITAT

Oto.

t Els Espectacies

Crónica Local
OBSERVATORI RIETEOROLOCIC DE LA
13211/ER5ITAT Dl.
Dia 2..R de deaKnbre de

102.1

1401. 99

d'oseevacid: 7. 13, 15

Raranutre o raro i al nive'd de La mar,
7114'3; 7011'7; 7.1611.
Termórnatre rae, 4'9; 11'3; 10.4.
Termarnatre humit, Da; 9'3; se.
litstaitat (rentasimes de saturada), 72;
Vi; Si.
IPreceia del y eti. SSE..; ralara;
Velocitat del vent en metlroll per segTEL

I: O; 2.
Estat del eel, quasi tapat.
Clame de navola. stratns-chnsulit e, eiTrUs; A-stratus, stratus-canaultor; eanna
he-nimbas
Tenalaraturea extremo. a Parnbra

PUM!! -

LA

PUBLICITAT

II la

VI negra 0'75 arete. litre
¡Cellers ARNO & MARISTANY

Cellers

JOIES VERITABLE OCA310
objeotes usets de totes classes
Preu Ce. Tallers, número 41

rg

den 12

2riNg

LIEECERiii

085 aalp. lit.

ARNO & rilARISTANY

Al c.117p del Barcia en
taxi
La Federació de Llogatera ha
establert servei al dit cantp a 2
pessetes celent, aute compleL
La coneguda pelleteria de den
Edniond Frouchiman, Llúrla, 17,
té l'honor do posar a coneixe.mant
de les seves aristocrätiques ara.
voridores que, autb motiu da lee
próximos fastas d'Any Note 4a
posat a la venda, a prens excepoionalluent re/ludas, un esplèndid
assortit de pella.

e:set
Fontaaüa, 21-Teh :-.475 A.

I

CASALS
7, f''...aat Santa Anna, 7
tifflutru.

Aparells

Fotogràfics

Cuyàs, Portal de P.Abgel, 11
13
—
A l'Esrala del Traban cstä oberta la
matricula pel Curva de Perfeccionament per a fadrins rnanyans, que camenaarà el dia 2 de ganar. Per a matricules i infarmacions a l ' Ori g ina de
Secretaria de l'Escala, avui i dama, de
dos quarts de set a vuit dal vespre.

ICIES VILANOVA UNIO,
'

Cata; ros, Re:re:lato, TU- c.:J{.1111E3, cr6nlyucs, es rus en räpidarnani, amb
• l'Elixir Gamonal Climent.

Avui, divendres, dia 29, Ivon
donará, a set de la tarda, al Saló de
sassians de t'Excito Ajuntament de Girona, una altra conferancia sobre "La
cultura de la dona, arma victorioaa esastra grolieria i turpitual verbal".
Por al mlilor obsequI

Aparells fotogràfics

Cinemas pea la famtlia
Joguinesinstructives,
Visiteu els magatzems

CUYAS-Portal da l'Angel, 11
T4pioque9 i Purés
FIGUERAS
eont ele militen ciel filón

El prantina dia 3 de ganar lindrk lloc
a la raataxa Agrupació usa luncb
celebrada de Paica assolit per
posicias de Fotograiies. A arluest acto
serial convidadas les autoritats i la
Premsa

Pre33nts-Cinemes
Cuyes, Parta' de l'Auge', 11 I 13
Es fa avinent que l'Exposició de Fotc.gialies qua l'Agrupació comentada es ti celebrara amb tant d'axit, será clausurada el proper diumange, dia 31, a las
vuit dc la nit.

Deniä, dissabte, a 142 cinc de /a tarda, s'inaugurarà una interessant caposició de pinturas i dibu j aos de l'artista
Anton Farra.

eamarrosis...
; La gentil i saladisimia tiple, la atina; table creadora i sesear:atora del baiuct,
valor poatiu de hart bric, la que amb
;el sea sorarís suggestiu-a oh, la rialla
sonora de la Rosaretal—umple d'ale' gria l'escena, celebra diana, dissabte, el
'ata beneficio a Eldorado.
La Rosereta vol correspondre el fer. 'VOTÓS afecte del palia oferint-li un
'programa yariat. a/cre. 42E doodul

Frica d 'Orfüreria
AA/u re; a pusants i iaula

Vendes al detall
Prcus sena compEtancia

4 - felaferrissa - 4

II

113122.ESIIIC3127/112Q33C113312:

N
II

ua

mena barata, etc., etc.

i

NINES

—

GRAN TEATRE DEI, L10EU
Demk. Serata d'Onore del mestre Kousoevitalay.

staealaiesaffaisistressissagin
2
a
: Teatro Cata iä Romea I
111
Ill
O
II

N

divendres, tarda. La ..,
e02 Avul,
a
81
comèdia en quatre actes
l

11

id
31

a

E

Fanny eis setis

•
criats

81

11

Kit, gran ranció d'Innocents: 1, Sinfonia per un PW
q uintet de qua:re; 2, Xereales, moneleg, per En
• Montero, I cinc o sis actors 12,
nota; 3; Estrena de l'obra II;
aventura extraortllnaria
d'un carate 1 una herbolaria a
a 4. Varietés (els números no »
es detallen perque sorpranEl
guin mes)

n

3

data 2 ka BMIRAlletießletr. PT Kit
1333113111b21NMEC11333e22133113E1

•
•
•
•
n TARDA, matinee, a dos murta de 111

Teatro Non
Companyla d'opereta, sarsuela
revistes, dirigida per Enrlo ileut.
divendres, a dos quarts de
cinc, Música cläsica, La rubia
del Fart-West, Que ets gran Barcelona. Nit, a tres Marts de deu:
El duo de la Africana, La alegría
de la huerta, Veis ojos caten en
Túnez.

Saló Catalunya
4
si

Notable sentar lordä. Avul, (U- N
revires, moda Selecta, prOzrama colossal, frican(' Indlscutible del Pro- es
grama Murta: 23 horas I n-.3.Ja de !!!
pedals, deliciosa comedia, una Verla Sable preeloaltat. Euits: Juyant amb
a vides, emor/onant. Sandoll protoctor 8. damas, gran broma. Vial.» del
Prrnoop de Galoe a l 'India, (pruner
cpioodl. — Dilluns, gran estrena:
15 Diseco!, (Artistas assaclats). Malt
• avIat, La dama de la flor. Freno cor- 8
reata.

•

•
Aval, almendras, alt, a dos quarts 3
• de del:, colossal proa-rama, Repetida •
• del callen d'Innocents: Primer. La gi
61 preciosa comalia aramanca en tres
jj OCIOS, La meacmora del leen de Oro.
11 Segon. L'apropoort cdatIco-lirleo• bailable en un arte, original de C.
• L A., La tornada d'En Nandu. Ter• cer. La celebrada revista local "sol
al
fauna", en Un acta, SIS pudras —
aDote0.51, le aeluat Xlniola,
1 p11, estupenda p resentae10, trucs
3 aorprenden:s, nos do ball, Ilums de
ben g ala, etc. — La (uncid serä
weautraea par tan reputa: gutotet.
---,121ssabtc, repoalul6 del f anule cica51 Su ad CIIIC actas, Gardenia Etruno. ••
•

•
•

a

3

3

1

_

Avui, tarda, a preus poputars:
OANTO DE LA it:IDELA
ri LA
111

LA razacikka
a
caactoird r,r.L CLVIDO
a les deu;

ra

11
to

sas.

CADA CIA

Teatres Triomf i Marina

l'any

•

123112.9333EriniGaa2313/2•31/1a

3

Nii9f3N
a

LICE911d311132101133213313311131

rilattacnautteacitaLaittian

a TEATRE NOVETATS

lei

GRO EZUESTRE

Companeia de comedia
- TUDELA QUERIND - CORTES
(Telefon 413 .1 A)

tura Grasosa. Aval, (lis-anees, utt
trua quarla de deu, gran moda,
11E1 millar prog rama de Giro del
m'In 11

Nit, a lea deut

de tota la campa:arta. Ovaciona al mea intrepid Cela domadora
Edr. Fortuaio, anoti era taus ti:ristres

LOS FRES CÐS

LLEOrts SALVATOES
magnines exeroplars de la riera raga.
tispretaele artlotic 1 emomotialit.

aalirrult a l'atraca:a mea
sie pany, presentada pul elle-.

Exil

Lira damador Brecker's
ELS 08503 COMEDIARTS

•
a

Lo en! I Ist. Ossos acrObates, clellstes, pallnadOr g I tangutates. Completaran el programa dolae notabaisBulles atraecions de reethiegut me- gi
rtt.—Dentä dIssabte, diuhrbge I diuns, tarda 1 nit, eurauedluartes •
ftmcloni.

iaa

e a ic u a .D La a a a at.2

ENNENRCBC:21112C1123G311.12_

Gran teatre Esuanyül r,,
azeurePcio GUAU
93
• Atol, dlvendres, 29 clesembre. Tarda, a lee cinc, Entrada I tutaca una
pesseta. Itepencld de in fundó d'Innocents. Primer El vodevtl-recepta
en dos actas alfiles* Butalti11. segun. La trwedla Cd1111ca eIn un arte
La flauta d'En Bttsta. Sil, l'Ox1t
• mes gran ne l'any: A l'ombra do
MOOIJUlo.—Drmä, ellssable, tarda, a
dos quartr de din, Saltant de la
• Feos. del Gat. hit 1 lOtes has nili,
• l'obra del /Da: A Pombra do Mont• Juloh.
Molt :Wat: Nora. I vellos
U tumptatIone do Sant Pero (amb quadrua anua).

a
a

112

u
in

•
•

ComenzesaassausaaasatuamN

.1,
as

a

a11
a

COLME° POMPEIA, Travesera.

Avui, divendres, dia 29,
dos quarts de deu de la nit.Pr,
sentació a Barcelona del cèlel,
Quartet Vandelle, de Paris. — pe
sabte, 30 das desembre, a do/
guarts de deu nit. Confer4no4
sobre els moderns compositers
francesos, per 111r. 11. Vandelle,
seguida d'autlició d'obres pei
Qvartet Vandelie i el Mani8t5
Alexandre Vitalta,

Macla de Cap-d'any, a dos quads

Català,
. .. . ill

MUSIC-.HALLS

EDEN CONCERT
12.—Grandiós hit de

%quita Alfonso, Rlary Taran, Les

Arthos i altres importantiesiala
atraccions. Aperitift, Dancing
tiran Tabarin ginerica.

a
taav...assarriasistakuutiki
•nn•

2i 1A 11.5114211/1KCA33131.12 C3111319

Crzln Teatre Comisi.i •
LI Gran Cinem Bull'Oia!..a a

a

tit

Jocs

ra-

mor. Limar poeta el volant, per la al

a

:mur de le serle La ralea da la :1

EIlmo.

fi

a skt4nuliskz..suainailuszzTaif
a
U

ratECCBIG.i..tuLLESI

•

Palace Cine

r1331311311112MINEVI1313111111311M3

3

la beneficiada.

Issuimastaiii

DR TEATRE • casa roe.
skill) 1/111,1 TEMPS. Restaurant eopecal.
Pez. linees t StailocOS. Quiniana, 7,

- - -

ESPORTS

Fror.d3 Priacipal

Palace

divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessanti
partas. Nit, a un quart d'unt4
Grandiós partit de pilota a tuste:la. Olasceaga i 'chau) contra
Jaime 1 Palau.

FUTBOL

Vidaa aprotitada, La rocanciliamst

a :eta

u

cetrinos y aguardiente, La
reina Mora i Cançons, per

RESTAURANTS
rnurn i

Ea

II Ledtbre arttita Oaat Osaalda I quart

Ortas - Leents - Gallego
2 A \ ni, divendres, tarda, a
u
les cinc, La niña de las
pi planchas. La sarsuela en
11
..
ti un acte i cinc quadros, El i
quarteto Pons. La graeioeo_
111 siseiena historieta cómico.
l¡a lírica, La cara del ministro.
Nit, a les deu. La divertida it
sarsuela
2 quadros, en uu ;lela i Citad
es
a EL. CUARTETO PONS u
Ial i ei grantlids exilas do hm•
ma, la joguina etmlica en
doa actos
N
EL COYA
11/
Cada dia, El Goya. — De- •
dissabte, l'arterial da
Ro —
, ari I eonis. Tarda; l'AM 21
'
a va esa mescal! i El Coya.
a
Nit: ¡Plancha!, Agua, azu-

LA BUENA SOMBRA
°lujo', 3.—Cabaret continu a
Is set a dos quarta da deu Ida
les doize a les guatee de la aza4
tinads,.

a

3 Aval, (lis: radies. tarda I nIt. PirraraN inea UO1033611. Les gran C311^EL'a•

•

a

de cinc tarda. Andieni de Sardanes per les cobles:
Montgrins, de Torroella
Principal, de Perelada
,
Barcelona i
ORFEO CATALA
dirigits pel mestre En Muta 31i,
llet. Estrena de la
CANTADA DE OAP-D'ANY
del mestre Francesa Pujol, per
l'Orfeó i les tres cobles. Programes i localitats, magatzem Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal
de l'Angel. Condiciona especiala I
per als scriyOrs SOCIS de l'Orle6

a

a

u Cornpanyia de eqrsuels

a

K Li RSAAL

id
rd PPLAJ DE LA GREMATCGRZFIA a
ANISTOCGATtO SALO
a
11
n
Ella 30 de &salubre
29
U
Q Reaparict5 en nquest local de Li al
euuncat artista,
u
te
NAZ1MOVA
a
a
en el 111,7n arlIstle
dl
VI
ig
Frenortor1 13. do Leigu'i
MS
N
FOrtA DE LA BOIRA
ai
ad en el que Interpreta ma g latr:druent ra
a (1,.3 persa:balees diferente.
a

är3121.331.1129131.3C231EZN3112

E Loolt Auo

Associació Intima Concerl

étatutiaitinctiaanakizmna

in

•

Avui, divendres, tarda, po- 111
pular:

Satt

•

111
N

EL CLAVO

arandteaa companyla de Me. Ven-

asteliutvamant par ras so,,,

PALAU DE LA MUSICA CATIILA.

1 CINEMA NOU
At.tii, El capita. Kidd, 7 i S;
O p ortunitat, Els !leona de l'harem, La revenja, On és la mera
dona!, I.a reina de la 'film, 3.

ERAILTE ZACON1
re p resentant In aevra graus
creador:3:
1 Dationeatl, Gli ;pato% La muto civil*,
Trata amori, Da: Podre Carurio.—Queda
Obert / * abonan-KAN a la compra:sarta del
teatro. Ala aenyors ',sonata a lea nnieriOra
tamo:ararlas seis reservaron les seres loealtiato Una el 31 desembre.

La ca:eolon DEL. OLVIDO

a Pel teu amor

Irmermumg......111

hl ha joca arrib l'amor, L'amor
porta el volant, Iridua apeofitada, La reconelliacia de;s prome-

Gran Teatre Espanyol

eetnal

II
a

stoss.

Hoy, 4, La reina de la Ilum, No
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Es daran:noent artiado
Crea Y, 9, 19 I 12 de gener
Onofre autiques funcaous per l'eminent 1

E

°Imano, 9 de ganar, da 1923
recital de guitarra
p c / r'srl inestre catan.
MIQUEL Leceer
En programa lea Obre
,
han contributt ala g rana Pez,rt
la sera reeentfssima to
urnee
p
Sud-Amarles.
A tres murta (le neta en punt.

DianeArgentina-Excelsicr

Tantee Catald Romea

crzuzs a

,
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L'ilalt ruda gros de

SI dèsembre

SARDANES

—CINEMES--

•
•
•

Teatro Cómic

raumen a a .

coneert rima present cura
RECITAL DE CANOAS RUSSES
pels Pfulnenta artlgtea,
Marta Davidaff, contrait.
MANIR DAVIDOFF, eontralt.
I/. APIDOGA-JOURCIFF, tarima.
Pi. EILOPURISKY, Plantan.
Obres de Noussorgslry ed,
Resky-KorSISOff•Cretn,
nacer s StravInsky, la malo,.
lea qua," seran
primeres se

Palau Musica Catalana

Millil131/331C813331331i413C1

a
•

, Associació Musica Cerner
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de Juli Valimitjetta.

catalana 1 =tallan&
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cinc. NIT, gran Cunea, a les deu

81

00PAPANYIA LIO/OA

II

que es eones:
ELS CODONAS
El temerarl doma3or Flacher anda 811
els :tus foreros tigres rolde
E
Fi Crup més ernocionant del mido
EN 20 aseos pelar.
1 els mitres rearradabies atracetons. 11

•

A l'Ara de Montjuic

TVOLI

34

n V namero art mea emorlanant

aaanacia au mamas afilniallaalSAMEZMUMIZaarlillaal
TEAT RES

l'EXHIBICIO DE Ande MES
•
ORAN COL MON
69
damas, 6 elefants, 10 Peone,. 6 tltres real!. 17 idmis, 32 eavalls, ea- •

•

II

::CONCERTS

p alini cantonad& Camte del •"'•

•

I representant-se
tenel
adro deficios

«..

afames del Duero, e,

31

EXTRAORDINAR1 E=

ii IDIULI DE

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a l'americana de 9 a 11.
Seguint el tradicional costura, la diada de Cap-d'any a la tarda anuncia
I Orfeó Cata% una audicia de sardanas
al Palau de la Música Catalana, lli
prendran part les cobles "afontgrins",
de Torre-ella, "Principal" de Pcrelada
i "Barcelona", les (piala executaran interessants sardanas i ballets de Serra,
Balcells, Garreta, Botey, Juncä, Toldrà,
14.1funso, Fornells, Lambent i Catala,
i les duce del tnestre Morera, anomenades "El picapoll" i "El barcoc". Les
tras coblea j l'Orfaa Catalä, sota la
direcció del mestre En Lluis
estrenaran l'obra del mestre Francesa
Pujols "Cantada de Cap-d'any".

Eisarnyers propietaria podran
recollir les Bebes localitats a
Majordomia, a les horas de eosturn.

111

l'arlurteiö dels guata ha estat a collida amb

11:LINELLES I CRISTALMIES
Dz TOTES CLASSZS
Jecs de eaafa to l cbjectes per
a p reatatt.s. Es.plendid asesart:-

I HEI

a

la

N

GRANJA ROYAL

Dernaneu al vostre perruquer
una frieelú de "Pildaeno". Es el
perforo inda agradable i de 111e3
durada. Es ven a les principals
perfuraeries.

Le Consul Ganara] de Franca a Barcelona, ä l'honneur de faire can/nitre a
ses cumpatriotes, qu'il sera bereue de
lei recevoir le hanli /er Janvier ä lo
beures 30 du malita La racaption aura
heu au Consular Ganara], 2a, Plaça de
Catalunya.

1.111LCK)

15 PTES.

CARTUJANO
Vi blanca

els famosos dansarins russos

a
a•" LYDIA JOHNSON 1 ALPEROFF

La Junta de govern del Gremi de
Viatjans i Corredora del Centre Autonomista de Dependents del Cornete i
de la Indastria, convoca tots els socia
inscrito al mateix a les juntes generala ordinaria i extraordinäria que tindran lloc a l'estatge del Centre, dassubte vinent, ella 30, a les da-u del vespre.
La Junta prega insistentment l'assistència deis companys, puix així bo reclama Fintaras del nostre estamen..

MONTAÑA

prenent-h1 part
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riomEs PER DEU DIES

11

PNal, 68
ORLyZIESTRINA PLANAS

Avui, a les deu en pum de la vettla,
tindrä Boa a l'Agrupació Excursionista
` Catalunya", una interessant sessió de
projeccions de diferents llocs de la costra terra. A la vegada ens plau convidar a tots els excursionistas i admiradora de les belleses que encloucn la
postra Catalunya.
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No hi van compresos ele
vins.
Per assistir al sopar de
REVE.ILLON es indispensable tenir tatúa reservada.
Els dies 29 i 30, de sie
a vuit tarda, es linera el
ticket de les taules 3 la

PREUS DE SUBSCRIPC10
Barcelona: Dues peasetes cada
enes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres mesos;
J5 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
esos; 50 eis sis; 90 un any.
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lean Saló Daré

•

E

uine

Telefons 5125 i 4736 A
ea
.
Avui , divendres, nit a les deu
u.a
•
a
a
Ja fastuosa revista de gran espec tache

tinta -ligns

MENÚ

HL

a

AL

°sellar16 terrnonntrica,
Temperatura miran, F7
Precipitaran aquosa, dia de les 7 horca
del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data, 00 matasetres.
Recorrerle del real en igual tevaps, 90
goildrertres.
Oh'ervarions partiouIars: pluja inapreciable a la tarda.

i

,gi

SOPA DE FI G`ANY

Mkrima.

t

E

Cuyas, Portal de l'Angel, 11 i 13

Minima.
Altelma arrea de terna rata

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, divendres, ranció a benefici
de la Germandat de l'Associació
de la Premsa Diaria de Barcelona; a les nou nit. Unica representació de l'Opera eepanyola, del
mestre Breton, La Dolores, Prenent-bi part, en obsequi a l'Associacid de la Premisa Diaria,
l'eminent tenor HIpellt Läzaro
i la célebre sopran °falla Nieto,
i els aplaudits artistas Elena Luce!, Ghirardla, Segura i Goratt.
Mestre director: Alfred Padovanl.
Direcció escènica: Rabat Mera-

333111111113313311113111133613331113111103111113111111131111813
11
MÍ
: pilitlil pigrn Plaça del Teatro, 2 i 4

ocasia de desenrotllar tota la gama de
les secas fecultats areistiques.
A la tarda representara "El Goya";
la divertidIssima joguina, en la grial la
Roser se'ns mostra ron, actriu consumada, graciosa, expressiva, deliciosa...
Daca joies del repertori liric fonen
el programa de la nit: "Agua, azucarillos i aguardiente" de l'inobidable mestre Chueca, i "La reina mora", Gens
dubte la millor partitura de lamiese
mestre Serrano.
Dernas, Roser Leonis lluira renca)
de la seva ven en la interpretacias de
bellas amares, posant-hi teta la SeTA
arama d'artista.

Gaseta local

Divendres, 29 des embre
de

bi
es
GRAN CALO 02 maza
Clriat..Kratique. acuciosa tr,4904.,ai N
Programes extraardinarm

al Aral a:vez:di-es, tarda I nit, /ea
Roconoilioeia dele ti
diraies
C9 novia, Vldua aprontada, L'iimcr par- w
Fi;e: ta of volant, Crearlö de Osar Oawalgran argutnent
k (.11, 1 la pel.licula
la L'ea« d'amar, per Paulina 21e- 7,g
vi
darIela,

tr,

e

wsuismaisiskau•nmaki.tnai:

ESDEVENIMENT DEPOlterill
Dia 31 de desembre i 1 de gnu':
A. C. SPARTA, de Praga
campie de Xecoslovaquia
onze jugadors inturnaelonals
contra
R. C. D. ESKINYOL
cantp de l'Espanyol :-: 2'45 tertia
Localitats: Estatge social, II. C.
D. E., Caspe, 12, primer, Lidia
A., de set a nou.

FUTBOL
Deans partas interetzolenals
DIdd d1 de deeentbre 1 1 geadt
rd. A. O. DE ISSEDA
(probable cumpla st' llolanda)
C. O. EUROPA
Carel, Eurcpa
- Onze mati,
Per a nt.rades 1 loaalaals; II e-'

latge social, carrer do Saliwr.514
número 25127, principal, staa
de den a una del mate i de quaire
nou de la vetila.

pwasinalesiuisansiacitaksa
u

U/numen/al i Via:kvfla
--..---Avni, divendres, El cap111 tä Kidd, 7 i 8, por Poltt;
L'endlablat, per
i I I ia in
Hussell: La vidua del pase tor, DIscotin es mediurn,
Trioinfa la vida, Actual:ta ta Gaumont.—Diumerg.,,
u Nit. estrena de EI capita
n Kled, 9 i 10; El boxejadoc.
Lt l i tograma Ajutia.

C. D. EUROPA

Puea a concixentent deis senyors socis que essent neeeseari
la presentaciú del rebut del ates
corrnsponent en el partit (pe: ,1
celebrara el próxim dia 1 de
ner, poden passar a reeollir-le
Vestalge social: Carece' de S:limera, 25 i 27 , principal, segun.
tots els dies, de sis a nou de la
'vena, tenint en consista que 110
des despatxaran sal camp de itta
,
r,...132.11~RaaaltL2.11811,14m,
'IR del 1341.1ále-

Nendrea, 29 'des...Abro -da 1922
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Cartells per a
reis en català,

Un%
ASTILLA

Models variats molt econd-;
mies . Dipósit i venda. Editorial'
Poliglota, Petexol, S, Barcelona.
A fora es trameten per recader.

VALOA

EN LA BOCA
-

..................
1 PANYOS

ES LA Pri:SEUVACION

.40

dt: Capgarta, die las P.otrtyaeras;
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10G Romatnzos, tos 0i:sosera:los,
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J. MIR VIVES, S. A.
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JAQUETES RASE NEGRE, Ai 1 .
JAQUETES TASMANI
4
a
b
AtilliCS TASMANI . . 4

275
PTES
275
.
4 00
) . . 500
ADRICS RASE NEGRE
.
ABRIGUETS NENA DES DE . .411 fe 125
1'50
COLLS NEN
.
OCASIO EN CON:y ECCION-S D'ERMINI, DES DE • 200
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amb PIS DE GOMA marca FORD, Boxcalf, rail angls, doble sola de cairo

de Punt
Canet de Mar

(Barcelona

emarlaraasal210.134.M«124.14KEZI21,
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PER A TEULAES
Materials armats ab arniant exclusivatnent
JOSEP ESTEVA fi Cia.

40
Pies.
de in.
P12‘cttl 5e 35

cm.
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Vendes al (Mal!
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CARRER BOQUERlA, 32

Telèfon 3344-A
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Manufactura de Generes
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Portal de l'Angel, I i 3, pral.
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es construit per les fàbriques més
in-Tor±anls del món en cotxes de 6 cilindres i lša 'gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
ufegeria, que abans de remetre's al client són sotmesos arnés
de 9.560 inspeccions
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PER QUE?
Perqu

ttombre vALDA tu
tapa y tunca
da otra maacra.
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EN CAJAS

Gran assortit en Meltons,
Xeviots, Estams, Gabardinos i altres gäneres per a h
vastas 1 —abrics de sedior. ai
Camusscs p-er a abrins SJ'.
nyora i gèneres per a- ves
tits jaqueta
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Etieapa

.ció del popular
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Meravellós ninot articulat irrompibie
Dosmuntable en 14 peces i munte3 17)1e en menys d'un minut
'
El ninot "SABA" ami)

les seves 14 peces d'un
ajust perfecte constitueix una novetat que

¿Oil l ignora que Os
Lizos han

preferit

s'impose tés h

sempre les jogui-

illusió gtie poden
oferir al vostre

nes demuntables?

7

N'hi ha lambe sense vestir
Varietat de tipos Ivestits.
per a caracteritzar-los a caprici de cada connrador
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Per a celebrar les festes d'Any
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" irvn rnés moderns interpretats per les miPis Danaol-c,
i bandes mundials, com així mateix Les veus deis

pot

ilors orquestres
cantants espanyols 1 estrangers Inés eminents

Demaneu avui mateix el suplement de ballables que ha acabat de publicar-se.
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Carrer afortunat i afavorit amb el premi major [de Nadal
d'aquest any

la rusa
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Barceb p a

Grandiosa exposició de joguines importades directament d'Alemanya i Austria
•

n••••n•.-

Especialitat en Joguines mediniques
Trens eR'etrics des de
60 ptes.
Trens amb corda des de 11 :: äLquina de vapor
des de 5 ptes. :: Pilotes Futbol tipu reglament, que s'omplen
amb vàlvula, per a professionals, a 25 ptes.
Ruletes caoba
des de 5'50 a 20 pte.s.
Nines artistiques de drap, irrompible,
porcelana i celuloide :: Aparells cinema amb cerda i ek'ctrics
des de 25 pies.
Flaquetes per a tennis de reglament des de
18 ptes.
Atuells, cuina i vaixelles infantils de poreellana i
Utensilis i estoigs de coma i dibuix
alumini
Llibres de
contes
Aparells fotogräfics des de 30 ptes., per a placa o
pel . lícula
Caixes de
Tricicles, Carros i Patins

¡ESAS SON FORNALPIENTe LiTiNADAS GUSTIN?
Asegurase vd. porque se contrahacen todas las grandes marcas. De este modo
vd. obtendra /a mejara de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, ciennficamente
dosificadas, y adcmIs advas que las aguas minerales las atas C2143. Lai

Lithines de1

ì

r

Gustin

permiten de preparar una agua ligerament, gaseosa, digestiva, deliciosa que
se bebe pura o mezclada 5 todas las bebidas que dan un gusto exquisito.
Pera todas las afecciones RIXoaes. Migado, Vejiga. Estmago. Intestinos.
Wp.G4c. DALMAU OLIVARES. P aseo dc la indu stria, BARCELONA.
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PORTAFERRISA, 18
TELEFON, 1983 A.
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