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EDITORIAL

Nacionalisme

L SILENCI TRENCAT
Temps carera escriviem a un amic que resideix habitualment
la capital d'Espanya, manifestantei l'estranyesa que ens emuva el silenci obstinat deis polítics i dels periedics de Madrid
vant el nou caire que ha pres la qüestió catalana. Li manifesvem la p ostre impressió que allí no s'adonaven del fort corrent
opinió que s'iniciava en el nostre poble. El nostre • amic ens
teste: "Se n'adonen perfectament El que hi ha és que ara
es val no parlar de la qüestió de Catalunya, considerant que
'test silenci és per elle, en l'hora actual, una manera de comre el moviment catete."
ileu's aqu í que el llarg silenci espanyol ja está trencat. Va
nipre el fije "A B C" amb el seu famós dilema i el seu pacim'e poc sincer. Han seguit "La Libertad", "Informaciones",
La Correspondencia de España" i algun altre periódic. Sembla
e després del període de silenci calculat, vindrà un periode de
ormidable cridória.
Tot llegint els darrers articles que la Premsa madrilenya ha
edicat a la situació actual del problema de Catalunya, ens ham refermat en la impressió que manifestàvem al nostre amic
sident a la Cort. A Madrid s'adonen de la materialitat del moiment nacionalista, de la seva creixença actual. Pero s'adon dels vers sentiments deis catalans, ni veuen be alló que polen' eliminar el mapa espiritual de Catalunya. Aquesta ignorancia, aquesta falta de clarividehcia, explica la campanya
"A B C", que constitueix una estupenda equivocació des del
un( de mira espanyolista. El diari del senyor Luca de Tena s'haia fet la il.lusió que n'hi havia prou amb amenaçar els catalans
amb l'establiment de duanes a la futura frontera per esporuir-nos a tots, des dele tebis re g ionalistes als nacionalistes ineg-,rals. Estem segurs que "A B C" retirará a l'últim el seu
lema, que ha obtingut a Catalunya un èxit que deu haver esfee els inspiradora i autors de la campanya, i que s'adherirà
la tesi, mes violenta i Inés sincera, que acaba d'exposar en un
•
nicle odiós "La Correspondencia de España".
Aquest diari, que sembla veler-se convertir en órgan esPeclicament anticatale i que probablement este influit per homes de
la "Unión Monàrquica Nacional", no sent pas la generositat pacifista d'"A B C". Ve sostenint el diari del senyor Luce de Tena
que els espanyols no velen mes guerres civils i que cap espanyol
ornat passaria la ratlla de l'Ebre i del Segre per combatre
l'aspiració independentista de Catalunya. No és pas aquest el
paree de "La Correspondencia". Vol, al contrari, que l'Estat aturi
areentment "els progressos separatistes i les audàcies nacionalistes a Catalunya". Demana severitat, i declara que cal ésser energeis contra el catalanisme • i, si arriba el cas, implacablee.elmplacables. Aquest és el . mot textual. •
e A B C" vol expulsar-nos d'Eepanya. L'amenaça ha produit
Catalunya un efecte contraproduent. "La Correspondencia de
spaña" vol que ne'ns persegueixi per la violència. Quina de les
dues tesis és la de la -majoria dels espanyols? Es evident que la
esi d'"A B C" és Ilibe.ral, humana i absolutament nacionalista,
a despit dels sentiments del diari inspirat per En La Cierva. La
veritable manera d'ésser "hermanos" és la de permetre que els
atalans ea . donin lliurement el sistema de govern que els acomodi. En canvi, "La Correspondencia" sosté la tesi cruel, represiva i feroç que tan magnífics resultats va donar als altres palees
dominats un dia per Espanya.
Quan ha fracassat l'amenaça económica, ens ve l'amenaça de
la força. Hem de declarar que tan inútil será, l'una corn l'altra.
Volem la solució pacifica i justa del plet català. Volem l'harrnieica convivència dels nobles ibèrics, governats cada ú per les
prenies institucions nacionals, ame) plenitud de sobirania. Les
repressions podrien ofegar durant algun temes la clara expresaió del pensament de Catalunya, peró faran més viu i enes el nostre ideal, i més glorió:, i próxim el sen triomf.

CARNET D F. LES
LLETRES
Vibre d'amor
Ilaviern annuciat l'aparició imminent
aquest llibre, del qual seos deia que
ea una obra seriosa i madura. Ileu'sd En Joan Arús canta l'amor a
fe3p0sa. I la seva paraula és tota res i saó.
LI poeta ha narrat liricament un epilodi de la seva vida. Els versos d:'n
Ubre d'amor" són una Iletania a la
dona que li ha donat un fill. Una fletaque voreja, a tall de comentais, la
limpie meravella domés lca.

Coa fe amorosa, un optimismo país,
[ren el llibre La 'lanilla

is opulenta i el vera ben tallat. Els "Soles a l'esposa" són d'una gra tu fcr1 meraordinaria, singularment el se
an i el viiité. El p.-cma "La simple
on ! 'anécdota esdevé a estones
garita, recorda aquella tebior
iarcal i aquella arquitectura folgada
Francis James. "El fruit" és una
M magnífica de proporcions i diPatge. "Els tres cant de l'amor" són
Mrdialment greus. I, en conjunt. tot
I libre de l'Arús reflecteix una ad'arable felicitat i significa un predarniel de la forma sonora sobre tota altra
esa. El "Llibre d'amor" .és la vicióMa de l'artífex que cala foc amb el
lirisme a una grisa púgina autobio.
räfica.

SIIIP-BOY
— L'Editorial Catalana oraba. de publicar "Bärtek el Vencedor, i abres
es", de Sienkieudez. La tradueeid
alana, d'En Caries Riba, ¿a una nova
ova de la possessió absoluta de fidioque caracteritza l'autor di "Primer
'bre d'estances'. La normal perkteiú
què han total vertits al eatäld
esis contes, els fan encara IlléS
— Ha aparean} LA Revista rarrespot alr mesas d'oet ubre, nourntbre i deber. entre altere. origiugla
4 tenor. Rueabado, M'Ya po], 31. A.
54 1 Compalans. heen, Plana. Doreds,
s.,ees,7,4er-rieb, II ¡notas, Sales' Pi-

ete_, etc.

Converses filo-

1ògiques
XXXVII
Les .dcfectuositats que les generacions
esdevenidores constataran en el català
actual són de tres menes.
N'hi ha segurament que són encara
insospitades. Així com, a mesura que
avançava robra de depuració de la llengua, havern anat descobrint defectes en
qué tots incorriem en els primera tetnps
de la renaixença, així es de crcure que.
prosscguint aquella obra, formes i conotruccions que avui tenim per boiles secan temps a venir consideradcs com
defectuoses i bandejades de la llengua
Una altra mena de defectuositats sól,
aquelles de qué tenim ja coneixença, per6 que esperen encara la solució que ha
de venir a remeiar-les. D'aquestes pro
savem tractar exclusivament en les nos tres converses, sia donatnt compte d.
les solucions tot just trobades, sia sua
citant la col.laboració dels escriptor,

posant-los les qüestions a resoldre.

Por& desgraciadament, hi ba encare
una altra mena de defectuositats: aque
Iles contra les quals és trobat fa Han
temps el remei i que continuen, perú, in-

festant cl nostre Ilenguatge escrit: grafics com reventar i varó (per rebentar i
baró), formes com mantinguent i di-

guent (per tnantinguent i dient), o ronspiastra i aparrsruf (per complagut i
rrgut), quia usat com a pronom relatiu (en lloc de qual), dones com a con¡unció causal (en lloc de /mis' o ear) ,
els com a datiu del pronom ells (en
lloc de els), beta* com a preposició ten
Roe de sota), construccions corn tenir
que, a no ser que, per lo demés, i tants
de mota castellano o híbrido, com ente' gar, 'enterar, averiguar, lograr, alentar,

eke, arlaradO, estribarift
I- menee aquestcs faltes vergonyoses

recaudar,

siguin tan comunes, no pot pas dcixarse de combatre-les, fins a riscs de fer-

se eriutjós a aquella, cada dia atartenadament més mimbrosos, per a qui
eerts advertitnents sial ja innecessaris.
g FARRA

feessammazu

i democràcia

El ces d'Irlanda
Edmond de Valera, /torne piró
dig en proelames—i tumbé en actos, reconeguem-ho--ha publicat
un nou document adreçat als soldate i citktadans de la República,
en el qual prega lannilment
Dei/ totpoderós qiie els .dirigeixi
envers l'acompliment de la seva
voluntat i que els beneeixi els
estoreos per a portar al poble irilandes la Ilibertat i la felicitat
que tant neressita. Tals són els
termes que usa el farnös
Mai no ens ha plagut del tot el
Upas espiritual de Valera, que
Os, per la sang, tan espanyol coin
irlandés. Fet i fet, trobem en ell
un fanatisme i una mancança
d'humana comprensió que tli
nen un pronuneiat caient iberic.
Les seves virtuts, exercides d'algun temps enea fora de lloc i fora
de rad, es converteixen . en terribles detectes. D'aqueixos detectes en pot patir greument la patria irlandesa.
Cal (Emir el coratge de les conviecions i Ja lleialtat de les idees,
i condenmar Paren') que els republicans intransigents han empres
contra l'Estat Iiiure d'Irlanda.
Aixú planteja el problema del nacionalisme i de la democracia.
Una nació te dret a la seca Iliberlat integral.
Irlanda, o la majoria dels irlandeses, tindrien la rae, de la
seva part si haguessin rebutjat el
tractat angto-irlancles de Londres
i haguessin cont i sticht la Huna per
la independencia. Perú des del
moment que, salvant els drets
essencials de la nació, la gran
inajoria dels irlandesos s'han estimat mea l'aceeptació d'un regim de quasi-independencia que
la continuació de la guerra arnb
la Gran Bretanya , ni des del punt
de vista democratio ni des del
punt de vista nacionalista es pot
defensar la rebeLli6 contra la voluntat del poble irlandes.
A Catalunya, per exemple, no
hi ha cap partit, cap agrupament,
cap homo que sostinguin verament la tesi dels republieans irlandeses revoltats. Els elegís que
aquests mereixen a alguns elemente del nacionalisme eatala
creiem fills l'admiraeió per
l'innegable heroisme dels rebels
per la simpatia que deporta l'ideal d'independénoia absoluta.
' Perú aquests mateixos elements
han parlat pepetidaintil l; de la

possibilitat de flacos d'unió mes
o menys federatius amb altres
nacions. Si la t'oluntat de la majoria dels catalen fos, Ja d'establir aquests eneara que
fos r e s' acabar o evitar una guerra es evident que la minoría contraria 5 0 tindria dret a prornoure
una insurreevió contra les legitimes inslitucion s establertes pel
poble
Catalunya.
'Cal meditar serenament sobre
cas d'Irlanda, a fi d'esquivar
perdis analegs en que podria
bar-se un dia la patria nostra.
No costa gaire de fer frases brillants contra les majories. Puré
res no igaranleix a lles minories
un en . ert major o una vàlua mes
.dia. lli ha minories selecles al !res que no representen precisanient una selecció. D'altra part,
,le minarles n'Id ha molles dins
en mateix pide, i seria iliti,'n
n Iir que toles tenen raó ensems.
La voluntat demnratica es, en
aquests casos, el criteri mes racional i el que té el ntaximum
Je eireumstäneies n'erais a favor
A. JtOVlTl. 1 vfnedr.I
migw2rniguar

NOTES O'ITA.L.IA

des desil lusions de Parrna
c>ted nostrep

redactor - vorriseapor-ssaO

A Josep Maria Junoy
I meu discutible costum de
viatjar sense guia es una font
dea¡Llusions. Perú qui s'havia de
penSar que a Partna no hi ha ni
maii no ha existit la Cartoixa, la
fan sa-.CartoigzCde Parma?
dia de l'estiu passat, a
Feeea del "tramonto", baixàvem
a ' l'enlacié de Verona, amb un
exeMplar qualsevol de "Romeo i
Juliettii" ', de Shakespeare, amb el
cap ple deis burros deis coll.loquiS
divina, la • sensibilitat treballada
per la il.lusió • de la nit d3 Yerona.. , i acabàvem en un recO de
café cantant provincia ple d'aquests petits soldats de la baixa
llàli — petser de Siracusa —
que devegades tenen una mirada
de canina imbecilditat. Un altea
dia tea a Ferrara la desil.lusió i
aquela era la desillusid de la
"Lena", de l'Ariosto. On be anat
a parar la vivacitat enorme de
Ja famosa comedia? Aquella escena XI de lacto cinquè que comonea dient el rnarit:
Or vedt Leas, a quel che le trlstlzle
E le puttanerie tue 11 conducono!

i teta la vida de la comedia que
s'es feta? El gran cilessid del renaixement As (Ariosto. L'esqualiditaL de tota la literatura de la
nostra epoca ba r iure al costat
d'aquest- home. Cada dia l'escriptor esté mes Iluny de les coses i
'cada ella tot és mes crepuscular
o sense sang. DI lector Inés fort
resisteix peniblement l'aire D'ese
i viu d'una obra com "La Lena".
El petit con de l'eseriptor i , del
lector sembla rompre's davant de
la cara d'enterramorts immortal
de l'Ariosto, de la mateixa mara que es romp el cor de certs
neurasténico nomes de veur3
llene un cementiri. Porqué tant
ene ea redel . el cap, ä nosaetes
homemeuts, la mort cual - la vida.
I darrerarnent era la desiLlusha de Brescia, tornant de la des. dlusio de Ravenna. Stendlial viseuó a Brescia. Apr3digité, en
aqueixa petita ciutat lombarda,
a tocar el clarinet per distreure's
i fer l'home "bigarre" i a Brescia escriví la majoria dels sena
papero sobre pintura i música i
hi madura les notes sobre l'amor, pensant amb la Piatragrua,
que era una dona atrabiliaria, tarada como u npressec tarat de cinisme sentimental rom qualsevol italiana dels nostres dios. I
Arribm a Brescia amb ial cor
hatent i acaben parlant amb el
secretari de le endaf, ett qual
din que ha Ilegit, fa nudt de
tomos, alguna cosa sobre Beyle
al "Corriere". El s. , cretari
un
heme petit. ros, cap quadrat, una
pell de conill al oull de [abrir—
un mig alernany.
Les notes de Stendlial sobre el
públic musieal dali à de la seva
epoca, en les quals abunden constatacions psicológiques de gran
profunditat — vegi's la Vida de
flossini — estan escrites ,pensant en el públic de Bolonya i
en el núblic de l'arma. El públic de Yerma es considera el mes
exigent d'Itàlia en qüestions de
música — de mesiea italiana ben
entes. L'estació al teatro Reggio
de Parma te fama a tot arreu, i
un bon tenor o un bon bariton no
es donarien per satisfets si les
ovacions de la Seala no es repetissim a Parma i Bolonya. Es
Poi. assegurar, dones, segons lee
-95E1I:42MMI
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ACCIÓ CATALANA
Quart Aplec Comarcal
a Tarragona
Diumenge, dia 31 de desembre:
VETLLADA EN HONOR D'EN JACINT VIL08811, GOVERNADOR DEL CAMP DE TARRAGONA, EXECUTAT A CAMBRILS L'ANY 1640: EXPLICRCIO BISTORICA D'EN ROVIRA I VIRGILI, LECTURA D'UN
POEMA D'EN VENTURA CIASSOL.

D'hm, dia 1 de gener:
GRAN MIMO AL COLISSEU MUNDIAL. ORADORS:

Bofia i Matas
Martí Esteve

full de dietari

Rovira i, Virgiii
Ventura Gassol

soreida de B a rcelona (kaIxador del Passelg de Orac a) a les 8'54 del mati.
131111~16.11111.11.11111fflaraililialiaLIMIIIIMUMILIIMIWILIn

teories i constatacions de Slendhal sobre art i especialinent sobre música que el públic de Perrita era en el Seu temps el més
sensualment volluptuós. Tothom
sap que Stendhal donava a la
música un lloc sensorial i que la
considerava -un element idealitzador deis moviments del cor, de
les passions. Aixi vol dir en definitiva que fins- i tot la música
adaptable als moviments sentimentals negree tenia una cosa
d'agradable des del moment que
alleugeria i feia volaiadissa la
tristesa de la passió i l'obscuritat del moviment sentimental.
Per a Stendhal, dones, la música
desagradable era com un mal sopar o un vi falsifleat.
Fa un segle, la gent no sentia
el ridicuil de l'alegria contentarnent. Avui, en canvi, no hi
ha ninge que tingui la barra de
dir-se content i felie i sempre
donen' amb preferencia la riostra amistat al mes neguitós, al
n'es pessimista, al mes obscurament febrós dels nostr3s anales.
Amb l'advertència que 'no estem
disposats a sentir palear del dolor metaftsic o del dolor religiös
o del dolor aginistic, sind que volem que se'ns parli del dolor de
les coses . petites i reals, del dolor
de ronyons, per dir-ho räpidament, Se sent el ridicul de tot
menys el de la part baixa, el de
les Ileixes inferiors de la vida,
Us prenen per un poca cosa si intenten justificar amb el desig de
netedat qualsevol acció o quallse-

vol gest.

a

m'he preguntat sempre de
què Ii serveix a la societat burgesa dele nostres dies — a la soci2lat que omple els concerts a
Barcelona o a Roma — la pintura i la música i totes les altres
arts. Perfeetament, en pintura 1
en música s'ha substituit el que
Stendhal anomenava la bellesa
idea 1 per la bellesa real, que és
una bellesa Iletja, Lergoniana i
matussera. Contra ei Canova, el
descripcionisme de Roctin o de
Marnier; contra la pintura dila
ideal, el descripcionisme impressionista; contra la rnelodia, la
música descriptiva. Pa p illa es la
terra del Correggio. El Correggio
és un pintor que avui trobem ensucrat, peró el Correggio fou un
dels Idols pietörics de Stendhal
—el Correggio i tots els pintors
l'anomenada escota de Bolonya. Jo he slat el primer cle dir
el mea entusiasme davant dells
pintars caractericisles del Renaixement que són principallment
Gozzoli, el Pietro della Francosca, el Masaceio, Pan Ocell. I he
passat mut com un mort davant
de la "bellesa , ideal". 'Perú, si
les coses fossin aixi, si anéssim
a e3rear en l'ar t exclusivament
una accentuaciú d'ordre baixament sensorial del dolor de ronyons que exigim en els nostres
atnics ines intims, Ilavors, de
que ens serveix la pintura i
música, incapaços conr som d'interessar-nos profundament pelo
probl3mes técnica Caquestes
arts?
Sempre he cregut que el gran
entusiasme que el públic de Barcelona sent per la música alemanya es den principalment a
un pur mimetismo, a una necessitat superficial d'estar a/ dia.
Tenim naturalment gratis diletants els quals no eitarem per
r3specte a la seva sensibilitat
destarotada i descomposta. EI
noranta vuit per cent que falta
3s podria ben estalviar de vestir-se per anar a la mort d'Isolda, podent ungir cómodament les
esqueles deis diaris constitucionalls.
JOSEP PLA
Jo

Víctimes de la neu i del fred
Espalato, 29.—A tela la leali la Bösnia han ocorregut
ti lasis de note que _han eausat
nombroses victirnes. •
Pels voltants de Trownik han
estat trobades mortes sota la neu
20 eersones. Prop de Livno nao
estat (robados montes de fred 13
persones i unes guantes dotze neo de cavalls, bous i nitres meneo de bestiar.
A la costa de Dalmàcia, la mar

vete agitada per violentes nexos,
Itt vaixell que es dirigia

1%leiste a Curzota, ha estat
ptint de naufragar.
Els viatgers Itagueren d'esser
,aleat a després de gratis trebrills.
El vaixell anís a esberlar-se, per
fi, contra el rooam,—Bedioe

A

través del Sahara

ßlentre que nosaltres celebrem les festes més saboroses de l'any en un ambient
si fa no fa benigne, uns atitomóbils pilotats per oficials de l'exèrcit francés intenten la travessia del Sahara des d'Algéria fins a Tutnbuetu, passaut per In
Salab, passant per Iloggar.
Tot llegint les notteics d'aquesta arriscada temptativa, Ines d'un cop tale deixat catire al toas trulla reverie iufantfvela. Ile Ilegit L'Aflantide, de Pierre he.
flott. qué bi voleu ter' De mes a mes, he •
vist la peldleula, no fa gaires mesos. Tot
plegat es rne.s que sufieient per intoxicar
un esperit com el meu.
A manera de triaca, he engolit unes
notes oljectives i simples que ha hednetat un oficial de tarannt't cieutlfie. Iloggar, ei misterids Iloggar, la seu d'Antinea. es un pafs que no té res d'extraordinari. Iii abunda la caga. Els Ilegums
portats de França s'id 'fan sense gaire
difieultat. Les tribus númades que s'hi
mostea no son de les sine fan mes tres-

Tant-se-val. Pensar en aquests valents
oficials que un dia travessen el Sahara
R cavall, adés en aeroplà i ara en automóbil es una cosa que engega la ituagi-i
nacid i, nenne que volgueu, us porta al'
relliscós terreny de les comparanees.
Traetarem de no relliscar-hi. Perú no
fúra bonic acabar aquesta modesta nantaeiG cense declarar que ni ara ni ami
hem eregut en la naritat de forres morals de les cadena anomenades Batines.
França, amb els seas nombrosos detectes, amb la seva colossal incomprensió
de tot el que no sigui Freno, Es una
cosa amalt diferent de la veina Espanya.
Italia, amb totes les orees elngerueions
melodramàtiques, ami) tots els seus insoportables jingoismes, no pot Coser endosa_
amb la pàtria d'F.n Barcia Prieto o d'En
Burguete. Dins d'aquesta térbola mesenlanera que, per no entendre'ns, anomenem
pobles Ilatins. encara Id ba dances,
Encare' 55 'una cosa anar Sahara endins, empès per una noble curiositat o
per una ambició depuradora i una nitre
cosa moll distinta jugar al set i mig
un café de Melilla.
CARI.ES SOIDEVILA
•
ealtellUM

LA

POLITICA

roNtEsTA DE CATALUNYA
Arenys i stt comarca, publieacó raeianali$ta quinzenal. contrata, tambe, el
plantdat per A II C dc diadtid ea
sin article titula: ¿Da' nitern?
AqUi

1058 frAgUICAla:

L'actual ofensiva anticatalana. no cal
dubtar-ho. tdua i donaria els seus
¿On altera amb aixd?, cal preguntar.
Aman aJIS on alguus anys carera 'en,
semblava un peeat volee anar. Perquè. algnus tins encera parlar de separati$me
semblava talment dir un renec i asad
nqueixa paraula va de boca en boca i fina
es mastega en l'ambient.
Anem elli en anaren els cubana i on
ban anat tants nitres pobles que at
g audeixen una personalitat que abans
tenien.
En una permita, no Iti anem. que eras
Id porten. O sind que ho digui el arriódie A B C, de 'Madrid. que fins jr marca
les fronteres de la riostra nació i tisis indica el 'loe en han d'instaldar-se les
Duanes.
.11.ludeix a continuad6 a la Mena de
revoltreiú que elia opere a la uostra terca i acaba dient:
Si aixe he reconeixen fino els qui fan
el joe d'aquella política i fastiguejats
n'aparten, rnolt ntés Im Item de veure nosaltres, i ter aquesta enO ens alegrern
d'aqueixa ofensiva de l'encalle, pensant
que no Es gaire Ilunyd, el dia que no haurem de preguntar ¿os anem? silla que
podrem dir: Ja hi sera.
EL 1117'ING DE CALDES

moyearr
jr n cl rniting ae ha de fruir roe dem..),
diuuten9e. a Caldee de llontbrig—la convocattícia del qual reprodnirent fa un para! de dies—hi parlaron E» Gabricl %ala/arder i En Joaqtinn Aourrich, de l'As.
soriaciú Narionali.to de Cables ‚Jr II outbuy e N'Antoni Prrn,ludez, tic la Jurentlit Nacionalista_ Obrera Pátria Nora:
En Domaste Latorre i E,, Juan li. Pula, del Grup Catatet La Barricada ; Eit
Llangort. del pa'rió'hi 1. TraII I . i En Daniel Raig i resina, de la raid
Catalunista.
ELS' 1VÁCIONALLSTES DID
VILAFNA N('
EFBlee Catalanista de Vtlafraaca 14
Peltres ha fef firotge especial del
esotro editorial Iteliquies del proVin , 5l111AMC--cli el qual, cota hons recordar&
eal.ludia al nomenanteut del gorernodar
i Eitontenatar pro rincianese d'aquella
tila—.

feat-to repartir profasament.
A L'i. D. R. DEL 1'0111,1

NOU
Aquest vespre. 1:n .losep 31. Ginesta,
dc la Joventut de la Lliga Regionalista.
farseara El cielr de confcr2neica
viu7ut ileacurotliguinve a l'Atecen Oca,acrdlie li>editaatiata del roble :Volt, di.scrtant al tan dcl tenla Catalanitzaeld

h.

del yostre &mide,

LA PUBLICITAT
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FINANCES 1 COMERCISecció

D i ssa bt e ,/30 desembre de 1522

Marítima

Moviment rnaríttm

SESSIO DE BORSA
del 29 dcsembre de 1922
60E51 411A11
0134n43048
70 . 0.5 7o 7o
Atacante, 70 •50 7o.,5

90 14

Bala

Tanta

7o'6o
76 So

7o.on
70'5o
s•ee,

Bala

Tinca

90.1610805 59 1/0

BORSA TARDA
A ll
Obertura
• 71'7a
Ulterior

717o

Nords 7o 7„ 7o 7o
lascrints 7o So 7n75
emdalusos stoGo 55 bo
C.aCtrea 34 33 34'49
fADODIala

70'46
7o•.n
S0.7c.
3441'

7c'40.
7o •35
66'63
3410

44 •38

61ii'Jb

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

da 27 de deserten" de 1922
DELTES DE L'EbTAT
7169
Deute Interior 4 0/0 F
06 tiO
• Exterior 4 se
Se
• Antlaie.
96'10
%
• Atubile.
S. A.
OSO. Te. 9/. 1 pillo' 1916 19. B.
•
•
1924 S. A.
4 jeller
•
.
102. 0 0
•
•
B.
.
•
tebrer
• 8. A. 100't
4
•
10210
B.
•
•
"
"
AJUNTAECNT S I DIPUTACIONS
8000
Pelle muntopal E. 1903
80 00
1904
800J
1805
A.
Ser.
1906

1906 ser. 11

79.75

1906 Ser. O
1407 Ser. D

1919 ser. D
1911 Ser. B
1914 Ser. E

78'35
78'25
9725
85'75
st'30

• 1908
Rena Reforma
Dipl.' Barna. 904Ç116. 8.090,000 P.
w
N 1 n 4 .000
18.000.099
•
•
•
114812erilbumItat catalana h.. 1914

"

73'75
7200

15.• 1101

Comunal
Obli ga. Port Barna. a 114,

C.a . le tren

osarricione

tiara

•

•
•

5cr uamont..tnaden
•
9 . . Ser.
3. • Ser.

5950

4.. Ser.
11) . Ser
•
Estilete% 0aMP 1 011 8
PtiOnl q i 139 - 0 0.
Eeeill) ; .Nedina
Inualusoa t.. Ser.
Etr.
•
.
TaInnea Tarcati. 4914.

5909
59'73
61',a

7517

AMI/.

• •
"
' •
"

•
8.4
t. ..

• •

fi t'A
90...

A

B

• • •
D
•
• •
••
•lig

75'77
70'05

•
• y
Prrnve 1301

4076

E.. Oral. 1errtnes .4 0/8
•
5 11/6.
ferenearrIts de rete:una
Componyla arn e tal terrois. Catalana
Coima:ola 1351ee101ee8
111cces OC carrete; 4 6/0
EaUosua Gas 1 EbectiO. be!. E.

•
•
Energla Ftectca . de

Ce 1 11. •

71'75
310.00
50•11 0
53 k 3
91'7;

7 3,00

5 019
6 0/0 95'7.5

Seetetat Produrtorn F 6 rce4 Vuteltli
8,41,1,‘”Yds lo-or rA' laboes 1.003109
ACCIONS COMPTAT

Catalana 063 h!ecuicitat
Lire i

•ceo

Arana Industrlai
ßtat. o r al. 'aleto**
• Pro rrotho
31.. Amena d'UentrIcItal ,
Ise•so
DrV/sP8 E6TRANCERE8
Fran n s. 46' /5.
Mem .m e e. o., /7090.
Idem belenes. 4260.
Miura 9956.
Urea 7230.
DdlarI /1375.
Marca. 011.
Comuna 00400.
801008 atiT
Ober/ura 1115
Bale y.,
POI''' .
7o 99 71'05
7090 71 'oc,
Va , ene; 7..75
7o.75
7 ,•e,
70149
Andaluso s SOSO 57.>.

VALOUS C;UE

n'TAN 03=3 01 EL
BUTLLE1'1 OFICIAL AL PRESENT t ES

Bonos 1I36 1 5. Eaposter0, 6
per 100

Da-cen..

9750 05.

Tracteon and

7 per 100 (1921)

9525 op.
Mero, 241 in, IdeM. 7 per 1 00 10200 r.n
Prense dobles: Pon Palellita, interne,
027 1/2. Sorda 627. Macant, ¿10 1.
Oreases, 610 esceees y., 0•15.
410. Colonial « . (127 1/2. -•FdHenan I.
Crean 1 Poeta, 012 1/4. Atabes de Zar.
101001. 055.

3ORRA f)°" !MADRID
inter!or enoMr. 7111.
AMer111zetde, 4 per 100, 8877.
Idem 5 per 100, 9025.
Exterior. 8630. •
Idem 9111 de II Plata, 0.1000.
Sucreres preferente 71.00.
Ataca/1 1 s. 37175 complot.
Frrne s . 41•74 ,
Linares, 4954.
64.....9.19,MeCe et.ce-

PARISER
ptel.

Merys

lOon 91/erla, 37225.

63
62
58 i 60
58 1 59

Blanca extra

Ideal Su/oso, 26077.
blem Noruega, 66050.
Plem Dinamarca. 983'75.
ktelA Perlin, 018775.
ldem Viena, 0020'00.

Corrent
Superana aupertor
“
corren;
Varona arrlbats. Nora, 7.
Atacan', 1.
CEREAL*

laem Praga, 4310.

nesrrtss TANGA
linees, 6303.
Pesantes 21625.
Urea 06.96-,Pelara 13'76.
auca 4M0c04, 949 • 39.
!eres, 018'75.
Coronel, 2000.
"/INCA
Los/ORES
Cbdules erg/ Mines, 4600.
Exterior, 7700.

EE. UU. groc

• no*
Charla Extrunadura,
" ro:a

9950

0975
37
34
36

Ordl

Pa y es Pral
•
Valencia

45
47

Palmos Marroes,
"
;eres fina

Veces

Franca, 63425.

de Sevilla

16

facistol& Sevilla
MIII
Estrenen'
•
Comarca

43

o

Nova York, 463'18.
Desase, 0951.
2449,
Holanda, 11605.
11111 1 , 9662.
Suerte, 171'65.
Forman/, 243.
Argentina, 4131.
Monterldeo, 4412.
CO/te, 3520.
lterlIn. 317'50.
910503.

Ven

Ton /amena Drene adty per DO quilo
i P er m • readerta sobre carro.
34
liaran negra nova 1 vello
• Nalateri
15
• Portugal

• Halo

• Miza
•
/decoren aoves

rop-tilla gn e . 221)1.
s'okoharna. 0131.

Peleara, 2 9505.
Noruega, 255•75.

Carines ne-nero

26 1/3

CIESPULLE8

97

Se:ronce

23
20
19

Terrores

Quartes

Preus de ferros
acérs

ertud

per sale de 60 quilos.

fials
17
161/9
15

Mennt,
Seronet
Pegel
Vagons arrlats, Alacant, 1 d'ordL

De 5, G i 7 mn".. 71 P -rs.
De 8. 9,104 11 mal..
De 12 a 75 . 1Dm., 55.
De 79 a 100 mm., 58.
De 101 min. en 'lavara, 61..
rrtus per Ha) quAnt,
PLATINES
De 10 a 10 per 4 i roés mm., 60,
D„ 20 o 10 per 4 a 6 aun., 62.
DA 20 3 70 per 7 i mea uno.. 62.
De 31 a 05 per 4 n mm.. 71?.
l'reus per ['casetes els 1110 quilos.

Bemba Fioret,
" 0,2111, 16,
•
" 10,
Benlloct (),

AR4203

111
103
100

153
53
59

Pelee le,
590551.

Varona arribats: Nord. 4 de Wat.
Alatant, 1; de Idern.
C1,13400.3

Sane núm. 31.
'eres
•
1.
y
#.

ten
/14
1:11

•
•
3,
PLANS
Palo/A
69
DIONC.ETES
De :11 el 97 oer 7 i inÓs mal.. 55.
amonqu
Illni
t,
si
D, le) 121 per 4 mes rem., 17.
Coso pata,
» 121, 160 aer 4 i viós naba., 65.
[
•-•' rovee,
78
71allorea.
De tta o 500 „ce 4 tai1-3 mal.. 70.
73 1/4
quilos.
rieTpesseres
"Is
100
Pe p as,
Pieles valencia
69
OERCOLS
De 12 tí 20 'nro.:
/ h.
N elmeros al 11. 11.
15 al 1 5 . SS.
Borsa cic la i'ropietat
10 i 20, oS.
De 30 a 60 mm.:
Mineros 9 al 14, 76.
11 al /S. 0l.
COTITZACIO CE TERRENYS SE1153
19 i 2e.
DADCS AUTZNTIQUE3 PAZ/TM:JIPES 1
Dr. 61 . a 135 mea.:
OFICIALS
Ndmerns ‚6 "il 14, 78.
Carrer
VIetor Dogo, Sant Gervasi,
11 al 19, 81.
13230 pessetes.
19 i Th . 03.
litem de Marida, 5292.
De n0 a 200 mm.:
11em de Pallars,
93.
18.
15:ó rneros 9 al
Idea] de Miridiana, G515.
Prens per 135.=...-pc f> lS 100 imi l ee.
OPETZACIONS REALITZADES
A NC17./. RS O t'A NTONER8
Preu papo par metro quadrat
De 15 i 20 nro.. 62.
Salar. carn e r de Borren. Esdiptara
De 25 a 44 mm..
d'octubre 1922, 9222.
De 45 mm. en devant. 55.
Terreny, carrete Lope de Vega, Sant
press per
100 quilos.
Mar: U. Eseriptura 2 5 d'octubre 1022,
110TLLO T
19 . 8-1 pessetes.
De 15 o 20 mm., titt.
Venda de tinques untaos,
De 21 a 4-4 mm..
Casa, correr de l'Ilospital (case),
De 47 mm. en davant, 55.
11520 metros quadrats. Escripturn 22 de
Prens raer pe•setne eles 100 quilos.
set e mbre 1022, 70,000.
DIMENSIONS FINS 2:1 DIETRE
Cosa, carrer del Olivo, Crisis. Fscrips
De 8 a 25 una.. 99.
gura 29 de novembre 1922, 42,000.
i 7 mo re.. 92.
De
AOVES CONSTRUCCiONS
De 3 a 5 mm., CA.
Proa deln.7.ent por metro quadrat
D e l nermero 12 al 11, 72,
Casa, correr del General Moreno.
Del 1 7 q1 19, 75.
ldein, correr de la Habana.
141. 1 20 al 20. 84.
Del 248 25, 86.
carrer de Londres.
1»I 241 i 27. 97.
Ideal, correr de Sans.
Del 29 al :10, 111.
Magatzem, carrer de Viladomat.
Placa acanalada. 71.
Casa 5 piso,, correr de Borren.
ESPECIALS
Casa 5 pisos, correr d'Enric Grana.111.nurita Ilieos i amh fleta, mir ro- dos.
dons, hastidos per viclrieres. a na pesceMS.
[‚mallo per varios i reines, 100•
Ferro sosa'.
150l...ER I TORNA GERNIAN3
l'rens per 100 qui:ork
Eariquers
ACERS
CITLLETS
So, T' .171. o Corona. 197 nessetes ele
Franceses, 4677 per 100.
100 Arillos,
Anglesos, 7040 pessetes.

4':30 pr ee rt e e In 'totuma.

Gallin nv , de 17 a 25 el parell.
Pollastres, de 7 n 15 fd,rn.
ro/1 3 k de 11 n 12 l'cicm,
llfamelluns. de 15 a 115 un.
NorWç - ,s, de 13/ n 200.
Patalee, . Iba la els 1011
Netas. o 2
. 239 els onintä de 55 quilos.
Formen!. a 2150 Diem fdern.
2574 els 100 quilos.
Ordi. a 21 fdem.

E KAVES i PJI G B E RT S. en C.
Neemellan eo'c &e corone Tonelr i ent 1 orn er prömm.

flambla del Centre, número a
Temon 3 123 3 -1231 A

SOLER i TORRA*0.2ANs

Alemanys, 01 I per 180.

Aumricco, 0013 per 1110.
Sueela, 155 pessetes.
Noruega, 100 pemeleg.
Ilolanite.09, 942 papeles.

Dinamarca, 118 pessetes.
P..111 . 1/1, 375 per 100.

Enlato

Units, 630 pessetes,

Calan, 003 //casetes
Argentas, 235 pesseles.
Eru g uals, 5 . 10 pessetes.
Itraalknys, oro pessetes.
p nlolars, 165 poste/ea.
Peruana, 2000 pessetes.
Paraguayos, 0'10 prrarles.
Chilnos. 065 uessetea.
Japonseas, 2'50 pesseles.
Argelina, 4505 per 100.
1,rpte. 2075 pcesete5.
Ellonnas. 2'77, proseZeS.

Vapor espanyo/c1 "Iluntzar Mendi", de Santander i escales, amb
càrrega general. Amarrat moll
de Barcelona S.. Consignatari,
Mallol Bosch.
Vapor espanyol "Juan Maragall", de La Corunya i escales,
amb cärrega genoral. Amarrat
mol! el . Espanya NE. Consignatari. Companyia Transmediterränia.
Bergantt goleta italiä "Geremía, Padre", de Marina di Carraca, amb barbre.
N'eler espanyol "Carmencita
Ferrer", de Valencia, amb garrofes.
•
Vaixells sortits
Vapor espanyoll "Ampurdanés"

amb cärrega gmerat, cap a Reses i• escales. •
Vapor noruec "Solstad",
tränsit, cap a Alexandria.
Vapor espanyol "Cabo Nao",
amb eärrega geneial, cap a Eil-.
bao i e s cales.
'Vapor espanyol "Castore", amb
càrrega gennal, i tränsit, cap a
Alexandria, via do Sant Feliu
Ma roe Ha,
Vapor espanyol "Sac", en Hast
cap a Almeria.
Vapor copan II "Juan Antonio". en !test, e p a Huelva.
Vapor espanyol "Balear", amb
cOrrega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
nonti cOrrega gmerag , cap a Palma.
• 46

LLET
Li

rdina

1 llores , 3150 pearetes.
Patata. 050 peseetes.
Lub3,

6'18 pessetcs.

I

tatenonrierxema

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem tols eis cupons venciment 1 géner pròxim

n• n•••

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO

Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 elf sis; 90 un any.
Fi dia de Sant Esttve tingué lloc
Centre Moral ,Eulalier,c, amb UI ple a
vessar, la primera representació del drama bíblico-Iíric de gran espectacle, en
un préleg i tres actes, "La vinguda del
Messies", assolint una acurada interpreta ció, sota la direcció escènica de En
Jaume Juez, i la musical de mossin
dre Iglesias.
Els dies primer i sis de geno. , a les
guatre de la tarda. continuaran les representacions de l'esmentat espectacle.

•
iVIONTANA
Vi

negre 075 amo. litre

Cellers ARNO & MANISTANY

La coneguila p2lleteria de don
Edmond Frouchtman, Dlúria, 47,
té l'honeir de posar a coneixement de les seves aristocràtiques afavoridors que, amb moho de les próximes feotes d'Any,

LA ISLA DE CUBA

Impermeables

PLAÇA REIAL, 12, I VIDRE, 3
Gran varietat en joies i rellotge::
de marques garantides. Preu fix.

Capes noi,
Gabardines

Ubres i joguiries instructives

Abrics
a preus d'ocasió

U rtirnini fEii.EI
B.oqUeria, 36 i, 33
MiliffeMe

,fflzmärsaliMMIMeIMM

STO S. El r.
Bsirr,ertn, EA
• I Sucursal, Avinyó,

LLIBRERIA SUKRANA
PORTAFERRISSA,

Secció Permanent d'Esports i Etteursions.-Queda oberta la inscripci6 per
l'excursió a Sant Mateo, la gual tire,*
!loe el dia 7 de gener. El termini • d'inscripció acabará dijous, dia 4, a les vuit
del vespre.
EXQUIS:T5

XAMPANYS
"Catet e cr", "Gran Nac i onal", "Cado blanca", "Carta blava", "Carlo verde"

Jules

Sinión & C.a
EFERNAY

Venda: Socletat Anònima
ftlonegal
Princesa, 25; Portal de
!'Angel, 14; Ronda Sant Antoni, 4.
JOIES VERITABLE OCASIO
I objeote3 u5ats de totes classes
Preu fix. Tallers, número 41
S'ha publicat el Dietari Catalä, LO.
bre Diari de Cabra ./ Indicador de Ca.
talunya, per a 1923, editat per !Terno.
rial Catalana i En Salvador Bonavia,

reunits.
Es recomanable aquesta Agenda a les
families i professionals de tota nona,
per les bones disposicions marcades es .
la secció de Comptabilitat i, sobre tes,
en les dados importants que enclou, to.
tes elles d'utilitat práctica en la vida
catalana. Acaben de valorar aquesta
publicació els plánols de les cintata
de Barcelona, Tarragona, Lleida i Gir o na, com aixi matcix cl trapa i
donad geogràfic de la Nació catalana.

CJ 'fäs, P ortal e12 l 'Angel, 11 i 13

Eatiestes

Fund8s pu a

les protege/len i donen millo?
suspensió. ACADAL. .4sagó, 239
Al/ir titigué lloc Fcnterrament
malaurat jove En Llorenç Domenech
(al Cel sia), orfeonista de la "Schola

Orpheónica".
L'acompanyaren a la seva darrera estada, ultra la familia i amics, una nodrida reprcsentació del Consell DirectM i orfeonistes, amb el seu president,
con.panys dcl difont.

Viceüte Fert e r y rompahia

010 tlitre.
Delapierrr
Codorniu Escumás....
Codoriu Extra
Codorniu N. P.
Cordon Rouge
Pornmery..

323
550
7'30
10
1650
1250
14

Oliecturd

9.50
Moet Carta ...... .
illadiateur
I 2'5 0
Chartreuse
1025
Caires i paneres amb . 6 ampolles de xarapany própies per a
presente. - Per a les próximes
festes galls dindis, capons, conills i perdius. -,Fiambres. Torrons de Xixona. Alacant, gema i massapà. - Repartiment a
domicili. - A partir del I.* de
mor próxim establirmo noto serVel diari per al repartiment a
domicili al districte de Sarrià.

H..
Tos
un . Seseó 113

Ell11111
P

ri S A

liea a l arlo
Unt
i gcutreix ràpidament. o y ese perjudicar L'ESTGIBAC
FARMACIA LICEU. C. Sant Pau, 1

CANTADA DE CAP D'AN-i"
POEMA PER A TRES CORLEO I
Sera estrenada demn passal. dilluns, Diada de Cap d'Any,
l'AUDICIO DE SARDANES cine es farit al

Palau de la Música Catali7na

arreiLta.la f3/311,.

SIBERIA-VICH
Pra11 S-Cilial e3 di familia
Cuyas, Portal de !'Angel, 1 t 1 13

El sortcig efectuat a l'Ateneu EarceIices, davant el rolani En Guillem A.
Toll i Labst, pro l'amortitzaziä d'obli100 grams, 095; 50 gramo, gacions hiptitecnrics i bons de reforma
0'5); el 1/2 1.g., 470; el 1/4 kg., • de la dita cntitat, ha donat el resultat
240. - L'alones esmaltades
segiicnt:

1 kg., pessetes 10; de 1/5 de kg.,
pessetes 5. - Tot pes net.-Cafè
pur.
Als colmados el venen.

Obligacions zroorlitrades: 1:limeros
o53, 128, 207, 287, 468, 500. 503. 524
553, 611, 629, 717, 786, 8o6, 846, oSi.
Bons amortitzats: Del tot a/ t3n, del
171 al 18o i del 671 al 680 , tots MC11151.1.

UPA CE fi `ANY
AL.

No lii van compresos els
Per assistir al sopar dc
REVEILLON fl5 indispensable tenir tenla reservada:.
dies 29 i 30, de sis
a vont, tarda, es Iliura el
t.eket de les (aules 1 13

a la GRANJA ROYA!,

Al

LLERA

CORDI

Vi 1119r,C..(1 75 anop. lit.

Gran Saló Doré
MENÜ 15 PTES.

Cellers AiINO & FAZ7IISTANY
-

Aparells F togriifics
Cuyäs, Portal

1.1

..

'

Angel, 11 i

flE3TAU'e 7T F.OYAL
Saló je Te

cada dio te danonnt de 3 a :2/ - ; de
8 i dinar a l'americana. de 9 a II.

JOIES VILANØV A-UNIO, 6

Pe!zi, E3
LrIQUESTRINA PLANAS

El Casal Nacionalista Martincnc
rcuniri co Assembica general ordinaria de SoMS, densO, diumenge, dia
a les cinc de la tarda.

c:irp

(7-115CEZ:EArt23.G1:211azsacla
F.i

(1,31 Barcelona en

ta xl

Si

Fotleraciú Llogaters ha

PO

establert servei al dit canip a 2
pessetes celen!, aute complet.
-

LI
Ii

Vet aci el programa a acomp/ir per
l'Institut de Culaira i Biblioteca Popo1.I. uc io Dona, en les diodos prOximes:
Secció Permanent de Cerimonial i
Festes: Diumenge. y, a les 5 de la tarda, sessiA de danses populars catalanes
per u11 grup d'assuciadcs, Iluint vcstits
autèntics propietat dc l'Instittll de Cul-

ti

p
RISSCig dc Gr:

eesap 'saunpies ap optpne 1/r.13 'cpart ni
tinada exclusivament a les sckics i a càrr e c de la mateixa Cobla.
Secció Permanent d'Educació i Ins-

Compri scmpre la

cia. 37

1•3 Expos1c46 crncra/ d'anides
II

p er a ri- cseni. 7., I Joguines

ti

Asartils esplènlids

tor-a (Cohla Barcelona).
Nada dels Sants Reis: A les cinc de

DEL MESTRE FRANCESC PUM,.

1.... ! Orfec5 Catalä

Telef. 112 A.
Llard pur, Ilauna di quilo 250
Llonganisaa extra, quilo a 11
Preus excepcionals, degr.I . a
portarla i opertuni ajuttos 4

Des del clia I ele gener es vendra .21 cate empaquetat La Garza
aisti

Participem hav.2r rebut aovament, estufes de petroli, les m/s
perreccionadcs i de menys con- Venda del pelroli "Llum
Briliant" especial per a Iota
einsse r'estuf.?s Sonso fum
fortor, en bidons de 5 lees, a

CIR
100.
4 I 9 duros. 6 2550 P e r 100.
dura, 17570 per 100.
taabnI, 19950 per 100.
Frenes, 125 . 10 per 100.

511nima, 53.
Mlaima arran de terra, 4'4.
OsciLlacii5 termomelrica, G'G. Temperatura mitja, 9'6.
Precipitad(' agriosa, des de les 7 horca
del dia anterior a lea 7 hores del dia de
la data, lnapble.
Recorregut del vent en ir,nial tempe, 68
quildnietres.
boira al
Observacions particulars,
ma ti,

trucció: Dimarts, dia 2. recomencaraa
les classes generals. setmanals i de mil.
na popular.

Piafa Catzliinyz, 12.

Aller:'. 125 per 100.
Onces, 12530 per

Velcdtat del vriit en metres per segol, 5; 7; ti.
Estat del cel, qnasi tapat ; tapat ; serè.
straturcamalus;
Clase* de t'acola,
A.-stratus, stratus-ciimulus.
Temperaturas ..... mes a Pombra
Masiva, 129.

Non, ha posat a la venda, a presos
excepeionaltm.ont redults, un esplend.d assortit de pells.

C22=5:1=1:42141441C11034komw.krr"--,kakkurkturremkum
,
1113115WITS"

BANQUERS

ESTUDI S , 13, i BONSUCCES,

1111,000 , 32'60 per 100.
Delgues, 4930 per 100.
5105.1.02, 19010 per 100.
Porlogoesoe, 022 :10e9eleS.

Pailebot espanyol "Pilar", de
Valencia, amb cnrrega general.
Vapor espanyol "Luis", de la
mar, amb pela. Amarrat moll de
Llevant. Consignatari, Gilabert.
Vapor espanyoil "Mahón", de
amb cärrega pmeral 1.33
passatgers. Amarrat moll de
Muralla, Consignalari, Amengua!.

Herte
TItua

OBSERVATORI rETEOROLOG1C DE LA
l'AIVERSITAT De BPPCKLORIA
Dia 29 de d e s e mbre de 1922.

Vapor anglès "Cano", de Gi,
jon, amb cierrega general. AmaHaree d'o ..... ci6: 7, 13, 18
rrat moll de Barcelona N. ConBardmetre a zero i al nivell de la mar,
signatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol "Balear", d'Ei-« 1033 . 8; 711 . 0 ; 7557.
Termómetro siet e , 8'3; 1E0; 113.
viese, 4rub cärrega general i 7
- 3.
Termónietre humit, 59; 8 . 0; 8
passatgers. Amarrat moll do les
Ilumitat (centesitues de enfureció),
Drassanes. Consignatari, Com67; 63; G3.
panyia Transrnediterränia.
Direcció del vent, VVD:VV.; W.;
Pailebot .2.spanyol -San Antonio", de Ciutadella, amb càrrega WSVV.
g&neral.

2850 29

Comptat Terma

9 101 le m eom (Pla r a es11),

e.ledr.,741+

RAMA BUS
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Oren l'orca

Ideo/ Nota l'ora, 1947'05.

Mercal. de Vich

COTITZEN A BORSA

Vaixells entents

Mercat de Llotja

CambIs sobre Londres, 5303.

Idern 'Melca, 91'90.
1dem Espanya, 21650.
Idern Holanda, 54650.
Ident Italia, 6050.

RODONS I QUADRATS

1919 Ser. Y
191 $ Ser. 1
1016 Ser.
1917 Ser.
1918 Ser. B
191t Ser. ß
6910 Ser, 11
1911
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•
•
• 119/17
" 1943
••

•
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Catalunya. Å continuada pnbliquern el
resultat de la Mata de animalada flamero 3 00, correspanent a l'enlitat achola Orpheanica de Barcelona, el total de
la qu a! P uj a a 1730 pessetes.
La mateixa Comiaski té noticia de l'organitzacia d'importants festivals no solaenent a Barcelona, lana en maltea ademe
poblacions. Es necessari cine en Empinazar testes a profit del monument co nasal
avío a la Camisola organitzadora. Per a
enviar-hi na repreeentant i al noteix
temps per a rodejar latee de tata la
publicitat possible. ja que pot donar-ce el
ces d'haver-se'n realitzat alaun i pasear
desapercebut per no tenir en compte
aquest requisit.
Coraissia es retir?, honorada d'atendre totes les eurannieaeions, contestant
les consultas que em
èxit de la subeerip eila faadreea que
Ilota ha. d'emprar es la de C.'omissia Oreanittadora del Menument a En Pep Ventura, Rambla de Santa Mónica, 25.
Traspàs d'any
•
Fineix hay lintaajos amb un historial curten de sardanes; el deinem amb
recança penqua la nostra vida bi queda
%ala per un rasad de recordo; aquella sardana bailada a la plaça de poble
la nit de la feota mejor, aquella altea vera l'ermita que a mig bailarla entai
floc de caballa rasos eopeärern la serenor
deis una de la neutra bailadora, i tanta
d'altres records que no san Intimo, recarda de l'enfilall de festivals sardanistea que salan celebrat durant 'any i cine
no els enumerem pen t ua °Tapadera tot un
'libre. N'ea:mentare:a nomás la iniciada
del monument a En Pep Ventura. Per
aquest sol fet 'any que s'escala deixará
record venturas. 1 aquest any sadollat de
sardanisme acaba arnb la remar de les
tennrea eantant generosament pea geni
creador de la sardana liaran; aeabament
anmilrarable.
I tot just l'any ser?, finit, calan serrarem encara en riostra oida eant
de la tenores, ja la tornarem a sentir sei.
sant-nos l'entrada de reas nata prometedor de aorpreges i ale d'esperances.
J. E. G.

Fotch 1 Torres, Joaquim: "His- capsians aausetans i BergisUrja de l'Art.". Volum II. "Meso-. tans), mal anomenats ligurs;
.potämia". Editorial catalana.
per un pum de pobles, que poBarcelona, 1922driern anomenar grup de la Cos• No posseia encara, Catalunya, ta, tusarais d'una harreja
Una Bistória de l'Art. en català,
menta capsians i d'elements
Corn no •osseix encara una Hieafeaint-s'hi encara algunes
Oria de l'Art catarla. Ara, meraportacions celtiques.
ces al doble esforç d'En Joaquint
Aquesta distribileid rle nobles
Foleb ¡Torres ¡de l'Editorial Ca- ens explica bastaii2
talana, es va subsanant la pri- no solament etnics i fiaoldgtca,
mera deficiencia; i la importansinó també histórica i política.
cia que, segurament, serà conceEn la distribució deis dialecto,.
Catalana, la seva Ultiman/ata es
dida, dins aqueixa Históris de
/'Art, en arribar ala temps me- manifesta.
patata occidente.:
r ,..beres de ¡'Ebre, Tonto dievals, a l'art nacional de Catalunya. ( ale ganga a es- ea, Dais /tragó i Valencia), forperar-ho ) a atenuar la segona.
mal elles un arnbient ibèric,
' Peró si no exeetia encara una atittranaies fonetiques, i ädhue
.histdria de l'Art escrita en Ilen- lèxiques amb català occidental;
gala catalana, rxistia una Histdria les gneis diferencies produeixen
! de l'Art escrita per un estala, certs paral.lelismes amb l'espaamb un esperit català, malgrat nyol, format lambe dins un amque aquest esperit restes defor- hient ibèric. La diferenciació diamat per la !lengua espanyola qua lectal entre les planes d'Urge)l
emmatllevava corn a`vehicle d'ex- les ternes altea de l'actual propresaió. Ens referim a la Flistória vincia de Lleyda, i entre la comarca de Tortosa i el camp de
,de l'Art d'En Josep Pijoan.
' Es molt de doldre que l'obra Tarragona, darrer territori del
d'En Pijoan, sota engendre i calaiä oriental, S(5n altres ferió.conveniències editorials, fos es- meas que poden tenir llur origen
erita en espanyol, encara que en la distribució etnica abatas exl'autor, com a bon deixeble d'En presada.
Resta, dones, desteta l'afirmaMaragatl, escrivie, sense preocupacions, un espanyol pie de cata- cid d'En Prat de la Riba, el 911aN
lanismes. Catalunya es veu pri- posava l'etnos ibèric con.' a un
vada aixi d'una de les obres més dels elements primordials i fo•bolles de da ;era Renaixenca. Es namentals de la nostra nacionaWat. L'iberisme forma la base
.rnolt secundari per a nosaltres
alnica d'una part consideeable
.que hi pugui haver alguna inexactitud científica; que unes pa- de palcos catalana; 'pecó no ras
Taules d'un sacerdot egipci, adre- d'aquella que, en definitiva, vinaades a Soló, pugnin apareixer gueren a informar la nostra his, com adreaedes a Plató; que un Lória, dreeanfase amb una m'Iba
Vera del Dant, eitat de memória, d'hegemonia directora; és a`dir:
eis pobles que integren el grup
, 'aparegui un poo modificat.
que heM anomenat de la costa:
• 'oree de la Histeria de l'Art d'En
P ijoan rau en qué el poeta hi ea
els laidans, lacetans, cosectans i
Ilavem tkeft ne Interemeanttgairn
senc-er, tant corn ho peaui essec indigetes, barreja de quasi to's mero de la reViS ta- "Garba", de Sabadell,
' n les seves obres en versa La els elements mehala que hom dedicat a la mtlaira i els música d'agure
constata a Catalunya.
d èria vagabunda, viala era, que
Da (latea No coraprenan, pera, per qua
'dóna vida a poesies corn "El basas s'hi fa esmant de "La Principal del
FERRA N SOLDEVILA
tó", la —Caneó de cerní" i albea
Valide", de Sabadell, la cable Que ha fet
Mand,
desembre
de
1922.
composicions del Cançoner, hi de
tan bellas campanyes sardaniates.
Integra, anib ample espai per es• ••
reerear-se, i amb una tan torta
Hora preve,/ un èxit per a lea audieions
.correntia de suggestió encomaa profit del monument a En Pep Vennadissa, que coneixem poques
tura. litt primera sera el disaahte a la
El monument a En Pep
.:Obres que desvetllin i estimulin
nit al Centre de Dependents la segarla,
Ventura
tan poderosament aquest neguit
diumenge al matt, o la Plaça de Cata• rodamón que, qui més, qui
El dimana, al amare, va celebrar-Be en lunya ; la tercera, diumenge a la tarda,
'menys, tots els catalana portem a
el Centre Autoaamista de Dependents del a la Placa de Sant Jatune, i ia guarra,
l'ànima.
Comerç i de la Industria una selecta diumenge a la nit, al Centre de Depon'
En Joaquim Folch i 'Jorres audieiG de sardanes, organitzada
Per la tienta. Esperan que no hi maneará cap
•e'ns mostra més objectiu, mes Seceie P. de Propaganda del mateix.
La &amiantina.
eientific. Poeta lambe, deixa de notable cable "la Principal", de Palafrupeles ne: el programa que "La Printemps en temps un marge a l'en- gell, a canee de la qual enana la inter- cipal de Perelada", "Els Montarais" i la
tusiasme lirie, aeró solament un pretaria del . programa, dedica' renalici6 "Barcelona" executaraa al Palau de la
marge; l'entusiasme no esdeve a profit del monument a En Pen
V en- Masien Catalana el dia de Cap-d'Any,
l'essència de la seva obra com ho
"Elisa", I'. Serra; -dolosa", Balcells;
tura. Alzó va fer que real:alosa sala del
asdevó en l'obra d'En Pijoan. Centre es veles molt comorregada, mal- "Juay", (ìarrete; "Nadal", Botey ; "La
L'entusiasme d'En Folch espe- grat el canzament cra qaestes festes nad
e- molinera de Fluss?,', Jimeä; "Gloaa de
ra, probablenaanla per p escla¡raques .
les &mere de Vilanova", l'aldea; "El
tar, alltres arta més atansades
El programa. interarerat d'una filial jorent de Sentmenat', Alfonso; "Sant
nosaltres en el temps i en l'es- justa i acerada pela notables profassors älarti del Canjee", Fornella; "El Picapera.
de im cable aalafrugallenen, constara de
rola Morera; "astioatla", Lambed:
E! !libre estä dividit en quatre les segaents
"Pastora enamorada", Garrete.; "La nisardtars:
capítols, estudiant-se en el prina i el molinera Pajel: "Sol ama", 't'ob12hereu i la pectina, Toldrä..
mer el lloc, el temps, els mitjans
dm?,; "El pardal", Pep Ventura- Pujol;
Juay, Garrete.
1 les idees que van informar l'art
"Els ocellets da casa", Alfonso; "El barRemeatbranca, Balcells.
imesopetämic, i en els altres, les
Per Is pirra, Pep Ventea.
rena Morera; "Rosada d'estiu", Catalä
itres manifestacions d'aquest art:
"Cantada de Cap-d'Any" "Orfe-O Catalä
Sang Nora, Juneä.
l'art ealdeu, l'art asäiri i l'art
i les tres nobles), Pujol.
La tuja marinera. Enana.
meo-babilónic, respectivament.
14 sardana de 1-mella, que era Per
Uregrama d'audIolons
Abundor de gravats il.lustra les tu Moro, d'En N'e Ventura, despertà un
..dues centras planes de l'obra.
rort entusiasme entre al gestada, que Diumenge al mal:
Foment de la Sardana. Final de CaAbundor de bibliografla les pre- l'aplaudí xardermament fenala repetir.
cedeix. Ens plau de veure cita- Mereja les mas grana ;amueva el gest da- talunya. Cable "Pep", de Figueres.
• com en un jusa homenatge, cuesta cobla, que te una idealitat tau" Diamenge, tarda:
Foment de la Sardana. Pia la ile Sant
entre tantes obres d•orientalistes elevada. Amb iniciatires sial Os fácil esfamosos, el volum primer de la perar que la subscripció del monument Jaume. Cable: "Pepa", de Figuerea.
Ateneu
Obrer Di.atriete II, Mercadees,
Bistória de l'Art d'En Pijoan. Ena • rapastol de In sordina, En Pep Veni 40. Ceiaa: "Caitalania".
desplau a en canvi, de veure-hi
tura, augmenti ràpidament.
Jacentut Sardareista del Centre. Modada una obra tan minea com la
El Faenan de la Sardana de Sucedo.
d'A. älolet 1- Ch. Marquet, SOD7C ¡tu, sol.laitada la seva caoeSracia or- ral. Peaseig del Tejuela
. 53. Cable: "Bartot en la seva desgraciada versiú ganitza pe r al diaalite i diutnenge vi- eino".
Inatitut de Cultura i Biblioteca Poespanyola.'
nents guatee balleales de sarelania a pro• Bosch I °Imp era, /-.: "Asaaie fit del monnment a En Pep Ventura i pular de la Dona. Cueree Baix sic Sant
de reconetitueió de l i etnollogia de que aninut a värree de la renomenada ca- ¡'ere. Cobla "Barcelana".
Diumenge, reif
Catalunya". Barcelona, 1922.
ble Antiga d,e Figueres, la qual s'ha
Fomente de la .9.arlana. lauta/e:
En la solemne recepció públicaen a tocar-les deainteremaglament.
Centre
de 13.-pendents del 0. I. Cobla
ca del director del Servei d'explo Heuss mal el pragrama d'amaste (es'Pepa", de Figueres.
raciona prehietúriques de l'Izst- ti caja
-tut 'd' Estudis Catalana, En Pere
Oimeade, 30, a les dele del acepta. — Lineas, mati:
Fouient de la Sardana. Plaça de (ataBese!, i Ginipera, dina la Reial Estatge Centre Autonomista de D. del C.
lanta. Ctrala : "Pepa", de l'igueres.
Academia de Bonus Lletres (I! i de la I. (Rambla Saeta Mau)ea. 2.5).
Plaça de la Vila d'llorta. Cobla; "CaBarcelona, fou desenrutllat pe:
Tac d'orara& l'ep Ventura.
tea:enea".
ell, molt docta/nent,. un assaig de
Jan y, Garrete.
()Watts, rarda
freconstitució de l'e:noloaia de
Holitud, Latas M. Malea
'
Palea de la Masia Catalana. Concert
Catalunya. I ell, que amb el seu
El cual dele °Miele, Pep Ventura.
de sardanes per "1.8 Peraleda", "Els
¡libre de Prehistória catalana ha Camprodon, .11arien.
Montarina". la "Barecloua" i l'Orfeó Ca'
via fet possible la sistematitzaOr fi, Soler.
tul?,.
cid d'aquesta ciencia a casa nos
Diamenge, t'A, a lea un g e del nu ti
Casal Nacionalista de la Barceloneta.
tra, ainb el seu discurs d'entéli - Patas Caltalunya.
Aleada, 25. Cobla: "Itarelno".
da a l'Acadèmia de Dones Lletres,
La Botar, l'ep Ventura.
Ateneo lampordanaa. Pi, 11. Cobla:
venia a fer possible la reconstlEl osa de la Sirena, Fornells.
"Gatalania".
'
lució de la nostra etnolagia. Caa
Cueíties. Vicens.
nit:
d'aqueates cines obres importanTotes g oles herrar, Pep Ventura.
Oda() Catalä (medida Intima). Cables:
Ussinies té ni l'aire, ni la preten
Al Fumad de la Sardana de Barcelo"La Peraleda", "Els Montadas" i la
sió d'ésser una obra definitiva. I
na, C. Soler.
"Barcelona a
Hur nierit i Itur utilitat estan en
Lq rascó del retire, Mercader.
ajad. Són obres destinados a ser- * Diumenge, 31, a dos verla de dale de
la tarda.—Plaça Sant Jame.
','ir de base a d'altres obres que
les superin;'una mena de canya La 505 1-1 del tapa. , Caaadienont,
Arri llores, Pep Ventura.
mayos, rlirlem, que el propi autoe
altres hornos de ciencia buidaOn san les testen?, Pep Ventura.
ran o ornpliran segons Hura noMorlaca, Toldrä.
Recurrir; de ma terra, Serra.
ves teories o amb Hura nous dea
El liegat de don Isidro
LICtrantina, Bon.
cobriments; perd 'que eón In,.
Eormams a l'Institut d'Esrescindibles perquè unes i al Din menge, 31, a Ire den del respre.—
tudla Catalana
tres s'api(eguin d'una manera is - Estatge Centre- Autonomista D. 0, 1.
En la llanera semi.) general llagada
La molinera i el maree, Blanch.
temàtica.
per l'Institut d'Eslailis Catalana es do6
La mollar ro de Maread, Juneä.
Entre les conclusions més in nä cumple que Eilaustre patrici N'Isidre
El Pardal, Pep Ventura.
teressants on veiem arribar el
Bonsums i Sicart, mort recentment, sepairo,
Pm
Ventura.
Per tu
doctor Bosch i Gimpera en elliseu
garla cläuaula del seu testament nieta
El petit rada, Batallen
treball sobre etnologia catalana,
llega la seva rica Biblioteca, ¡estallada
La Santa Espina, Morera.
figura la de la distribució i agru a la Cartoixa de Valldeinosa (Mallorca)
Donada la finalitat d'agur-eta testa
pació dels pobles de Cataluny'a
a EInstitut dlastu-lis Caleteas, per tal
del segle III en avala Per ella . vals, tut fu augurar un èxit esclatant.
dia a formar part de la
qbc vingui
L'endemà, -liada de Cap-d'Any, l'eavaIern com els poble a netamem.
Leeles ocupen un lloc petit dios mental t'oletea organitaa una extraordi- Biblioteca de Catalunen, corrent tales
les
seres
deslieses
traspàs a canee (le
la Catalunya estricta, restringit naria bailada de &ordenes, que ne celebra- In sean Niebla, la de
fatal continuarä gan
n a la Plaça de Cataiunya a les onze
' a la part S. O. de l'orinal provincia de Lleyda i a la regid de Tor - 'lea triad: mara u carda de l'Antiga` Pep, dalakt co vida en qualitat d'usufruc.
talada
tose, essent-'-ne ocupada la resta de Figueroa
No cal ponderar la valor i Ealtaienta
la cemaaie orannitzedora del monaper --un grup dt poblee pieenenca
/bus cuelas aguaita del.(Cerdanya i Valls pirenenques, ment a •En Pep Ventura eres comunica d'egeuaplaritat
que aquesta die* ha reina enea quantitats, za. Es d'aquesta manera que per voluntat
' relacionats Hunyrutament amb el
expresan
del
generes
lisunas trae Pinte,
proylnenue de la nalsroztost4 strerta a tot
loable ano; per vi irruad# eobleiä

LES SARDANES

PALAU DE LA
GENERALITAT

ums

provea hacia donat de la seas proteed0
en favor de la cuneen del pata en les repatalea dona,-las que halas leí a l'Insta
lucia—de laa guata . siso fet masa la
Premsa erran (le la saca mort—ceadara
vinculat a la matra ciutat de Barcelona
un trotase inapreciable d'obres de Bibliagrafia que conatitueixen tal 'legada el
miller aple•c cene eral corte avui a la
pentnsula ladea. A In Biblioteca de Valldematta es guarda, deanes una riquaisima coliceeld de "libres deactsatilleria espenauta, -exemplars impartandrede les
primill y es impremtea vetean/ea, set edi.
Mina del Camelia le Mar, entra elles la
que se supeiaa ea la- primera, Manuscrita
eabdala de les Ilela-en catalanes. tala (ora
la Crónica del Rei Jautne (Me. Ayarazas), lea tu-aleteen versions del Deeameron i de la Fiammeta de Bucead, Cena,Pan del atartoixä, 1411, etc.
Del sea neme venerable que ja figura
en retares de bromee entre chi pe-alela:as
donadora de la Biblioteca de Catalunya,
s'intitularä des d'aval en endavant, per
aeord aires per elratitut en aquella amista, la "Sala Batea", que estatja la colleceite Cervantina. I aclimata Sala Bonsoma serà presidida per un retrat dei
donador magnänim.
Aconl fou ares 'lambe per Elnatitut.
entre &Urea coses, encunyar una medalla
comarecuorativa a-mb la Pera efigie i de
publicar una afemaria, en la qual, ultra
la sa ya biografia, es ponderin els diversos valuases donadas i la Iliberalitat del
senyor Bonsoms a favor de la Biblioteca
de Catalunya i de la Cultura de la
tela.

Comissló Pravinoial
La Coma:asió Provincial ha dematxat
els segfienta assumptes:
Remira cralçada internas:te per En
Salvador Suaol i tres regidora de t'Ajuntament de Centellea contra record da (tolls corporadó pel qual es va llagar a
la Sodetat Electro Popular Castellense
les Miles i material elèctric que han pasad a asser propietat de l'Ajuntament pel
termita de 15 nrys.
Mero fdem al per la S. A. Propagadora
del Gas d'aquesta capital contra Decora
de l'Ajuntarneut de Badaleam pel (peal
no -ti ami adjudamt dafinitivament el
servei de la ilauraivada pública.
Autora-recia sol.licitada per l'Ajun tament de alertaren per a alienar un terreny proper al riu Llobregat, de propietat d'aquella rumorada municiaal.

El festival de l'A , de la
P. D. •
Els presidenta de la alaneorrainialt
Diputada han estat invitats al festival
que va celebrar-se anit paseada al Liceu
a benefici de aAssociaciú de la ¡edemas
Diäria.
• ••
El dia 2 del propvineut mes de gonce
la Diputada Provincial celebrar?, l'acte
d'obriment del segon pede.> de seasions.
• • •
Surt cap al migdia de França el noatre atrae En Manuel Masas hiervas, diputut de la Mancomunitat.

Jocs Florals d'Horta
Diumenge eanssat a j umaren Roe ela
Jota nonas que per primera vcgada han
estala celebrats a la barriada d'Harta,
11 real-alce de lentita( organitzadola,
'Foment Ilortenea, que intrugurava amb
aunaste resta les excelaehts reformen, d e.
la sala de festes.
Presidien reate el regMar nacionalista
per aquel' districte doctor Josep Carareth, el 'reverend senyor ecenom doctor
Enric 'flameas, el, membles del Jurat
senyors Manuel teIch i Torres, lihnili
Graells Castells, Carleo Garcia Anne, Jasa), Lleonart i Mana F. Burgm i la Junta Directiva de la Societat.
Oberta la feota pel senyor Cararacb, el
presiaent del Jurat, que ho era l'exquisit
poeta i eelebrat dratnaturg En Manuel
Folch i Torres, llega el sal dientes, verament magistral, en qua ponalerä la virtuad'aitals festen literäries i mienta
lascaiença nadalenca en qua ac celebrasecretad, N'Alfons 11nrans. !leal
la seca memada, plena de bellos huatges
i poatica d'expressió.
Resulta, obtenir la Flor Natural N'Oca
tavi Saltar Soler mal) la seva poesia
"(Robas d'amor', essent elegida regias
de la resta Na Pilar Guillauf. La gentil
i elerant mniestat pass?,, del btaç del
poeta, a ocupar el seu soli <lampar menapanyada d'una escollida cort d'amar, formada per les sanyoretai Moutserrat Terraeles, Maria Sama), Ronce i Angels Vilarifio, Francisca Bonet i Anneta Mariné; les xamoses nenes Concepció l'ont
i Pilar Marine aetuaren de patees. El
aplaudi forrorosament la bella ap
-elativ.
L'englantina toa guanyada per En
[dula Bertran i Pijoan amb sea "llores
del campa i la viola per En Josep hl.
Casas de Maltee, per la seva nompooieió
"lores devotes".
la premia extraordinario ea foren
enanyadors segaents autora: Rentan
Reate, Manuel Recamara, Sean Solervinena P. Pedal Casadeniont, moasén Ida.
acre Flora Garles Pause de (almena laufa
Mineral, Melc i or roen Doulanec i
mon Juneaelella Josep Fustes Mandria
Jouselu Granger, Josep Cl. Revira Arta
gas, Arda Jorre, Nogueras 011er, J. Puj adas 'Predi, fletad Saltor (dos premisa
Joan hUngues, ¡'ere Saben i Morera,
Jasa Ares, ilartianen Pere Casas, Merca Vila Reventa:a Fidel S. Ilia
i Delimita I Vicens Andrea
En Josep Lleonart digne uns mota de
remereinment amb la aislare:Me lene li
¡se peculiar.
Fluida la bata lacrada, la regina.
acompanyada dador Cararach i del
poeta florejaa uni?, a Matar la distinció
/,'bada a Ja Vetee de alaatserrat

l'ceulesia ratrneedal. nut

vst eantá usa

durant el beampan g a la Verge.
Tot se,iit aa arte ladra intersineut
ea recto forma obraptiata per la regala
de la leida ami) un eapléntlid lunch, e:
oual fou servil a la MaleiNle malta.
Horta metiese) el sea calusiaame per
[Mana primera feota literaria, que ha
entat un encertat
salve

'EsP, or tEls s
ati‘

PUTEO::
DEIS VIreiZETS PO.RTIT8 IllTERPMCIONA L8
La visita de 1"Amateur",

llora elements amb qua comptd
i que ta a farnös han fet el nom
dels "spartans".
Només col esmentar que hl
figuren els noms d'En Hojer Peyr,
de Viena
el
formidable portar; Kada, 136/34
Aquest famós Club al qual veurem reell en brea contra el nos- pisil, Handa, Pitat, el millor daa
tre Barcelona, ei és cert que dii- vanter centre de l'Europa Cena_
poea d'un estoc de jugadors jo- tral; En Kotenaig, itedmu i Per.'
ves, lamba compta amb altres • ner, tots ells que han format
Part d'equip internacionals.
d'antics i renomenats; i tots ells,
Segons sembla, l'onze que li
amb maques excepcions, han figurat sovtat en els equipa repre- sera oposat serà escollit d'entre
els
següents nonas: Zamora, Ese
senlatius. Es dos "backs" Helkermaider i Hilt1 sea energies, trueh, Canals, Cabedo, Montesi-i
ràpids i molt seigurs defenses. La nos, Trabal, Mies, Sanaknja,
Unja de majos es en molt la mes riega, Peidró, Monjardin, Alvarez
forte d'Austria, i esta composta i Juanico.
Si eom es de suposar el Sparper tres experimentats internacionals. 'Norina/ment, l'integren ta está en les seves 11M:innata
condiciona,
es de preveure uns
Geyer i Kurz; el mig Jend Konrad (dues Vegades internacio- fäcils triomfs per a ell.
nal). Es un enorme tàctic, un vePILOTA BASCA
ritable mestre amb admirable inc
de cap; Kurz es el tipus d'un perEla partits d'errteenament
fecte mig ala, per rnés que aquesHeu's aci l'oree dele que es
ta temporada la seva forma no jugaran aquests dies vinents al
sigui immillorable. L'atac es ba- Frontó Comtal, entre socia de la
sa principatinent en el famós da- S. E. D.:
y antar interior, que tumbé és cenDiumenge, a les onze del metí:
tre; • Kalman Konrad (12 vegades
Vermells: Thomas-Garcia 913
internacional per Hongria), un
Blaus: Escudero (E.) Olamen,
dels ases raes grans del Conti- di.
nent..
migdia:
Kalman Konrad juga veritiableVermells: Balet-Barguäó.
ment a futbol per ancló i pel seu
Blaus: Ferrer-Palmada.
esbarjo, i aquesta condició inEl dilluns, a migdia:
flueix tant en les • seves actuaVermells: Sanmä-Mas.
cious com predisposa al seu faBlaus: Aballi-Olamendi-Garvor al ',arme, que sent per ell cia (N.)
una gran simpatia. Es un artista del futbol, un tecnic com gaiEXCURSIONISME
rehe no se'n podria produir altre
Sortides pur a Cap-d'Any
al Continent, i a mes a mes, un
admirable conductor de la tinta
El Grup Excursionista "Barcee
d'atac.
loneti" (secció de Joventut NaEl seu joc ha despertat arreo cionalista) ha organitzat per a
la mes grossa admiracie. Swa- les festes de Cap-d'any cines imtoech (internacional), l'interior portants excureiona: una a Núdreta, que juga Lambé gle davan- ria, els dies 30. 31 de desembre i
ter centre, es el 'goal getler”
1 de gener, i una Mira a carrec
(marcador de gola) de l'equip na- de la Secció Pietärica, a la codona/ austriac. Es un potent da- marca de Moyanes i Ausetana,
vanter amb una gran intel.ligèn- per Galilea de MonUniy, Moyä,
cia del joc i arnb enorme expe- Santa Maria de l'Estany, Vicli i
riencia i habilitat. L'interior es,' Folgueroles, els dies 31 de dasein
quer Hansa un ros coles, pos- bre i't de genera
seeix un xut potent, gran cornPer a la primera, sortida del
prensió del joc es tarnbé un dig- nostre estatge al dia 30, a un
ne company de Sivalosch i Kon- quart de dues de la tarda, i la
rad 11. Aquest tercer interior, qtte segona, al dia Cl, a uu quart de
en el joc tancat fa meravellas,
sis del matí.
completa', magnificament amb els
dos davanters exteriors internaEl Grup Excursionista "Jovencionals dele "Amateurs". L'in- tut" ha organitzat per als dies
ternacional Kock es un feixuc
Cl de desembre i 1 de gener una
"out-aide" dret, dotat. d'enorme excursió al Montseny, baix el -se'velocitat i força de xut. L'altre güent itinerari:
internacional de Bina, l'exterior
Dia 31.—Balanyä, El Bruta
dret Cutti, es el Benjami de l'e- Sant Andreu de la Caatanya, lila quip; en l'actualitat es el millar tagaus i Sant Marear'
jugador d'Austria en aquest joc,
Dia t de gener—De Sant Mara
i malgrat la seva petita estatu- cal a les Agudos. Montseny i Pa,
ra i el seu escae p-es, te una gran lautordera.
força de penetració i es molt raSortida.--A les sie hores del
pial i valent.
dia 31, pei l'estació del Nord.
El perder d'ara es En Illousek,
que jug a per primera vegada
les files de l'Amateur, essent ja
STRIA
molt bala considerat en el seta NONGRIA
'loc.
• ••
i
Mereixen lambe assenya la r- se
CONTRA. EL
alguna dels comentarle fets per
la premsa basca, amb tnotiu dels
partits fets per aquest equip
Bilbao.
Diu "Pueblo Vasco":
ria brEggill
"Els austríaca seta rapidissinis
i la seva col.locació tan perfeta
Els partits isiés seneadonale
es la causa principalissirna de la que se celebraran en ' l'actual
superioritat de joc. Juguen en temporada en el continent,
Iang com en culi, perra el seu fort dran Roe a l'espalda i ~nido
es aquest, el qual es fenomenal. camp del Club Campió de Cata.
Sobretot, creuant-se la pilota, lunya i Espanya. Cap Societat
desconcerten el porten mes präc-' d'Europa ha pogut confeccionar
tic. El seu atac es la millor linia
calendari tan eamcionant i
de l'equip, destacant-se eta dos suggestiu com el que prepara el
estrenes, sobretot el dreta, l'in- Club dega.
terior d'aquesta ata, jugador pi-e'Aquests partas han da formar
cis fina a re.xageració."
epoca en els atleta del futboi ca,
Per la seva para "Euzkadi" es- tal?,, i si en ells trionda el F. C.
crivia:
BARCELONA, la fama que tan
"'L'Amateur jugä quan valgo,) ben guanyada té, quedara definiticom amigue, i de ne haver-se vament consolidada. La prova a
entregat a aquellu agradable ex- que se sotolet Noluntarietneat el
hibició del sen joc, /a seva vie- Club campi6, compren rla se,
teria hauria estat massa esplen- güents partits:
dida. No volgue abusar de l'Atthe31 DESEMBRE 1 1 CEBRA
tic, segurament perquè es doni
compte de la seva petitesa, i es
limità a divertir-se com el gat
QUE FIGURA AL CAP DELS
amb la rata."
La primera exhIbinidt deis CLUBS AUSTRIAM, PROBABLE
CAMPIO D'AUSTRIA
holandesas a Catalunya

a
ALA\YA

Amateurs de Viena

El "N. A. C.", de Breda,
pertany a la regid Sud, un exialeixen els millors clubs holandeses, °ora ho demostra el fet que
el Gampianiat d'aquell pals, en
deu anys, se l'han emportat vuit
voltea els clubs del Sud.
El Breda que aro ena visita
ha ostentat en diverses ocasions
aquest Bid i avui esta en el primer lloc de la clasificació.
Dels deu perlita jugata, n'ha
guanyat nou i empatat el rostant.
Ila aconseguit 43 gola contra 13
que n'hi han fet,
lacquip visitant estera censtituit per:
Porta: Van Der Priel (internacional).
Defenses: Jossen i lloogstede.
Mitjos: Lefevre, Timmer (internacional) i Van Mama.'
Davanters: Barbullas (intererreional), 6imons, Ctmot, Verlegh
i Petit (tots tres internacionals).
Podem assegurar que l'expectaeid que MI daspertat Panund
d'aquesta perlita amb l'Europa,
quedarà legitimarnent satisfeta.
El "Eparta", da Praga
L'equip tzec que en breu ens
ealni coust.ituit pela mi,

1 7 DE C1ENER

f. F. NURENURG
CARPIO D'ALEMANYA
SIS GRANS PARTITS EN QUINiZE

DIES
QUATRE CAMP IONS EN LLIJITA
Joaa
QUATRE TCCNIQUE,S
Á QUI CORREZPONDRA LA
SUPEMEACIAT

Comunicats i avisos
!`suplicados"
Hem rabia comunican i avises redac-

tata en egpanyel, pregantaica Ilur
cació, de les entitats seekats:
Ajuntament de Barcelona.
Tia:inda d'Alcaldia del districte VII,
Atraen Etteielopdic rojadar.
Corporació General de erehartadors.
Junta de/ Port.
Reial Acadèmia de Ciencies i Arta
Faenen( del Trcball Nacional.
No els publiquem per. U4) diiikkell. de
traups per traduir-Isiat
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El Gover crea una
milicia voluntäria
feixista : D'Arinunzio funda un
diari d'oposició al
Govern

I La

Conferència
de Paris

Roma, 29.—E1 marques della Torretta i el baró Romano Avezzana seran
probablement els representants
en la Conferencia de París. Mussolini
no podrá assistir a aquesta conferencia
perdu e es vem à obligat a no abandonar
Italia per causes de política interior.—
Hayas.
Londres, 29. — Es desmenteixen, per
conducte autoritzat, els rumors relatius
a una possible dimissió de Sir John
Bradbury, que ¡lema ha de tornar a
París.
La judica aquí que el programa francés encaminat u una acció després del
le de gener pren un aspecte mes positiu després de la comprobació de la

Roma, 29 (oficial) .—El Cansen
• ministres ha pres l'acord de
procede a la creació d'una milicia voluntaria feixista demobintzant totes les organitzacions- "falta eoluntaria" per part d'Alerna-,
Inilitars que no tinguin caracter nya.—Ràdio.
aeixista.-Havas.
Londres, 29. —E1 Gahinet brithic es
Roma, 29.—El Govern Musso- disposa fer a la Conferencia de París
presentarà
a
primers
de
feproposicions
que impliquen considerables
lini
brea davant del Parlament, tots sacrificis per a la Gran Bretanya i que
ala grans problemes que es pro- asseguraran a França perspectives fiposa desenrolllar. Especialment nancieres molt superiors a les que olelierä objecte d'examen racord de reix el pla existent de reparacion, senUnta Margarida, davant del qual se imposar a Alemanya crregues que
▪ Govern es proposa definir la no podria soportar amb un Ilcial es%era actitud.—Havae.
forr.-12.àdio.
Roma, 29.—El Consell de mi.,
LORD LURJON AN1RA A LA
nlatres ha acordat fusionar en un
1 ele ministeris del Tresor i de
CONFERENCIA
inances. Serà titular del dit miLondres, 29.—L'Agencia Reuter diu
ri
el
senyar
De
Stefani.—BaE
que lord Curzon anirà a Paris el diuMONEDA FEIXISTA
Roma, 28. —El senyor MussoliIlli ha ordenat l'encunyament de
oves monedes amb la cunya del
t seid romà. —Radio.

PLA F1ONDA", NOU DIARI DE

D'ANNUNZIO
t Roma, 29.—Es coneixen detalle
pei rotatiu que va a fundar-se sola la direcció de Gabriel D'An-nunzio.
.
' Contra el que han dit alguns
pera:Kilos, el poeta no té ni el proit de mamar a l'estranger ni
'abandonar la lluita. Fa pocs.
i es s'ha signat clavan notari el
ntracte per a la confecció del
r
riedic.
a En virtut de l'esmentat con, cte, s'ha constituit una socie/Ftan ò nima sota el nom de La
tunda, amb residencia legal a
cardona i amb l'administraciú a
noma. El capital social és d'un
"pilló i podrà ésser augmentat
Ma a ola milions. Gabriel D'An>nato aporta a -la societat
1)50,006 tires i ele seas tres aseotata 50,000 cadascun.
a Continuen febrilment els preratius per a la publicació del
' ri, que portara el maleta nom
la societat "La Fionda", El
Iu periadie desenrotllarà un
programa d'oposició al Govern.
be-Radio.
I

' 80TRAGADES 81SMIQUES A
PERPINYA
Perpignan, 29.—Ahir al matt
noteren algunes sotragades
iques que duraren uns
nta regona. No cautaren
ye, perb es la vuitena vegada
es produeixen en els PiriOrientals des del dia 8 dat darrer. Quasi totes elles han
u t per punt d'origen Stents
ul .de Fenouillet.--dladio.
f

menge vinent, per a celebrar una conUrania amb el senyor Bonar Law.
Lord Curzon no pode-a assistir a les
deliberacions de la Conferència de París, per haver de tornar a Lausana el
dimarts.—Havas.
.LA

MISSIO ITALIANA A LA
u CONFERENCIA

' Roma, 29.—El 5 "Giornale d'Italia"
diu que la missió confiada pel Presi-

dent del Consell, senyor Mussolini, al
marques della Torretta, representant d'Italia a la propera Conferencia de París, queda concretada en els tres punta

VESIORELL

LeConferència de Lausana
CerAnt la fórmula de conciliació : La resposta turca referent a la qiiéstió 'del Mos su! ; Missatge de Txitxeritp al .poble dels
Estats Units
_
Paris, 28. — La "Republique
Francaise", comentan Vacurd
que regna entre la diplomacia
francesa i l'anglesa a Lausana,
din que confita que aquesta intat.ligéneta arrabaçara el maro
de Lausana.
Es d'esperar, diu, per a l'axil,
lrecassaari•dealeta converses del-2
de gener que Anglaterra i Eranea vulguin i saben perllongar
a Londres i a París la f.2lie. col - •
laboraciú establerta a Lausana
pella senyors Barrero i Lord Curzon. Els resultats ja obtinguts a
la Conferencie d'Orient percuden
augurar fgvorablement no solo el
resulta! fe la Conferencia sind
tambd TM-enlació general de la
política deis aliats.—Radio.
CERCANT LA FORMULA
Lausana, 29. — Aquest matí la
situada de la Conferencia seguia essen estadonaria.
La dele:guió francesa continua activament les seves galstions per a !robar una fórmula
de conciliada.—}lavas,
LA RESPOSTA TURCA
Lausana, 29. — La delegació
otomana lea Ritual avui a Lord
Curzon da s2va resposta referent
a la qüestió de Mustia En la susdita resposla la delegació turca
manté el seu .punt de Visaa respecte les reivindicacions del seu
pa .-11 amas,
PER LA RECONSTITUCIO DE

RUSSIA
Lausana, 20.— El senyor.Txita
Primer: Ajustar-se a la finja traça. xerin ha adreol al milite deS , Esda en el memoràndum presentar pel
tals Ullill una proclama d.anascnyor Mussolini en la recent Conferen- nant la selva cooperad() per a recia celebrada a Londres.
aoldre el problema de la recuasSegon: Italia no prendra part en cap litueiú de Rússia.
.afirma en ella els seus desigs
ocupació de territoris .d'Alernanya.
Tercer: Mostrar-se favorable a la te.' de pau i d'emana el desarmament
naval univ.a.aaa.—Havas.
si de les sancions económiques.
següents:

El marques della Torretta i el baró
Salvage Raggi es creu que sortiran dema umb dirccció a Paris .—lievas.
LES

NE000IAC1ONS FEL
AKMANIENT

DES-

Washingten. 20.—En 1a ...Le "-lebrada abir pel Senat, el gruyer ladee,
parlant d'una carta que li fort tramesa
pel president dels Eletats Faite, Mr,
ding, carta Zu la qual es manifesta que
les contestes relatives a les negociacions
que se segueixen per a nouseguir el desannament no pudran ultimar-se - abans
que les prineipals nacions interessades hagin expressat Ilur desig de eololaborar en
aquest projecte, declar que no podia indicar d'una manera explícita el carácter
de les negoeiticiuue entaulades respecte
d'aqueet ansumpte pel preeilleut Harding,
encara que jadia afegir que les esmentades negociaciona no ese:monten I . anallacie del -Lente iuteraliat malgrat trobar-se disposat el President deis Estala
Units a preeenitzar la eeuseniencia que
eseoneedeiri Un termini ass ampli p. , e a
la seca aniortització I pagarte-id d'interese:s.—Hayas

'CATALUNYA
Consell Directiu de l'Orfeó VendreJeme ha quedat conetituit aixt: senyor
:Rafe! Palau Ximenie, preeident; Rafei
Fuste Güell treserer; Actual Julivert
,Attles, secretare i Joan Borren i Josep
deentren, vocal,
; &robla que els senyers elegits elan
Imposat la tasca de reorganitzar la maese
'aboca' i de crear una :semi(' deportiva
ea el ei de l'entitat.
— Per el proper da 7 de gener la
Irederació Republicana Nacionalista orranitaa un acte de propaganda, que lisideà Roe al saló d'espectaeles del Centre
Xndustrial, prenent-hi part, entre altres
•raders, en Miró i Esplugses, En Soguea
1 Rieet, En Mare -ti Domingo, En Juliä
>foguee ¡el diputat a lee Corte d'Espanya
• lein raids Figueroa.
— Al darrer partit de futbol jugat
en el camp del club d'Exporte entre l'Allétie Vilanova 1 F. C. Vendrell aquest
obtingué doe gola mitra zero del Bes
eontrineaat.
Hora diu que ben prompte quedarà sirM t un contracte de compra d'un tima
eamp que per les re y es mides serä reglameutari i aixt podrá entrar en els perAlta de campionat erneslre primer neta.
que no bi tare cap mal paper.
— En les darreres opoificions per a
proveir places en la Banda municipal de
Barcelona ha obtingut una plaça de !remede En Jee p Figueres Sanabre, ende
• mime de la seeeió de nene de l'Orfe6
Yetelrellene.
' — Les testes nadalenques han re g idtal ensopides ; cap expectaele que valva
la pena. Abens, en vida del malaguanyat
*Meter En Remen Vidalesi pees erro
els enes que amb el grup d'afielonata
de la eboral "Lira Vendrellenea" no nedesnife& medren] per a retre tribal n1
Ida)" ablaáli amad musa km. cama

EL PROBLEMA D'ORIENT

nuat per un estol de jures aficionats
Fort dramätie, perd ara res: cinema, cinema i einema_i bella exótica i per el
alud fue pose ele programes redactats en
l'enema estranya i autb paraulee tan rebuseades que a mes a ates de fer-los ininteLligibles, sembleu una mo y a de Pe
-danteri.
L'Ajuntament sembla que rol preoenpar-se de substituir l'actual esfera del
renace del °empanar per un altre de
tranjeleereneen Iluminase, melera coneenient, sobretot per als que transiten per
neetrn eereetera a la nit.

REUS
la Junta de la sei-tut "El Ctreulo'
lis prohibit a la ce-rió de Tennis que fes
leo InvItaeions en la nostra Ilengua.
Aquebra eseeinesa dele eletnente rancie
l'element jure que forme la seeció de
bre el tema: Idees muriato.
Tennis no delira deiner que li imposin la
marea de l'esclati
-- Per e dIvendres està amineiada ni
Ce tare Autonomista de Dependents tuso
oonferéneia, a eärfee del publicista En
F. Cubella i Flurentt, qui dissertarä sobre el tema : libes Socials
- - Entre el programa executat el pase
set diumenge per la Banda municipal en
el sen coneert de la Plaea d'En Prim toce
per primera regada una sardana original
trun reusene reeident a Barcelona, N'E•
Gaya, titulado "Roes", que ton
aplaudida i puntejada.
— la seeeie excursionista del Centre
de Leerme or g anitza per als i 31 del
que a0111 una escaroló al Firmen eatalä.
— ;la niart la Virtuo s a senyora mere
d'Un Remen Jordana i Montserrat, exregidor nacionalista d'ama-ata ciutat.
— Els pnetils de t'oled jitente
im laataa da Nadal han laca el se-

Els russos han anat a Lausana
per tal d'assegurar la pau que en
el mar Negre i obtenir el tancament deis Estrets per als vaixells
de guerra estrangers. Rússia vol
entendre's / ob els seus veins per
assegurar la pan i garantitzar la
seguretat mútua. Aquests desigs
de Rússia han botan fallida, puix
els vaixells de guerra extrangers
podran creuar per davant de les
costes russes, obligan!. aquest
estat de coses a sostenir els armaments navals. ,Als 'lastres desigs de pau s'ha contestat ama
continues amenaces militare,
Malgrat aixf, nosaltres , no hem
penad les esperances. A Washington sala començat l'obra del
desarinament naval, obra que ha
estat continuada per Rússia en la
darrera conferencia del desarmament celebrada a Moscou. Aquest
desarinament pot esser ¡aurcial o
total, pero per tal que tingui FUsullat ha d'ésser universal
.aquest es I'únic que permeti tina
segura a la dehatura
qüeStf6 ' dels Estrets.

ELS SOVIETS DECLARARAN
NUL L'ACORD QUE ES PRENGUI
Lausana, 29.—El cap de la delegad() turca ha visitat a Tanxerin. Aquest ha declarat que si
s'arriba a sigilar un avorrí a Lausana, els soviets el consideraran
com ttttl i inexistent.
En els cerelPS do lo ranferencia es considera la situada com
mol! greu, pera no desesperada..
—Radio.
LA QUESTIO D'EGIPTE

Lausana. 29. — La Delegad.;
egipciana ha adreçat una nova
carta a la Conferencia, demanant
ésser oiría per aquesta.
Declara l'esineutada Deleaaciú
que la- pau en el Próxim Orient
no ()adra quedar 'censnlidada
mentre no estigui rescata la

ELS TURCS I LA CONFERENCIA
DE PARIS
qüestiú egipciana.
Londres, 29. — Els eíreolS' dia
Din que l'actual regim a Egipplomaties, desaproven en getieral te constitueix un proteetorat brld'actitud deseontiada i de poca tänie disfreeat.—Ilavas.
curtesia de la delegació turca a
Lausana. Opinen que els tares ELS HABITANTS DE ItIOSSUL
leuden de guanyar temps' per lid NO VOLEN ALTRA PROTECCIO
QUE LA DELS TURCS
de craar complic.acions durant
Conferencia de París.—Radio.
Ditien da M,ssul que l'alcalde
i titollul. personalitat (l'aquella
MISSATGE DE TX1TXERIN ALS ciutat ha dirigit, en nom de la
ESTATS UNITS
població, una petició a la gran
29.—Ainb mona de Asseniblea denitinant que les tro Cap7-, l'any, el cap de la delega- "pes angleses evaeuin la cintita
d() rusa, Txitxerin, tremetra un
parque no estan disposats a remissatge al publeamordamerica,
conèixer cap dominada tret de
en el qual es declara que el pola protecció turea.—L. P.
ble rus &saja q'iie rany nou sigui de pau i de tranquil.litat i que
LLOYD GEORGE A ALGECIRES
durant el SEU transcurs es resAlgeciras, 29. — Invitats per Lolon 4
lableixi la producció russa, que
, . es la base indispensable per a George a qud passin al seu costat la
1 1a reconstitució i el resorgiment setmana propera, dilltins o dimarts arribaran els ex ministres que ¡formaren
del país. Aquesta és una tasca
part del Gabinet Lloyds George Aquest
, danteres general de la qual el
poble nordamericä no Put perilla- es !ilustra ntolt satisfet de la seva estada i té el propósit de perllongar-la
1 neixer allunyat. Rússia desitja
fins tres mesos.—Rädio.
I ardentment la äeva cooperada).
güent resultat: Dia 21, Esportmens dei

DEL' MUNICIPI

F. C. Baredona, 3; seleecid del Retos
Deportin, 2. Dia 26, Aguila F. C. BarConce rt de la banda mucelona, 1: reserva Reos Deportiu, O. Ele
nioipal a Saretä
dies 2:1 i 211 jugaren a Mora d'Ebre
llena Deponía i el Vilafrnnea el
1.a Banda Municipal donará un corlprimer tila empataren a un gua i el seeen a la Nao de la Constitueie de Sagun dio el Vilafranea es preeentä al natal, rriä detnä, diumenge a un quart de
reforçat atol) dos jugadars nono (del que Idee en pum del matt, eses:uta/u el ceprotestaren els del Reas i el resultat tuu gnent programe:
de 3 pel Vilafranea i 1 pel neue DeponPrimera part. — La princesa grogs,
tino
- obertura. Saint-Sa,-n,. II. Choral variat
El proprr dinmenze el Reus Depertiu
de la cantata 140, Bech; 111. Delenire,
va a Llejda a jugar Irre partit uails els seleeeiú, tiabit-Seene.
Republieune.
de Joveutut
Segona parto-1. Leunora, obertura MiSen multe ele eleineuts nae'onamen, 3, Beethoven, H. La Walkyria, soliares d'aquesta dula( que re traelladiren
lace:O, Wagner. III. I.a Santa Espina,
a Tarragona ner tal daeeirtie a rAntee cardaren, Morera. IV. Ele mesures o and'Aeeiti Catalana, anunoiat per a les protaires, eeleeció del torcer tele, Wagner.
l ' eres (sestee de Capel'Any.
No s'eXecutarä '-als obra ruta de pros
gra

VILAFRANCA
El F. C. Vil:otees:a, que aquestes
festes ha jugat a Mora d'ar c amb
el Reus Deportin, ha obeingut excellents resultals:
El día 25, empataren a un gol.
El dia 26, tres gols a favor del nos Ire equip, contra un.

Donatiu ala bombees
A l'Alea l dia s'han rebut 150 ¡mitotes
trate - o
- », Jan En II unen Bine deetinto
den a la . Germandat del Cos
Realagralt ale serveis prestare per individus de rektuentat ces en l'incendi
ocorregut a la fabrica de (milite que
-pos/44q t al correr de Wad-Ras, 122.

FIGUERES
.Als passats dies de Nadal es van celebrar un: partits internacionals de futbol entre la Unió Esportiva, de Fugue
reo, i una selecció del F. C. Cette, amb
eletnents del primer te-am i del reserva. El reSultat del primer partit fou
favorable a l'ovil) figuerenc per cinc
gols a un. El segon també el van guanyar els catalans, per cinc gols a zero.
L'equip que va presentar la Unió Esportiva fou el ,següent: Raurich, \Valter. Humbert, Banyes, Miravidles, Elies,
Edil); Sunyer Pi, Botey, Prats i Albalat. Als equipiers francesos seis féu
ofrena d'una magnifica copa d'argent,
llaçada amhi els colora nacionals de
Fra4f?
L0411310,1W

El monument a Pi I Margall
En nom de mete propietaris i veine
d e l P assei g de Grjsris i carn , c d*Arane•
1lt 3 va riaitir ahir el !mayor alcalde
En Manuel (Jarcies Nognee, per a eridarli retened() sdbre la nota publicada novellament per una ruminsid a propeeit
del monument u En Pi i Margall, be he
d'aixeser-se en la eoufluenela de les dues
Tieso
El sensor Garriga Nognee ha recordat a l'alcalde que el. elite seien I propieterin han llapa d'oposerse diverges
vapulee al comeneament de lee obres del
ei tat monument, mentre no es thigul en
omisa diakouildeLa quantiLat ureues.eria

AME
El centenari de

Pasteur
Nora York, 20,—En el mosca fiaste- i
rin natural sala, eelehrat an arte com.
memorado del centenari de Pasteur, organitzat per les principals aotietats cienUbiques, médiques i Sanititrea dele EStato Units en unió de lea autordats na- fi
cionals i hwale.
Entre els °redore lul figuraren el censo] general de Fennça, ;s1 ministre d'Agrieulture, el director del Mugen i el tis.
Inissari d'Higiene de l'Eatat de Nora
York, que han traçat la vda i rubra d'En
Pastear, rendint a la sera memória
tribut de rfieoneixement de la kumauitat.
Tina altea grandieea crimenia se celebrará el dia OS de gener,
ciutat de Filadelfia ha relama
tambe el eentenari ele Paeteur auib duve
vetllades. molt cono-In-andes.
El president Hareliug lea trames; Un
missatg expreesant tot el reconeixement
que el món ente dt. a Pasteur: "Ele Estate Units--diu—Len estat una de les
primeres naciente en posar a la prätties
ele treballs de Pastear i l'obertura del
canal de Pananiä ha estat possible solam ea merees als deesobrimente (hl vare
tra pees sobre ele gérmens de la febril
groga".
Tatubç, han trames coloreare miegatgen
ele en-pe eebuts W; 1, eli i

1
Dt

(CIA

Eis grecs concen.
tren tropes a la
rcia occidental
A Atenes es creti

que la guerra es

imminent
Roma, 29.--. A4 círeols assaben
tats es diu que es-nota molta agitada entre els elements militars
d'Alertes. Hi ha qui assegura que
les tropes reorganitzades i retates del alesastre intentarán una
interverició a Tracia.—Havaa.
Roma, 29. — Se sap, per con.:
duele autoritzat, que regna certa
agitació en els cercles rnilitars
d'Atenes i es tem que les trepes
gruegues reconstitutdes intentia
entrar de nou a Tracia — Radio.
Londres, .—E1 pla que Bonar Latr
pen sil preerntar a la conferència de Parta estableix que les obligatione ajP•
MilnYeS secan cousulidades i se eeneeditä
al Redel una moratória de tres o quatre anys. S'aeceptarivn els 50 miliens

ELS V1NS ISERIC3 A FRANCA
Paria, 29. — El presiden! del
Consell i ministre dakfers estrangers, senyor Poineard,
bu tavui a Una delegad() del grup
vinícola de la Canihra de rEputäts.
El cap d'aquesta delegad() ass2nyalä al del Govern les comunicacions concernents a les demandes ibèriques per a la nitro&inedia a Franea ele misteles
vins licorosos iberics, després de
la qual cosa la delegada dernanä
d'anulaaciú de la decisió adoptada el slia 8 de cl 'siembre darrer,
decisió que en plena eampanya
vinteula va permetre l'entrada de
mosto ibérico,
La delegada dernanä a mes a
més que es mantingui, el regim
aranzelari anteriormant aplicat
a les misteles j als esmentats
viras, ibèrics.
Insistiren particularment els
conüssionats en posar de relleu
els extraordinaris perjudicis que
li hui' estateausats a .4raelia,
amb motiu de ,Le.imprevieta modificada del decret concernent
als mosts d'Eapanya, decret del
quai no en varen tenir previa notícia.des comissions de Comerç i
d'Agrieultura, malgrat haver-los
hi estat sotmesa la qüestia de las
negociacions franeo-espanyoles
sobre l'aranzel, un quant temps
abans de l'adopeiú de la mesura
lesiva de la qual protestaven ara
els comissionals.
El senyor Poincaré explica detingudament en entines condicions va haver
d'esser presa aquesta determinació, reierent als mosto ibèrics.
Despees assegurà el cap del Govern
que de cap manera podio el Govern
francé adoptar cap mesura per modificar el règim duaner referent , a les misteles i vins licorosos d'Espanya.
Acaba dient que examinada les suggestions presentades per la Cornissiè) visitan! i que les sotmetria després a l'estudi dels tecnics corresponents del ministeri d'Afe r s Estrangers.—Havas.

per a l'acabament del monumento Fins
ara no ea té cap notfc¡a ea aquest sentir ; mol( al contrate, i en metes:tes condieione seria lamentable que per tersera
o quarta ,egada se 2e!ebri alguna redmCuuia senee mes fi präseic que coLlocete
unes tanques en Ilee tan Mitrie i concorregid i que allí teentiutiessin indefinida motu.

de marca or proesate per Mussolini. Es
indispensable un preetee que se eoneediria a Aletnanya i Anglaterra moles Leas
de les reparaeions.
La nota de BaleKur sobre ele dealen
interaliats pudrä eeser modifi e ada.—Ra-

MOBILITZACIO GRECA A LA
TRACIA OCCIDENTAL

Londres, 28. — Els despalsos
d'Atenes donen compte que Gres
cia fa alguns preparatius militars. L'Estat Malee hel.lènic concentra apressadament importants
forres arenales a la Tracia Occidental. Prop CIP Demir - Hissar hi
ha reunits 30.000 bornes,
Ili ha qui rr• laciona aquests
preparatins amb la lentitut notada en les negoeiaeions are Lausana
i s'afegeix que si sorgissin a la
Conferencia troves dificultats que
reportessin una ruptura, es tornada de nou a l'estat al, guerra
entre Turquia i Grecia. Co Tr, que
•
op e racions no poden reprendre's a Asia Menor, as a Träcia
on sembla que els grees concentrarien llurs forces. — Radio.
IFa passat a ocupar la» cartera
de guerra el eoronel Gonalas, presiden'. del Consell, — L. P."
Londrea , 29.—Leo notries- procedent3 d'Atenea acusen (ame a
rnolt inquietant situada.
En l'esmentada capital es consdeert inevitable la guerra i han
estat cridats a files dos capas.—
Radio,
ellIDA DE RESERVISTES RIU-

SULMANS
S . 112 publieet deeret del ministeri
de la Guerra eridant a files diseet copes
de reservistes ntmulman ‘. Ele que volpo•
afrenquir-se daqu,sta
dran
paganr una taxa.

VIATGE DE LEX -SOLDA DE
TURQUIA
" Malta, 29. — S'assegura qua
l'ex-Solda. de Turquia embarcarä
el primer da gener per a eni-'
prendre el Scsi anunciat vialge a
la Meca. a buril d'un creuer britanie.—Ravas.

deixi d'interveMr ami que un
tigi vagi al juljat. a no asser que
pugui motivar lit era-orlo d 'u•r.
iire públic.

Darrera hora

GOVERN CIVIL DE BARCELONA
Tasca moraftzadora
TROBALLA D'UN HOME
e
Cualidad ¡CO ondres del miMUTILAT
nisteri de la Governació, el seAl tros de :a earretera de !linyor Reventara, cera diguerem, es bas, conipres entre els CUTITIS
propassa amb el joc de la "prode Lepant i Padilla, fou trobat
vins- j a"
Bareelona.
a quarts de . nou del vespre,
que
di
han
Tots els empresaris
estés al mig de la via el OS
demanat permis per a inslatlar completament mutilat de Josek
una tanta, s'han lornal amb una Soriano, natural de Caceres, cors
negativa rotunda.
redor de folografia.
Sembia titns fou atropella! Paf
Abans a la nit, els delegats de policia varen recdrrer un tranivia del trajecle compres
de Sant Adriä a Barcelona.
diversos cates, bars i musicEl Jutjat de guardia es persa.)
halls. sorprenent diversas taules
na al Roe de la desgràcia, ore.4
i denunciaren els empresaria, als
nant el tresnal del cadáver al dl.
quals l'oren multats.
Tambd han estat nmItals al- pdsit de l'Hospital Clínic.
tres empresaris per deixar treINCENDIE; SUFOCATS
ballar menors i per tenir ¡MiquiA doe quari s d'enze dull ve5'
s tres qua, de deu en deu centims
pre es cala toe a la atilaarla
fan esquitxar diners,
Francesa de la Rembla del .Cefl.
Ahir migdia donä ordre als eoacudiren intraallatament
rWssarts . de policía de retirar de
daos boinbes del Pare, acense
la venda tata mena de publiea
Buint extingir- lo abano d'una
cions p o en og fl q u e s,
hora.
E l . foc fou degut a un contac..
S O bre los queIxes dels Red'electriedat i les pardee: CO
gatees •
'libres sön caileulades a unes cinc
governador digné alls periomil pessetes.,
distas que havia doma ordre e la
— Alai maloja. al carrer ce ta
seccid de subsistències perque
Riera .tIta s'incendia un taller
atengui elä llogatera en les quei- d'ebenisteria, instal.lat al primer
'ten que se ti farin I proeuri inpis de la ea,a núm. 17, !mete°
tervenir damigahle rairaponedor lat ile Na Rosa Ilusa, essent ra4
amb eta propietaria. pena qua pidainent exlingit acta bainbeni.

DIesalete, 30 dasembee de 1922

LA

CONF
D'ESPANYA
El Consell de Ministres

Els opturnsmes del

Govern
Aquest metí ala celebrat al
Palau l'anunciat Consell de no nistres, presidit pel Rei.
La reunió ha comerme a les
Once del

mati.

A l'entrada, el ministre d'Esta:
limitat a manifestar que ne
es exaete el rumor recollit avii,
per . "El Sol" sobre les su-posades impressions pe mistes que
S'ha

el Govern ha rebut a propesit dom
, probilema de Tänger.

5

Pth3L1CITAT -

ERENCIES

Escotes de Enginyers Industriala
que no pogueren examinar-se per
estar prestant Ilurs serveis mi-

litars a l'exereit d'Africa.

— El ministre de Gräcia i
Justicia, en rebre avui els periodistes, ha dit que te en preparació
.los importante decrete, relatiu el
primer a la defensa dels tresors
artística i referent el segon a una
nova organització de les "listes
per al nomenament de jurats.
Referint-se a aquest segon Decret, ha dit. que corn a 'liberal i
partidari del Jurel, creu que es
necessita canviar la manera
irelegir-lo perquè no ea vsgi en
el descrèdit en qué es troba.

Aquest deoret pot anomenar-se

pro-defensa del jurat.
El primer deeret el porten b al
primer Consell de ministres que
se celebrarà.
— El ministre de la Guerra,
amb aprovació del Consell de Ministres, ha enviat una R. O. al.
d'Instrucció pública referent a les
relaciona entre l'escota i la caserna.
Despres deis lirismes a que
es tan afieionat l'Alcalà Zamora,
..diu en conclusió que el Rei
disposat que pel ministeri de la
Guerra se signifiqui al que regenta En Salvatella la convenieneia de tenir present, en els plans
de l'educació de la joventut, els
aspectes que interessen a la defensa nacional en la part fisiea.
intelectual i moral de dita edu:
Pació i l'examen de si a l'expresat fi seria oportú que formes
part del Consell d'Instrucció pública un general o cap de l'Estat
Major central designat a proposta d'aquest Centre pel ministeri.

La

,PREMSA ASSOCIADA
4 : CORRESPONSALS
Resta típica andalusa, amb un
`acoso y derribo de reses bravas"
en una casa de camp dels ger-

cgle_ti6 del Marroc

mana Gallardo, en obsequi al politio britànic.
Cumplint ordres del Govern, el
ereuer "Reina Regente" retornà a
primera hora de Ceuta i es posà a
nant a En Villanueva Cornitalniri disposició de Lloyd George.
Superior del Marroc.
Obeeix el releed al desig de que FIRMA DE GRACIA I JUSTICIA
es publiqui al mateix temps que
Nomenant canonge d'Astorga a
els de supressió del genetal en don Esteve Alonso.
cap, creació del Gabinet militar i
Idem canonge de Zamora a don
algún altre.
Isidre Soto.
RECOMPENSES I TRIBUNALS
Fent merme de tito! del Regne
amb la denominarle) de conste de
D'HONOR
El ministre de la Guerra ha la Mesara, a dona Maria de la
acabat la ponencia sobre recom- Concepció Quijano.
Tres indulte de penes !Seise.
penses per mèrits de eanapanya i
tribunals d'honor.
MANIFESTACIONS
Aquestes grestions eren les que
es comprenien en .el -projecfi3 de
L'OSSORIO
•
Ilei que l'anterior Govern Iliurä a
Des de Màlaga, on es troba,
aprovat
al
Conles Corts i que,
d'Ossorio j Gallardo ha dit que
gres, quedà dictaminat i pendent
Ii semblava extraordinariament
de discussió a l'Alta Cambra,
bé el nomenarnent crEn VillanueEstudiades aquelles pel l'Alcalà va .per al càrrec d'Alt comissari,
Zamora, portarä la ponència a un puix creu que un deis majors
dels próxims Consells de minis- mals d'Espanya és el militaristres, aenb el fi que en breu termime, que ei tradui en una Regiani siguen traduides en un decrete Sacie plena de desigualtats i prisens perjudivi que en el seu dia vilegie i una política de eovardia
siguen materia parlamentària per per part deis homes eivils.
a prendre carácter de llei.
• Es negà a donar la seva opinió sobre
l'expedient Picasso, dient que el descoEL COMUNICAT D'ANIT
A Melilla una harca amiga des neixia, per no haver-lo estudiat.
de Massa ha bornbardejat la poEN MUSSOLINI A .411ADRID
sició d'Afean i tingut un encontre amb un escamot enemic que
El corresponsal de "El Imparvolia pasear les linies espanyoles cial", a Roma, ha denles al seu
per a atacar els eombois. Hi han diari aquest telegrama:
"Roma, 28.—Oficiosament se
hagut un mort i tres ferits de la
barra de Beni-Said.
sap que en el cae que En Mussolini
assisteixi a l'anunciada
El. careener "Recalde' é s per
Conferencia de Paris, que ha de
aquelles /sigues.
L'aviació ha bombajat a l'ene- celebrar-se el pròxim gener,
per tractar del problema de les
mis.
Slan donat aquestes noves a Reparacions, farà un viatge a
Madrid, proposant-se fomentar
Amansen perque dong-ui
a l'harca amiga que es troba a les relacions entre Itälia i Espanya.
aquella posiviú.
Sense novetat en el rest del , Es diu que si PS realitza l'arribada
del dictador feixista, els
territori.
L'aviació bonibejä ahir el zoco elements de la dreta Ii faran un
acolliment entusiasta.
de Jemis de Tlaitza.
Segueix estacionäria la situació de les ' guerdies enemigues,
L'EXPOGIGIO DEL MOBLE
presentant-se favorable trastat

Una nota sobre l'ascens del generfl
Navarro
El ministre de la -Guerra ha facilitat
la segtient nota:
` La situació de presoner en qué es
troba el general don Felip Navarro, número t dels de brigada, plantejä un
problema legal que afectava no sols a
aquel] sinó als drets de tercer en relució amb. els proceptes que regulen l'ascens o pas fores a la situaba de reserva dintre del generalat.
Era impossible ascendir a aquel general, no sois per la seva situació
presoner, sitió perqui hauria prejutjat
l'ascens l'apreciació de fets que no es-

El Consell ha acabat despees
tan aclarits.
de dos quarts d'una.
Tampan la promoció repetida al cerEn sortir el president ha dit
rec superior dels generals de brigada
'que havia exposat al Rei, amb tot
mí.,s moderns pot significar en aquest
detall, els assumptes que mes es
cas el pas a la situació de reserva de
destrien en la política exterior.
qui no podent ésser ascendit, no pot,
Tambe ha tonaL compte deis Conpel mateix, ésser eliminat i en la imposselle celehrats aquests dies.
sibilitat d'utilitzar el dret de defensa
• Deapree ha dit:
que excloa el prejudici que en un altre
,. —Helar tan vial impressions
sentit hanria significat el proposar-lo
quant ale diversos assumptes que
reiteradament.
mes preocupen eopinne pública.
En tala condiciona, i pel que al geHa dit tarnlse que quasi tote
neral Navarro afecta, sols rabia, equis
'els ministres havien posat deparant la seva situació a la dels suma'creta a la signatura regia, esperiats. suspendre tot judici fins que en
ceelment ele consellers de torn.
definitiva pugui formular-lo el Consell
que eren els de Foment, InstrucSeprem sobre els seas actes i el Govern
ció pública i Treball.
de S. M. sobre els seas serveis.
Ei president ha anunciat que
El manteniment d'aquesta situació esdemä, a les onze del maliaanie ä
pecial i obligada del general Navarro no
el senyor Villanueva al Panalj-per
hacia de significar lesió per al legitim
aeolniadar-se del Rei. eomplimen
dret de l'Arma de cavalleria a qui
tant-lo abans de marear al Marllagues en el temps i mesura la proroe.
porcianalitat en la formada del generaIn periodista ha pregunta( si
lat, ja que actualment, d'haver ascendit
era cuete que Pi presiden(
o de quedar definitivament postergat
eenyor Mussolini, vindrä a EspaELS PRESOS SOCIALS
aquell general, slauria produit en tot
nya. eontestant-li el rnarquas
Direcció
de Seguretat pu- cas una vacant que correspon a aquesLa
d'Allet e ernas que ho ignorava, ja
.
aquesta nota:
ta arma, que és la de la seca procedenque ofirialment no se li havia in- Mica
referencia als estran- cia.
"Arnb
dieal res.
troben
es
Amb talo antecedents, es va remetre
Un altre reporte:. ha al.rulit al gers que actualment pendents
la qiiestió de principi a consulta i fou
viatge que Lloyd Gebrge es Pro- fiefinguts a Barcelona,
del
Regne. le
seva
expulsió
de
la
informada favorablement pel Consell Supesa de realitzar a Ceuta i adtres
Direcció general (Medre públie , preist de Guerra i Marina.
piare s alel Nord d'Africa.
moment
del
primer
rela&6
Sobre tal base i considerant el cas dcl
-- II- ignoro—ha respost el en
president del Consell —i tampoe amb el Governador civil de la repetit general equiparat als que pro"provincia"
de
Barcelona
sobre
dueixen
vacant, ja que a tenor de la
oficiatment se me n'ha dif res.
El Covern ha posat a la seva aquest assnmpte. està realitzant legislació general s'hauria indefectiblement produit,. ei damunt dell. pogués
di e peeició (-1 creuer "Reina Re- amb mejor rapidesa les gestione
recaure resolució favorable o adversa.
gente", per si vol fer-hi aigu- necesaries per a vencer les diticasos
que
sisa acordat concodit l'ascens del corone exeursies senee perjudica es multats de ceda un dels
Queipo de Llano, en el final
ciar. que el eilat 'reuen sigui uti_ retrasa el curepliment de Verdee nel salicor
acordada,
de
!otea
ja
concomen els mérits per a ésser elevat
itie,e) pel ministre de Marina quan d'expulsió
ele
.
;;eoneixement
tenen
.
les
(piala
al generalat i la circumstäraia dieser
Iii • t-regui neeessare
pel 'ternes, de Mr. Lloyd (tecle- representants diplomätics i con - el número i di-:re n 1 1 1 arr•
respectius
paíssos.
deis
ge sois se—deia el president— sulars
. Poi qua as .refereix a un eiutarlä
que ,ejornarà a Algeeires allguleid, del qual concretament ha
UNA NIGUA CDNFLBZ.,14.....
»,..., ...tmanes.
El diseurs Que el cap del Go- Parlat la Premsa aquests die.
gestionant
pel
citat
GoEl marqués (1 ...U1u/censas ha anuncia!
Ver)) lea pronuneiat avui al Con- s'està
eell del Palau ha durat poc Traes vernador es consenteixi el teas aquesta tarda que demä, a la tarda, ce•
Franea
de
territoris
l
pels
d'aquel
lcbrar
g una conferencia a:ab el non Alt
d'una hora.
Ha fet el president una capo- i .Alemanya, • i de seguida que es Comissari al Marroc, senyor Villanueva, sobre la política a seguir en aiircll
F fiel() N'air a de l'estat en el qual resolguin les dificultats que ro
protectorat.
es trohaven Les prineipals Mies- s'eposen. es cumplimentarä
tiens nacionitls en enearregar-se rildsió ordenada."
EL QUE DIU L'AL.U.L.A
del Poder l'actual Gabinet , denant preferencia, en el ressenva ELS QUE VAN A DEIVIANAR
nient i comentaris, a tot cl qu eEl
eninistre de /a Guerra ha dit que
Ila visilat al aturde de Romane- és prematur parlar del seu projecte
es relaviona amb el problema .lel
sode hladers da
comissió
una
nee
c
bre
voluntariat
a Africa, sobre el qual
Murrio en els seus diversos asCecilia. formada per delegats do està trehallant i no es coneixerà fins
peetee.
•
Dipularions. Cambres i Sindical:1 que estigui ultimat el treball.
Ea president, despees de gireQuant al que publica un periódic sorae ‘'il síntesi les deliberacione agríenle. per a demanar-li el sen
bre la clausura i regim de les Acadel aeords de la sèrie de Consells manours a favor de les conciliaaprovades
a
la
assemblea
siena
"dedieals a aquest .problerna, ha
mies Militars, ha manifestat que el cri.
exaosat lee reune que havien de- darrera ment celebrada.
ten i per ell seguit es el de mantenir i
El ministr e va prometre aten- respectar l'autoritat dels coronels directerminat el Govern a designar
el senyor Villanu,eva perquè as - 4ire'13,
tors de les Acadéinies, com exigeix el
-- Tamba ha visitat al minia- bon servei.
surneixi la direcció del nou regim a s e gar a la zoria tircr»,- i re cte. Foment- el diputat a Corte,
N'Alvarez Valdes, acompanyant
tectorat espanyol.
DECLARACIONS D'EN CANSO
El president no sita estes n'io lt d'una comissió de miners astu dernanaren
prorroes
en re s pecte militar, ca r el sobi- Mane. que
El corresponsal dEl Debate"
guessiu les primes de cabotatee ha intervivat, a l'estac ió, el seva conoix, fina en el menor de
donant-se
com
mida
frie
N/Piten
tala el proas de les operacions
nyor Gambó, quan aquest anava
prateelota d'aquella indústria.
f la situació de lea torees,
a agafar el tren per anar a MaIla demanat també ço En FeEl que si ha fet el president
leid.
is desmentir davant del Rei ele lix Sliärez Inclän.
' El senyor Camb6 li ha fet les
EH Gasset ha m'ornes als seus
r t/ III o r e adarmistes circulais
següente manifestacions:
aquests dies subte actituds de de . . visitants que donada la impor—Enn felicito que s'hagi noLipiria i m'Onda del afee, sotmeterminal.; elements.
menat una persona civil per a Alt
i
prnposta
a
l'examen
•Aipieixoe rumors no tenen cap lerä la
Cornissari al Marroc, mes per
fonautent 1 obe eixen a propasas acote' del pri- ee Consell ni' e, refecte moral que pel que pugui
celebri.
deliheradament pertorbadors.
significar rectificaciú de la nos. 'l'arriba ha parlat el marque,
Ira politice. No es el fet d'ésser
d'Albuceinas, tocant a l'interior, LA REOROANITZACIO DE L'775- un paisà l'Alt Comissari, ço que
de la política 'liberal i del saneTAT MAJOR •
ha de determinar la preponderanjament dels costunts emprespol
eia d'una politice civil o militar
Ayuesta tarda s'ha celebrat la p iGoverm amb la R. O. contra des
mera conforencia entre l'Alcalä Zamora al Marroc.
.
quin/.enes i amb la cauipanyaifer 1, .-07puru,
.,
per a preparar la reorganitDesitjo que el nomenament del
a suprimir el jue en tutea Eepa- zaciä de l'Estat Majar Central.
senyor Villanueva sigui alguna
aya.
•
Les deliberacions es tenen sobre un cosa mes que la substitució d'un
No se li escapen al Govern le* projecte del general Ai g puru i unes no- uniforme per un vestit de paisà,
enormes difieultats que taobarit tes del ministre .
i determini un canvi complot en
per arribar a la repressió d'ala direcció de la nostra politiea al
. pi han impressions que s'arribarä
quejaos vieis soviets, eeró es pro- molt acial a un complert acord.
Marroc, orientada en el sentit expoca de perseverar en el seu pro posat
per mi repetides vegades,
peeit per assolir positius reeut, i suara en diverses at•tieles puL'ORTEGA MUNILLA EX•tats
blicats a "La Veu".
TREMAUNCIAT
El president ded Consell ha po_
Desitjo
que el senyor Vigut felicitar-se de la tranquileletia agreujat en la maltraj a llanueva tumbé
tingui, en aquest ea:litat que s'observa, tan? a Madri !, que pateta, reseriplor Josep Or- un criteri i una conducta'distine
com a "Provincias"..
tega Munilla.
.
que patrocina en el proh,le
Aquest tnig dia se li han ad- dels
Sortosatnent, da esseäs el m'in me cubä.
ministrat
els
tiltims
sagraments.
bre de eonfliotes socials pendents,
Quant a les inculpacions fetee.
i l'estat d'aquesta es tranquilit
El seo estat de poatració as
ti aiovern lädaura del qual jo vela
. zador.
inolt gran.
formar part, per no haver anal
La familia ha cablegrafial tal a Alhucemas, sostinc que ni IlaTucant als assurriptes cateriors, el president ha alitudit la 4eu fill Eduard que es troba a vors sli podia anar, ni pot aneesuepenei6 de la Conferencia d e I' .traetilinn.
-;'hi ara, i que, balelainent lanarLausana, a la propera reunió ele
hi hagués estat factible, lunaria
•
la Conferencia a París i a la .t r-.
UN PARTIT DE FUTBOL
estat greu error fer-ho. A Alltdrera Encíclica publicada pel Papa.
Aquesta tarda s'ha jugat el temas, com a la restede la zona
partit entre el Verein N'Urbe ales ocupada, hi havern dinar, no a
L'ACTUA010 DEL GOVERN
la torea o com a conquistadora,
inany, i el Racing, de Madrid,
Despees d'un disputat partit sine requerits pela naturals, fent
El ministre del Treball ha uta-.
nifestat avui que havia sotanas han guanyat els alemanys per sis obra de civilització i re. ,le dese la signatura del Rei un deeret aoals d'out ra tres que sferen els, l rueca&
aprovant el nou reglanient de Ilei ,nadrilenya.
:L DECRET DE NOMEXAMIAT
DIs alenianys demostrarte)
d'Accidents del Trehall.
.
•
',estile grana jugadora.
Ha afegit que havia signat una
Senibla que fine el 2 de gener
Dele madrilenye es distingl En
Reial - Ordre eoneedint exäniene'e
.0 ea puhlisarn el decret nemeuLreordieerie lila miumneede . ter. :aballezo,

VEd

dental.

Al domicili de l'Agrupació
patronal del Ram de la Fusta s'ha
celebrat un.acte, en el qual s'ha

NOTICIES DE MELILLA .

Es

mobilitza la Premsa madrilenya

Despees de "La Corresponden.
eta de Espada", "DI Imparcial*
aLludets _la campanya iniciada
contra el . bisbe de Tortosa, i diu
que pot pollee greus conseqüèn-

cies
•
Afegeix:
"Havem de tornar sobre alzó,
entranya importancia grandissie
ma. Per avui ens reduim a indio
car-ho al Govern la nova fase
en que entren les demaiies dele
avalotadors i la conveniencia MI
posar-los fre.
No haurä arribat el moment de
revisar l'Estatut de !a Mancomunitat, per a acabar d'una segada 'amb l'obra revulsiva ,. que aquesta
amb
eexerceix per a la pau .moeal
Catalunya?
Faci's ara o no, la revisió, que
ja va essent inajornable, el que
no pot Asare és que es que toleri
la nova proracitat. S'ha arribnt
a l'extram limit de l 'abandó i do
no intervenir amb energia, cada
vegada que passi, ens portarà
desafurs mas inversemblables."
"A B C" insisteix en la cansa
panya contra el separatisme eatalä i diu avui que s'enganya a
Catalunya fent-li cr3ure els reo
gionalistes. autonomistes i sea
paratistes que iridio-me espanyed
és el tatuatge infamant aria) qua
ele vencedora marcaven la pell
del poble vençut.
Pel contrari, la vernal es que
els Governs espanyols no sols no
imposen espanyol sine) que l'han deixat indefens,
sense posar la menor trava a 4a
propagació Tel calalä.
La Mancomunitat i els Ajune'is
taments, singularment 21 de Bare
eelona, realitzen una intensa la.
bor de difusiö del catalä, impela')
mint lot el que els platt en catar
lä: no sois parlen en català a les
alt res altes representacions d 'Es e
panya. sine) qu r. el senyter Çainb6,
quan ha eetat ministre de da na-

IIIPORTANT ACTE DE DI-

de fluesnaya.

Sense novetat a la regir!, occi-

La ofens:va anticatalana

VULGAC:0

ció, ha pogut usar el eatalä
els membrete i en el text de les
Iletres que escrivia com a ministre.*
Al que no ha arribat el Gov.!rn

espanyoir (els autors d'aqueata
explicat ralcane i (Maldad de obra separatista confien que ho
aconseguiran
la dl as que el
l'Exposició internacional del
Moble i Decoració d'interiors, que mateix impedeiaMenir acres als
ha de tenir 'loe a Barcelona pel destins de Catalunya als notaris,
als mestres.. als regidora de la
maig i juny de rany quo ye.
Hi Assistf nombrosa concu- propietat, als julges, als mrtgisrrencia, presidint En Gambe, el trate, als catedràtics, ala e i nqual tenia als seus costats els pinte de Finances o Governasenyors Argente, Gonzälez Roth- ció. inetluint els governadors. que
no siguin catalana o parlin el ca-•
wos, Benet i altres.
Després d'En Benet i En Ta- talä.
Al que fls ha arribat el Gorragó, parlä l'ex-ministre regionalista, agraint les atencions lin- vern espanyol es a esser ell ma ú
tela,
des -de les mateixes eolume
gudes amb ola . representants catalana, manifestant que era co- nes de la "Gaceta", qui expulse
missari de l'Exposició general qui prohibeixi qui axtirpi ridiomai
espanyol d'un territori qua al
que ha de celebrarse l'any 1926
i que les exposicions parcials eón d'Espanya i que gaudeix de tote
una preparació d'aquella, motiu els drets, de lotes les atribuciones;
Drius.
i de tots els goigs de la ciulada.i
pel que pren part a recae.
— l'el temporal s'Eta suspZis reaciaCreu necessari fer una- Expo- nia espanyola, d'un territori
meat del eonboi a les places tattaors.
sició del que is Espanya, que so- fills del girad testen acces a totes
EN BURGUETE A CEUTA
freix una greu febre de pessimis- les carreres d'Espanya i que poCEUTA .—Aull, el ereu er " Reina asme, i, fora d'ella, altea de des- den servir i serveixen destins
gente" ha arribat d'Algecires el general prestigi. Per aura sien convenients
totes • les províncies sense qua
Burauste.
equests certämens que poden de- ningú els exigeixi que espanyolie
Deinä animä a Tetan, aeompanyant mostrar que si l'Estat ha tingut
sin la seva prosedia.
a l'in-president del Canana+ E t ei !tea un gloritis passat, te lambe un
No se ii diu a Catalunya que
Una.
l'orín present.
Espanya de la nació més »Peal
Ili han arad gran Quantitat dementes
del ruin, que els Estats Units han
intelectuals que estan restaurant aquell
expulaat respanyot de tots les
ELS CARTERS
parat.
glorias
escotes i centres oficials de PuerLa Cambra Oficial de la IndOstria s'ha
d'ésser
un
general
ha
Una
Exposiei6
to Rico, per mitjà d'un decret,
reunit en ple per a tractar de rajar que
f
iques,
t
conjunt
d'Esposicions
monogrä
quan el 93 per 100 de la pote t tfabs de donar a les aspiracions dels cte.
realitzant
en
asar
qo
per
silla
pensat
rió parla l'espanyol i a tie el meters urhans, de qué es erei el Ces taxiliar sud, escalafa general i se'ls declari aquestes pareials que han de servir d'en- tete es feu a Filipinas.
trenament i d'experiéneia per a la gefuncionaria de l'Estat.
Tended se li amaga a Cataita.
neral de 1920 i que, a tues a aseo; han nya
el que ha einneneat a ter
d'atratereals l'ate/u:id de l'estranger i so- França a rAlsiteia.
Alsäeia
MOVIMENT BURSATIL
9egurar un atajar amblent per a la dita lamba
el Seta idioma, amb (cleEls fonda público estan ea calma, desE„,,),id,,o ,,,,,,,,,i.
.
tacant-se el Deute regulador, el qual puLa primera d'aquestes Exposieions par- mente propis, amb el que hagee
ia 10 céntima en partida al ilisiar a cela toomm;räfiiittes 68 la del Molde, que de transige). Alemanya. Ara Entina vol extirpar-lo. Aixd.S'en
7140 pessetes
se miele/irá rally que Ve
En valora industrials hi ha calma, pera
Alaba el que representa aquent projec- al Parlament -franees `Rae d'Ese
predorphia la remesa, especialment en
te, que ha d'eulairar nomen tmdici6 ar- tat". No solament s'impueit
Tratarles i Metro, que obteneu aprecia- ttstiea i esposa la ctonvenieneia de donar dienta franees a les eseeles prie
märees, sind tantbe a les seeuns
ble acentatges.
mracter internacional a aquest irme Eta franca francesos, les Himen, franco mee, par ,i,,a, a,,, ,aari a aoatra jal hia- däries, en lee superiors: Ilits a
da Universitat d'Estrasburg es,
SUIPSOS i lirea es cotitzen en puja i els
tría el contacte amb I'mtrangera.
pribeix tota !lengua que no siguie
dalles i belgues perden cotimacia.
Aplaudeix el proteceionisate, perd es-

31111.11,LA.-1. 11 geoeal 1c00da ha pu/dicto tina a l.l ueueiú felicitara a les tropes.
Ea moro Amarasen. al qual Ii fu el
la dona amb un sen enernic, enduentse robes. moldes. municiono i diners, s'ha
casal runb una joceneta de la cabila de
Beni-Sidel. Aosistiren a les aoves el general Echagwe i eips i oficials destacats
• Quebilani. els quals t'oren obsequiats
amb un àpat
— Ilan fondejat el "Laya", el "Lancee" ialfans XIII"
— Ilan anat i tornat tronos a Imitare, sense ineidents.
— Ha queden arreglat el catite del
Penyal de Vélez a Ceuta, ereient-se que
serà factible la comunicada entre la F e•
i les places ruenors.
— S'han enviat 20 lliteres a Dar

tima que ha d'aprofitar-ae per la india
tria del unible per aconseguir el que do
ting0i. 5 e n5 no per a emparar-se a ramamad i no dmenrotIlar-se degudament,
per no teuir l'estItuel de la compeQu-

la francesa.

Es fa més: 'organitzen aseoai
ciaeions privades, pagades i sosa
tingudes per l'Estat per upro4
pagar l'idioma franeäs per mitja
de conferencies, elasses i deetue
.
LLOYD GEORGE A ArtDALUSIA eta.
lal :lastre pala da un del a de produerie res als poblets i als campe. Sete
Algeciras. — L'ex primer minomenen aquestes soeietats "La
nistre anglea Lloyd George va facturo
1,n's '1"i-ida
del carestia
möu' Peca
deis Cigonya d'Alsäcia", 'El Renaixed'aqumta
41 algu"
1 remerdafent excursions pela voltant de bles. L'Exposiei6
projectada pot signifi.
meta d'Alsäeia", eConferenciee
població.
ear
am ta couseeticia d'aquest remei.
ale:satenes", -Germandat de curla A
pvoubi ha
el palau de GuaPor a la futura E:pastelee Co ja. eipopulars" i finalment el tren
dacoste, antiga posessie de la fa- traurdivaria la macurréncia d'aquí i de sos
cäs amb funcionaris fraaresoa
milla Larios i ara propietat del Emtranger i estima que els industriah sorgeis en l'adminietraeit5 públie
capitalista britànic Butte.
ami/Menas, que fa poe han resolt au llarg
ea d'Alsäcia i la Lorena.
Per la tarda ha presenciat un problema emularais., tenen terups de con parta de futbol.
eurre-hi.
Es mostra eneatat de l'estada , L'ExpoaiciS compta amb la cooperacio LES VAOANOE3 DE CAP D'ANY
aquí. que durarä tres setneanee. de l'Amociacia i anta l'aspecte de resDcspres del Censen celebrat ;aqueas
l'A el propósit de visitar caries
iii retrompeetiu sera' notabillosima.
mata presidit pel Rei, ja no tornarais
ciutats andaluces, entre elles SeBarcelona espera la col.laboraeib de 1.9
a reunir-se els ministres fins el die 3.
villa. Granada, Córdoba i Cadiz
indIstria madrilenya, la qual no ha de
Entre gquest temps, es farä l'entreTambé vol visitar Ceuta i Te- manear al llar que li rorrespon en aques- vista ,d'En Villanueva i el Rei, i del
EL CONSELL DEL,DIMARTS

El dimarts que ve se celebrare
Consell de ministres,

tuän.

Els periodistes li preguntaren
si aniria a Tänger i !Load Geoege respongué que no savia si Lindria temps.
Per initeativa del governador
militar ea projecta celebrar
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ta beata del treball.
se. Gamba tau malt aplaudit.
L'Industrial madrileny senyur Prieto
peouuneiä breas paraulew
Amen, ea ferro alpistes projections
deis departionents i edllichi umaruita p er

o l'Ealoaakitk

primer ata el President, l'Alba i
cal . Zamora Aquesta darrera conferZncia sindrä lloc al ministeri d'Estat o
el de la Guerra.
A les' vuit de la nit hg anat a L Feasidencia el general Primo de Rii
conferenciara rail En Cler4it

•

!K

Crónica Social LA MUSICA

--

ASSEMBLEA DELS SINDICATS UNICS

Organitzada per la C onfedera
ti6 "Regional" del Treball, demà,
diumenge, tindrà 'loe Passemblea
o' regional' dells Sindicats única,
Veu's aquí l'ordre del dia de
Passemblea:

I.--Coirvaniencia de publicar
periódie i manera d'assegurar la seva existencia.
II.—Neeessital de portar a cap
una intensa campanya per a la
revisió de tots et processos de
caraister social, des del gener de
1919 fins a l'octubre de 1922, i
assolir una amplia amnistia -pele
delictes anomenats d'oliente.
111.—Conveniencia que forganització obrera acial per a conseguir una resolucia beneficiosa
pel poble en el problema de l'haam

Nasal& Ea disoutirsa ala seatenta punta:
a) No enderrocar cap casa
sena° que abans , no s'edifiquin
habitacions d'un lloguer tan
; mes aconómic que les que es vul-

guin enderrocar.

'

b) Manera d'emprendre una

actuació en pro de Mea rebalsa
d'un tant per cent en el preu ac-

llogners,
c) Vetllar per la construceiú
d'habitacions higièniques.
IV. Necessitat de que immediatament es cerqui la manera
d'elevar el nivell moral i intel,lectual dele treballadors inscri's
norganitzacia.
V. — Assumptes generals.
" L'assemblea se celebrarà an local de la Naval, passeig Naciotual deis

nal, núm. 40 i 41 (Barceloneta) ,
'de nou a una del mati, de tres a
Bet de la tarda i de deu a dotze
de la nit.
El dilluns tindrà lloc un mfidng
clausura, a les deu defl
matt, aT teatre del Bosc.

riliTING DE CONTROVERSIA

Organitzat per la Corporacic
general de Treballadors i pel Sin, -dicat lliure sin ManIteu, deniä,
diumenge, a les deu del mati, se
celebrar ä a aquella vila un miting
de controversia i d'afirmació sindicalista lliure, en el qual en p ar laran els propagandisbis J'use-1i
Ricart, Angel atontan, Josep
Pons, Llerene Martine; Feliciä
Baratech j Ramon Sales.
; L'aete se celebrar à . al teatro
oarcfa.
ELS BARBERS

Comissió mixta professional assabenta a teta els amos i
dependents de les barberies i perruquerierdel terme mi-in/C..17rd
-Barcelona que en el "Belettn Ofi;ciar del 27 d'aquest mes s'hi publica l'horari pel qual s'han Ci2
•regir els dits establiments, i qus
amb la finalitat de comprovar
'eompliment d'aquesta ordre, des
d'aval hi hauran comissions encarregades d'investrgär -"les :la
La

;fraccione, per a denunciar-des a
Lg s autoritats competente. t
DEL CONFLICTE DE

CALELLA
Ahir s'entrevistaren amb el delegal del Treball, senyor Rosselló,
una comissió d'obrers i patrona
de les fabriques de generes de
punt de Calcita.
El senyor Rosselló els acon>ella que nomenessin una comebid mixta que estudies les demanbe deis obrers que ocasionaren el
Meaut, i en cae de no ésser
' possible una avinença es nomenaria un ärbitre que dictamines
la mitimiti, record del qual baut ia d'ésser acceptat totalment.

• Els obrers i patrons ho expoearan ale respectius conipanys
tornaran la resposta al delegat
del Treball.
LA VAGA DE SALT
Les fabriques que a Salt posseeixen ele senyors Coa i Cros,
continuen quasi en la seva tota
litat paredes a conseqüència del
conflicte plantejat p ele contramestres el 7 d'ootubre.
Es treballa are persiA
- ral no
associat, peró segueix-en en atúr
foreba uns 500 tneballadors de
tots dos sexes.
EL CONFL1CTE DELS

CONTRAMESTRES
Una comissió del Sindical de

Contramestres dral Itädium visità el delegat del Traban del Goyern civil, demanant-li que intervingui en la solució ded conflictk que té amh la casa Bale!.
yendrell.

SIND1CAT UNIC DEL RAM
DE VESTIR

Aquest Sindical convida a tuts
els companys i corapanyes a ins-

eriure's en els locals següents:
Carrer Sant Pan, 85, pral. (lo-

cal del Sindical únic de la Fusta), de set a deu de la nit, tots
els dies feiners i de deu a dotze
del mata els diem festius.
- Barriada de Gracias Santa
Agueda, els dissabtes, de sis a
yuit de la nit.
Barriada de la Barceloneta!
Local de La,Naval, els dissabtes.
de sis a van de da lid.
Barriada de Satis: Local del
Ram de Construcció; carrer de;
Sant Criat, els dissabtes, de sis
vuit de la nit.
Barriada de Sant Andreu: Cen_
;ere ()brea rarrer Sant Andreu,
!Amero 338, dimarts I divendres,
set a nou de la ad._

ASSOCIACIO D'AMICS DE
LA rausioa. sesos
Mompou-Toldrä. Exeoutanta: F. Motte - Lacroix,
pianista, l'Eduard ‚Te/idea, violinista,.
Frederich Mompou i Eduard
Toldrà san queleóm mes que
dues esperances en el modern renaixement musical català, canalderant llar producció fina avui
coneguda, tots dos acusen
ment — cadascú en la seva tendencia i estil — una personalitat clara, definida, tots dos han
sapigut vencer les dificultats de
la iniciació, Ileneant-se per camins ben diferente pecó convençuts i seg,-urs al romea i expresció de llar riquesa-Interna.
Remarquem en Mompou ein espera culte, peró sincer. La sinceritht de Mompou es la caracte
rfstica mes bella de eón art.
.aquest jove compositor catalä

assimilada, intel.ligentment asst-

inflada, la producció moderna.
aturant-se, no obstant, on la "bi-

zarrerie", l'extravagäncia, comen ç a. Mompou cerca, cense cap
preocupació per l'èxit, una fórmula nova per buidar-hi eón
temperament original àvid
manifestar-se; per assolir-tio, el
músic, en comptes d'acumular
els recursos que li ofereix la seva
cultura própia, descendeix als
procediments mes simples,' per i
sempre fidel a la seva estètica
refinada, deeitlidament impressionista, trobant alai bells efeetes sonore, bells maticos que palesen la fina i distingida espiritualitat del compositor.
Podria dir-se d'En Mompou
per definir la seva personalltat
musienIZ que As un Schumann
modern. Com el gran músie romäntic, aquest artista ha trobat
en el piano l'instrument mes adequat per manifestar la vibració
de son delicat temperament pol' tic. .
De Frederic Momeen värern
sentir en la sessió del passat dijous "Impressions Intimes", "Escenes d'infant s ", "Cante mä>ics",

"Festes Ilunyanes" i "Suburbis".
Aquests Mole (i subtftols que ne
esmentem) venen a reectrdar-nn,
la literatura debussysta si be emb
un malle Intim del compositor
catalä.
Acinesia primera audiciti elle
feu semblar mes deflnides ben
estructurades les "Impressians
intimes i les esquisidament sensibles "Escenes d'infants". En les
obres restante varem padre la
nació dele tibie i sense la sug;metió d'aquests en peces que
responen a un art purament itllpresaionista, nostra apreciació
es feu mes dificultosa.
Frederic Mompou va eeser
molt aplaudit. si be el públic no
es manifestà devot incondicional
en tot moment del set' art.,
Eduard Toldrà, com ja hl% dit
uds amunt, segueix una orientació ben diferent a la d'F,n Momnou. Aquest joyo compositor vilanovi, tan apreciat del públio en'
la seva doble personalitat musical.
d'autor i executant, no ea sent
atret pels procediments i fórmulas modernes; si no les ignora,
nrefereix, no obstent, rornatuire
indiferent. Les seves obres responen a un espera menys complica!, més simplista. Toldrà
obeeix en tot a son temperament
frene , impulsiu; cap tortura d'ordre pslcológie o e/0.MM s'interposa entre ell i la natura. De Vilanova ens porta l'espl è ndida
llum daurada que inonda aquel t
paisatge expremsant-la musical-

ment amb cert enlluernament i
embriaguesa.
Aquests sis consta per piano i

LA PUBLICITAT

l'Orfeó Barcelonl, acompanyant-la al piano l'harmonitza.,
dor de lea esmentades cançons
senyor E. Martini
Arisaclaoló de -114úolca da
lista de

Camera
Cinc cançons de Stravinsky, ben característiques dins l'estil modern del ceMlire autor de "Petronckha", constitueixen una de les notes més alteressera' del Recital de cançons russes que
anuncia per al proper diumenge l'Assoeiació de Música da Camera.
Al costat do les meravelles de sonóvitae i colorit d'aquestes obres, velenn
uns a volt cançons del gran patriarca
de la música russa, el genial Moussorgsky, entre aquestes una aria de la gran
ópera "Khovantchina" i unes altres de
la serie "Infantines".
Completen tan interessant sessió altres obres de Clazounow, Rachmaninow,
Gretchaninow, C. Cui i Dargomijsky,
amb les quals el programa d'aquest im.
portanttssim recital abastara diversos
aspectes ben intercssants de la caneó
russa.
Assoulaolie intima do Concorta
Avui, a dos quarts de deu de la setHa, tindrà efecte al Coliseu Pompeia el
concert presentació del reputat quartet
Vandelle, de Parts. Formen aquesta
agrupad() els notables concertistes, senyoretes Suzanne afeyneu (violí), Marie-Rose Lamon (viola), i els senyors
Romuald Vaudell (violí) i Eugéne Bousquet (violoncel).
En el programa figuren les primeres audicions a Barcelona de guareces
tle Bela Bartok i Egon Welter, joves
compositors hongarés i austriac, respectivament, que figuren com a capda:antera del rima/wat musical modera.
Completen el programa un hell quartet de Mozart i un altre de Llaurice
Ravel. •
Per a la sessió Pública de música
"da camera" que el mateix quartet
\'audelle, amb la caoperacia del notare
gran 'pianista AleZandre Vilalta, donará també al Coliseu Pornpeia (lema,
dissabte, poden sol.licitar-se invitacions,
completament gratuites, a l'estatge social
de l'Associació Intima de Coneerts,
Corts, 630., segon, iegona, (Academia
Ainaud), als magatzems de música o
Sé al Coliseu Pompeia la vetllada del
concert.

Els Cavallers de sant
Jordi
apio° a Santa raerla de
Te rrassa
Seguin t una bella consuetud,
els Cavallers de Sant Jordi organitzaren el dia de Sant Esteve l'aplec dinguany, doblement secom 6s de hiel, amb els
It011IS de Deu i de Catalunya; el
qual tingull lloc a Phistóric reeinte de Santa Marta de TorrasSa.

En arribar a aquesta ciutat els
romeus barcelonins, consjituits
en comitiva, s'adreçaren a aquella església, reunint-se amb alguns deis Cavallers que els esperaven.
Esmentem entre els aplegats
els senyors Vidan de Llobatii-a,
per la Lliga Espiritual de Nostra
Senyora de Montserrat; Octano
Saltor, president dc l'Associació
Catalana d'Estudiants; Miguel
S. Trias, pel Directori dele Poinells de Joventut, i Ramon Manta
per la redacció de "El Dia", de
Terrassa. Demes s'hi eren adhe,
vides moltes entitats.
En l'austera majestat de l'esalésia romauica de Santa M'aria
fou celebrada la missa pel doctor BatUe, qui fea, en l'hornilla el
comentari litúrgic de l'acte, ponderant la significació del cava-

Iler Sant Esteve, quall commemonació és situada al costat de la
del naixement del Crist, aixf coni
la de Sant, Jordi és pariona de
la de la Resurrecció . l'oren repartidos unes estampes exquisi -

violf, d'En Toldrà, premiats al
/les, com a record de la fiada.
concurs Patxot i Llagustera,
Finit Pacte religiös, tingueren
donat a conèixer a la sessió que
els parlaments, a eärrec dels
ens ocupa, revelen l'esperit del lloc
Cavallers En Joan Monten i En
inúsie mes aviat ros amb la naManuell Thió. El primer palesis
tura, que com a contemplattu;
amb paraula ardida la potäncia
Hure melodies flúides i ciares
nacional nostrada per la virtuaeón una victúria del paisatge solitat de la rana i pel rol cecinóbre el compositor.
Mic. El segort • feu una evocació
Els sonets mes ben expressats • de la tradició que
cal reprendre, i
ene semblaven el de Trinitat Cacantà la integritat nacional i
tasús: "Sonet1 de la Rosada"; -cansí de Palliberament
a Tots dos
"Les Birbadores", d'En Morera i
Toren aplaudas dalerosament.
Galicia; "Gracia al Maig", d'En
A continuació foren ballades
Carner, i "La Font", de J. M. escollides sardanes. A aquesta
Guasch. El bell sonet "Ave Ma- darrera part do l'acte hi assistirta", de Joan Abo yen, així com el
ren també l'alcalde de Terrassa,
de Mossèn A. Navarro "Als quaEn P(reSalorri i Morera, i el contre vente", aportaren menys for- seller d'un deis Pomells de la dotuna per al masita
caldea senyor Cali, amb el qual
El públic feas bisar "Les Birfou convinguda ja, a prec seu i
badores" i "La font". En Toldrà davant l'èxit aconseguit,
la celeobtingue un Asa fàcil, unänim.
braci ó a l'esmentada ciutat d'un
Les obres d'En Frederic Momnou acte a càrrec dels Cavallers.
poo l'oren executades pel pianista
La l'esta result à un veritable
francés F. Motte-Lacroix i les
triomf den seu ardit 'patriotismo.
d'En Toldrà per aquest mateix
pianista i l'autor.
Mr. Motte-Lacroix ene donà una
exeoució transparent 1 sensible
de lee impressions musicals d'En
Mompou, manifestant-se com artista excelient. Fou igualment
Solemne promet Sauer ja feota amb qué
un apreciable pianista acompa
als veins.dllorta i
Entalla celevant en els 'Sis sonets" d'Eduard braran el lila primerSanta
de tener l'acta de
Toldrà, el quals espresSa l'autor Ter remese a l'aletee senyor (jaral d ' Alposant-hi tota la seva änima.
cAlde del distriete IX, En Xavier Tusen,
n'estila de violinista.
de la bandera catalana que, per aulaE. M. F.
eripcia popular ha estat adquirida, amb
deett a la soarTinancia dllorta.
Retinal de cançons
A doa gonete de deu, a l'eseadeia paDilltins que ve, a les cinc, de la regajal de Sant Joan d'Horta ea iantara
tarda, es celebrarà a PAteneu
pei puble la "Mica de la Mitre de Déai
cielopedie Popular un recital de de Merla", de mesen Romea, amb la
rancons popu/ars de Nadal, que cooperada de la repone de Sant Jura, dimiran interpretarles per latsopran
rigida per mollean Ilalelelle i predicant
senyoreta Montserrat Gallart, so- el watt illustre cenyor doctor Be Caz-

La Bandera del dis
tricte IX

D'urbe,

es Oardd, molonas de la Seu do Barcelona.
Acaba roba, benedieeid de la Bandera, la qual cree apadrinada pelo Pomelle de Joaratut ¿'Harta i Santa Ladalia.
' Seguidamente es formara la comitiva
per a portar la bandera a In sots-Ttneneta del dIstrIete IX, soampauyant-la la
banda (Se milaica "La Lira Hortense".
Remesa de la bandera • 111.1ustre
senyor tinent d'alcalde En Xavier Tusell,
pel senyor president de la Comissió caemalva.
L'orfe(S "La Violeta Ilortenee" "(menta
zara.Pacte Interpretant, sota la directa
del nimbe Ein Josep Marimon, les neclients compoaieloms: "Ela tres tambora",
lambert; "La sardana de les monges",
Morera, 1" 1 a sardana de la patria", Morera .

AudIvie de sardanes en la mateixa plaea de la ents-Tinéncia, per la cobla °Cethalania", amb el següent programa:
"Pätria amor", LIOneh; "Jugant a monadas", Roeell; "l'a segadora", Vieens;
Cami del poble", 3fayral; "Comí de la
masía", Xax,ä, i "El salitre de la Caedina", Bou.

so

Universitat de

Barcelona
Ha estat a acomiadar-se del
Rector el doctor Mur, degà de la
Facultat de Ciencies, nomenat
governador de Jaén. També l'ha
visitat el doctor Fàbrega.
— Des de Madrid s'ha acordat
admetre a oposicions a la catedra de sifilografia d'aquella Facultat de Medicina el doctor
N'Antoni Peyrf i Rocamora, que
n'havia estat excla, atenent la
justificació presentada per Finte-

ressat.

— Una R. O. concedeix material perlaghgto a les escotes de

Vilovi d'Ornyä (G.), Abrera (B.),
alassariet de la Selva i Pallejä.

Els Pomells de
ventut
Ea el encara literari nadaleue organitzat pele "Pomella de Joventut de Sane
Andreu" s'ha diente el segúent veredicte:
I: "Nit de Nadel, nit de meravelles".
II: "Galesa nadalenca". III: No s'adjudica. IV: No s'adjudica. V: "Valiera
nadalenques". VI: "Clarora de Nadal".
Ciutat, vigilia del Nadal de 19=
El JUILIT QUALIFICADOR
Josep M. Vidal . 1 Pomar, prealdent ;
Pele Sola, vice-preeideut; Pere Casas.
secretari.
La Cesta se celebrara el 7 de caer, a
les cine de la tarda, a la sala d'actea do
la Biblioteca pública, agençada per representarei el quadrat escenie Llorejat
amb el primer mena, consistent e,, un*
nadala crargent
Ea indispensable aassistancia deis autora floreada a l'acte del repartiment
piarais.
ea
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ASSOCiliCió Protectora

de l'Ensenyança Catalana
En el darrer Consell Directiu de l'As.
die la g I' re aa . re de la azera. ea,. ',atelana torea ratificades tes següents semissiona Delegades; La de Sant Andreu
de l'alamar, qual Junta Sa quedat roastituida cena argucia; Preeident, Jeep
t'entrad.; (recocer, laraneese Prats; seeretari, Ameni Vidal. La de Capçanes
han reaultalt eirgita els segúeritai senyors: President, Ramon Sedó Borren;
tresarer, j eme enei Bareeld; secretan, Ab
da Bareela; vocain, Marian Vernet i Roe
Sabate. La de Falsea la qual Junta ha
quedat cota segarle: President, Fraucese
Puig; tresorer, Emili Mira; secretari,
Salvador Itatrom i Fa; vocal primer, Josep 15. Daltuau; vocal segon, Jaan Bol-celó 1 Miró. La de Cardedeu, on s'han
elegit: President, Adolf Agustl; treeorer, hitas Sant lila; secretan, Malea
Codony; i la de Cornellä de Llobregat,
qual Junta bu quedat Constituida pele
segat ents senyors: Preaident, Andreu lagueres; treso rera, Merla Aafrana; aeeretäria, Francidea Gelabert.

Noves religioses
Aval; Traslade de Sant Jaume, apeetal, i Santa Anfsia, tnartir.
Quaranta horas: Avut a l'esglasia
rroquial de Sant Pau. llore aVexposiciú:
De dot (marta de vuit del watt a das
quarts di, ala de la tarda,
la nasaa d'aval: Dia fi de la infraoctava, color Llene.
Cort de Maria Avui ,Nostra Dona de
la Saleta, a Sant Jaume, o Neutra Dona de Queralt, ala Agonitzants.
Adorada nocturna: Avui, toru de Saut
Ramon Nouat,(a la parroquial de Santa
Maria del Poble Nou).
N'elles en sufragi de lee animes del
Purgatori: Avui, a la Enea captaba Decorad, 155 (Gracia). Torn de la Pesa)
Start de Netre Senyor Jesueriet.
— Ila mort l'abadesas del Itaal ale nestle ile Sant Pea de lea Paellas, Na
Merca Robert I Solä.
— El dijous va Cesen a Barcelona
l'arquebisbe de Tarra gona, doctor Vidal
1 Barraquer, per visitar el seu ende,
en canutero Barraquer, que segada greu.
ment tralelt.
— Dera l Pasaat diumenge, predicara
a la Cateclral el canunge doctor \Masera
— En aquesta secretaria de Catabre
•
rebut un reiete eonvoeaut opoaicaons
• una canangie que bi ha \aleara it la Catedral de Tarragona.
El termlnl ea de cuarenta dien.
— 'ha (total viaticat el fiera' ecledaetie de Turtoaa doctor bumenee
Biade.

$0 desembee de 1922

L'horari .deis j espectacles
nocturns
-n••••n••nn•••.n

No fa gaire temps, LA PUBLIC1TAT obre una encuesta sobre l'hora d'acabar els espectacles nocturns. L'enquesta era d'un interés palpitant per tothom,
perqué certament cal que els especta-

ea; en fes qiiestions seeials, e,sa
succeeix quan les reunions comience:1qt
acaben tard, amb la qual cesa es pro.
dueeix que el treballador que al mati
següera ha d'acudir a la seca taaco,
pot resistir la fatiga per aquesta
de descans, abandonats els seu, orgi.
nismes als que, per no ter la vida del
treballador, poden seguir s ense cansa,
n'ene el curs duna activitat social ren,
litzada gairebé senpre a llores de 4
matinada. pe La matei ya manera ge
s'ha defensat a l'obrer davant del pa.
tró, fixant-li un horari màxim de treball j mi mínimum d'hores de aeaaa
consecutives, cal defensar-lo deis „id,
de la vida collectiva que consum
ment la seva naturalesa, fisid
i a l'efecte, cridem l'atenció de V, E. rot
pecte a eo que, sobre el parti cular, ea„
posa el Sindicat de Metges de Calma
nya i el Col-legi de Metges de la pro,
vívida de Barcelona.
Es un costum social, Excia serio;
que domina tant en la vida familiar tra
en la vida corporativa, la que l'entrada
d'un nou any, assenyala ca tränsit ven
noves perfeccions. Opina aquesta luna
que el primer de gener vinent, seria d
dia especialment apropiat per a posar te
vigor el nou horari d'espectacks, el Trao
no tardaria a influir sobre tat llana
de la nostra vida social, assenyalant per
a Barcelona l'entrada en el regia !. de
les ciutats modernes.
Aix6 es el que, amb tota la l'enema
de conviccions compatibles arnb d
pecte degut a la seva autoritat, té atrae
ta Junta l'honor de proposar a V. E,
qual vida guardi Déu molla anys.
Barcelona, 28 de desrmbre de tozzEl president, Xavier Tusen: el seereari, J. Martí Baquér"

cles acabin mis aviat del que ara acaben, i en aquest sentit rebérem motees
respostes, algunes de les quals hem publicat en aquestes columnes.
Sortosament, la riostra enquesta ha
donat el seu resultat. La Junta Local
de Reformes Socials ¡la fet seva la
campanya i ha aconseguit que tots els
estaments socials s'hi interessessin.
• Hal's sei el document que aquesta
Junta ha trames al governador:
"Excm. senyor:
'Aquesta Junta Local de Reformes Socials, animada del millor desig de contribuir a qué en el règim de vida, dacuesta ciutat es coordinin racionalment
les diverses activitats que san característiques del poble barceloni i que, de
la implantació de la jornada de vuit
rea enea han quedat desplaçades atuse
adaptar-les suficientment al nou régim,
amb evident perjorbació de la vida duladana, i fent perdre els principals aventatges que de l'establiment de l'esmenlada jornada poguessin derivar-se, ha
obert una informació entre les entitats
patronals i obreres de la localitat, sobre
les hoces que haurien de contengan i acabar ets espectacles de nit a Barcelona,
tenint en compte que no sala modificat
l'horari ciutadà, de la implantada de
la jornada de atta hores enea; que els
obrcrs de molts oficis acaben Ilur tasca
a les cinc; els tallers i fabriques, a les
sis, i els empleats de botigues i ofigines, a les set de la nit; que la higiene
de l'individu reclama, al mati, el bany,
la gimnástica, l'esport o el passcig; que
les practiques religioses, així com la
distancia de l'habitació al lloc de treball, requereixen un espai de temps, que
Barcelona no te formes rapides de comunicació i que cal facilitar a tot cintadi el descans mínim de vuit horcs.
El resultat assolit ha estat el segiient:
AUDIENCIA Prtovrdcar.
S'han declarat partidäries que a BarVista de causes
echona comencin els espectacles de nit
A la seccid primera ha cma dos guacos de nou, les entitats: Colparegut Roser Valés-Altés i Jos.
legi d'Advocats de Barcelona, Agrupaquima Pinol Tales, les quals reció d'Indústries químiques, ilssociació de
nyint al dia 10 de gener propComerciants de calló mineral,. Cambra
passat amb la veina Escolästies
de Corredors de Coba Ateneu Obrer
Marques, van causar-n lesions,
Republici d'Hostafrancs, Federació de
de les que va curar en disset dies
Perruquers i Barbers, i el Sindicat ge- de
tractament. El fiscal ha demaneral d'Indústries de Con-lbs. Total, set.
nat dos mesos i un dia d'arrest
A les nou, les entifats: Col-legi de major
per a cada una de les proMetges de la provincia de Barcelona;
eessades, i a pagar conjuntament
Centre Autonomista de Dependents del
85
pessetes
d'indemnització a la
Comerç i de la Indústria, Sindicat Mulesionada.
sical de Catalunya, Orfeó Catala, Cam-I a la secció segona ho feien
bra Sindical de l'Automóbil, Centre Poels processats 'Manuel Canet Sepular Catalanista de Sant Andreu, CamJoan Tomas Pral i
bra Mercantil de Barcelona, Cambra de rra,
Pont Puearraato, ola guata, a lt
Comerç Italiana, Ateneu Autonomista
nit del 13 d'abril de 1921, van didel districte III, Ateneu de Sane Gerrigir-se a casa d'En Josep Rovasi, Col-legi de Farmacèutics, Sindicat
mea, a Sabadell, al carrer de ToLliure Mercantil, Associació de Fabri- pete, i
van sostreure diferents
cants de Productes químics, Associació
peces de tela. Ahir es va comen.
d'Hotelers i similars de Catalunya, Ac- ear la vista i
a dos quarts de duce
ció Femenina, Associació de Fabricants es va suspendre,
per continuar-la
de Farincs, Gremi Professional de Paaquest mallo
trons decoradora en guix, Associació de
Ferreteria a l'engrós i a la menuda, OrASSENYALAMENT3 PER :MI
fe6 Barcelonés, Ateneu Obrer Catalä de
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sant Lluc, Col-legi ,d'Artífex en EbeNo té assenyalaments.
nisteria, Autódrom Nacional, S. A.,
Parcs i Edificacions, A. S., Hotels de
AUDIENCIA PROVINCIAL
Repós de Catalunya, S. A., Mútua, de
Secció primera.—Les Drassa•
Defensa Cinematogràfica Espanyola.
nes.—Cinc orals per furt, lese
Total, 23.
sions i amenaces.
A dos colares de deu: les entitats FoSeccia segona. — Sabadelf.—
ment Martinenc, Associació d'Artistes Conclusió del judici per robaticks i dramatics, Associació de Detori contra Manuel Canet i altres.
fensa dels Industrials i Comerciants de
Secció tercera.—Llotja.—Tres
Sant Man- ti, Foment Comerciant d'Ulorate per injúries, lesions i es•tramarins i Comestibles. Total, 4.
tata.
A les den, les entitats: Centre de
Secció quarta.—Sant
Contractistes d'Obres, Associació Artís- * Dos orals per estafa i furt.
tica Culinaria. Total, dues.
Tenint en compte que, -en general, coincideixen totes les entitats que han concorregut a la informació en assenyalar
per a tals espectacles una duraciO „pasima de tres hores, una gran majoria
quantitativa i qualitativatnent, es declaUn traes/vis envesteix
ren partidäries que els espectacles coautobús
mencin a Barcelona a les nou de la nit
Ahir, a la Ronda de Sant Pere,
per acabar a les dope, tot el més tard.
Aquesta Junta presa, doncs, a V. E. hi havia un autobús parat i el
trarnvia 916 Ponvestf fiint-11
que vulg-ui atendre l'aspiració de tanta
susforat i traneant4i part
milers de ciutadans quo han concorregut per conducte de les respectives en- tre. No In hagueren desgracies
titats, .a la informació oberta que re- personals,
iketeix el desig general de la ciutat;
, Un ferit greu per llave.
a l'efecte, Ii anega que se servei g i dpnar
ordres oportunes parqué els espectacles
cremas el ilit
de nit se celebrin dintre de l'expressat
Ahir,
a les quatre de la tarda.
horari. Es evident que )1i ha raons molt
Eugeni Casarri Santesteve, de 0
atendibles, tala com les exposades per
anvs, s'estava al Hit a la casi
l'Associació d'Empresaris. No obstant, do dormir del
carrer de Robador,
aquesta saludó ve indicada en l'horari
número 22, fumant un cigarro/
que assenyala el Sindicat Musical, el
el qual inflamé unes goles II
qual proposa acabar els espectacles de
benzina que havien caigut dala tarda a lee set, i començar els de la .
munt de les robes (L/I'llit.
nit a les nou. Tal aixó pot isser deVana a auxiliar Didac Gime gudament estudiat, perqué ami) la nova
nos Garcia, embolicant el
reglaincntació no es lesionin interessos
amb una grossa manta.
respecrables. A tal efecte, aquesta JunEl Casarri os produi diverses
ta está disposada a intervenir per a
ferides greus a tot el cos, essent
facilitar la soll/Ció d'aquests petits con(fletes. Entitats tan importants, en can- coral en la casa do socors
vi, cota el Gremi d'Hotelers, advoquen correr de Bah/ara.
per la implantació del rigim que proUn carro passa Per da'
posa aqua'sta Junta, puix a causa del
munt
d'una nona
tard que comencen els espectacles, va
cundint el costum que els clients vagin
Ahir, a la tarda, al earrer de
a sopar als hotels coda dia més tare l'Estrella la nena de quatre saYs/
callana evident cate-Irak) al personal de Consol Momorri Corella, ("a
restaurants i hotels i obligant a un alteratropellada pel carro núm. 3231.
e:uncid innecessari de les hoces ordinilleven caigut la dita nena al nio-i
ries de treball.
men1 de venir el cerio, aquost
Amb cl mateix critcri creu aquesta Ii passa per damunt del vmtre.
Junta, que no haurien d'autoritzar-se
Portada a la casa de encero
reuniogs de cap mena, cf... no estigute
del carrer de Barbare, li apre sin en concordancia atrita l'horari estaciaren una hemorrägia interna.
blert per als espectacles, tant »el que res- El sea estat es gravissim. Fou
pecta a l'hora de comcnear com a la
trealladada a l'hospital de Santa
d'acabar, ja que si les dites reunions
Creu.
nen carácter obrer, no es ;%icit sota.
• S'ignora qui menava el carro,
traure ayudas obrers de Ilur interven._ per haver fugit,.
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z atleta /Oca, azucarillos y aguardiente., La preeMsa obra del, mes- 2
• Ire Serrano La reina mora 1 elan- ...
eons per /a benenclada.
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CCA1PANYIA
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catalana i castellana
EGES

Avui, dissahle, tarda i
nit, l'uncir', en honor i bellefici de l'eminent tenor El-Mil Vendrell: Quadro tercer
del tercer acta de:

Campanyla d'opereta, sarsuela
revistes, dirigida pei, Enric Beut.
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc, Las daca y media
y sereno; La rubia del Par-West;
El raonagulilo. Nit, a tres quarts
deti, lidarama i El señor Joaquín.
romanewur.sa,umr....uaamseumollbet2eue.

Gral TePtre Espanyol
CADA
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rs

Potra da Mentjuic
de Juli Vallinitjana.
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Aral, dissabte, nit, a dos m'aras •
de deu, programa monstre, cartel) e
del faltada •
Oraras en cine tetes, Olerdane Ora- SE
no o El me/C 1r do la InquItclem.
2. Caraild:US exat de broma, rogara 0,11 en Un arte, La tornada d'En !
Nandu. 3 Suecas de halles, la revista /ocal en un acta, ala (piedras I
aptcosl,
— DIumenge, larda I :lit, repetleI6 del programa
nao:as:re: Giordano areno, La ter- a
nada d'En Nandu I IPI-Pll

I M 00110111113
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N

Selci Cablunya
U

Avui, dissabte, El capità
61 Kidd, 7.1
L'endernonlat,
per En William lliissell; PL
m La vídua da! pastor; Disco- o
': tIn da médium; Triomfà la
E vida; Actualitats Gaumont. PL
• Doma, diumenge, setusió Li
matinal III a 1. Nit, El ca- PL
pltä Kidd, 9 i 10; El boxe- LII '
a jadcr, Programa Ajúria.

•. .• CONCERTS • •

Putxineflis .4MIR.IA"
—
206 (desant del Frente).
Demä, dluinenge, 31, a les 5

Roma&

FUTBOL
Grans partits internaclopals
Dies 31 de desembre i 1 gener
PL. A. C. DE ENEDA
(probable eampiö d'Holanda)
C. B. EUMPA
Camp Europa -:- Onza mati

etuflIBILIZARNINAEVIMNIZININ

DIVERSOS —

R. C. O. ESPANYOL

camp de l'Espanyol 2'45 larda
Localitals: Estatge social, R. C.
D. E., Caspe, 12, primer, Lletra
A., de set a no-u

Un

criat

ndei, o a t

naufraga del vaixell
«Estrellan
Ball-Dimonl-Tururut
PIlluns. 1 gener, a les cinc,
Els borra:zas, O be El tret per la culata
Ball-nlmonl Tururut
Tots dos tlies sen comedies de molt nora.
Entrada

1 actora;, 1 pecada

E

QUELL - TUDELA -

E

g

trena: La noblota de

Ca vcritat. —

Danzaras, estrenes: Dieraell (Artistas a
Assoclats) I la de gran actualitat IS
ti El Kalaaer en son roztar de Dorn
ri (Holanda). — D:me c res, Programa
C Altinlac Dol viu a/ pintat, per Donglas Falrbanks. Preus corrents.
F.!

e

n
n

Avui. quart de La reina de la
!luna; Na hl Loo amb l'armar;
L'amor porta el volant; Vídua
apro7itadz; La rcconeiliacló deis
dolo pro:rieses.

Tectres Tricmf i Marina
CINEIVA NOU

le
la
E

KLJRSAAL o

ao PALAU OE LA CINEhlATCGRAFIAn1,o":
E
•

id
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P.R1 8 TOCRATIld SALO
u
avut, dissabte:
N
tel
Reaparici6 en alinead local de la
ß
emlnint artista,

NAIIIPOVA
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Avui, di g estible, tarda, a Ek

rezeurtummeaaannezzar

CORTES

Cfela olt 4134 A)

les cinc, n ' afinco popular: :

EL CLAVO
Nit, a [lee deu:

Pi

a
,.

LOS [RUCOS

Diumenge i dilluns, ter-

da, a les quatre i a lee sis, E
i nit, a les dati, grans pro-

Í"

en el

Gran Tcatre Cortita] i
Gran Cinema Babetnia

IN Aval '
Mes

d'atable, tarda

I n1t. PrOgra.

now, nimsk y -Korsakort-Gretcharfinoff I StravInsky, la Malearas de
les ganas
glena.

Seran primeres ame -

D:marts, 9 do tener, de 1923
recital do glitarra

PateEL LLOBET

inestre catalä,

En programa les obres crue
han contribuit nl, rans ealts

g
le
la sera recentIsslma tournee per
Sud - Amerlea.
A tres iptarts ate deu en punt.
Exchislvarraent per als soels
POLAU DE LA a/USICA CATALANA

Palau Musica Catalana
SAEDAEES

'nada de Cap-d'any, a dos quarts
de cinc larda. Audició de Sardanas per les cobles:
aeontgrins, de Torroella
Prluctpal, de Perdada
Caroelona i
dirigits pel most re En 1.11110 MiEslronn do la
CAFiTADA DE CAP-D'ANY

del nuestro Francese Pujol, per
l'Orfeó i les tres cales. Programes i localitats, magatzem Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal
dé lAngel, Condicions especials
per als senyors socio de l'Orfeó
Catalä.

MUSIC-HALLS
EDEN

CONCERT

Asalto, 12.--Grandi ‘Ss èxit de
Paqula Alfonso, Mary l'eran, Les
P.rthos i altres importantíssimes
ah -acciono. 4peritiff, Dancing i
Gran Tabarin america.

LA
_ EUEr.4A SOMBRA
Gfnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de
les dolze a les quatre de la ma.,
tinada,
RESTAURANTS

N dala nuv i t, No hl ha leca amb l'aIN mor. L'amor porta el

Mariscos, Quintana, 7.

EESTABM cel FLRG
Nova daroeccadz CARRO (Mi)
Set rel a

coberis 1 a la carta

EspecIalitat en banquets
So

servencen encarrecs a domiCalefacció electrica. Ter:f.

cilio

RIGO

4

•

- 31 •

4.1

Motorets eleetrics per a joguiiies meeäniques,
movibles, amb piles marea Ltir. Agulles i flors
Iluminoses 1.1.374 de gran eJeete. Pantalles fantasia i aparells cLeIhlill per cases de nines, Lämparet3 i piles ek.ctriques ue la marca LOT de tots
módels i tamanys.
LLOCS

DE UNDA :

Llocs de venda: "Suprema", Pelai, 59.—E , Schilling, Ferran,
número 23.—Beristain i Companyia, Forran, t. — Deplana, i
Companyia, Ferran, 15.—Viecas Ferrer, Placa Catailunya, 12.
—A. Valverde, Comptal, 9. — J. Vilalta, Cueurülla,
tY. s, Codina . 1 Roig, Trafalgar, 3.

ARTICLES ALEMÁNYS
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volant, per la
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PL celebre artista 011111 Cl iwalda I quart

E
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Ustrea I
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Polai, 20 —

colossals. Les gran estrelles: II

111 0 1 02 ct aprontada, La reconciPaald

gramos.

arubsaamizimutenzelea

ANEOGA-JOUROFF, barlton.
SLONIKISKY, pianista.
Obres da Motassorgsky, Glazou-

N

liDarftaaaar-*AuniMalisluculEg
----.
Piana-Ar:zet;Ena.Excels:or
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e

QUEMO -

RECITAL D 5 CANÇONS RU8SE3
pela un:nenas anteles,
Narria Davieoff, contralto
MAMA DAVIDGFF, contra/t.

CRFED CATALA

srixtet Larda. Avul,
sabte, penSitim , alta del graninJs m
exit del Programa Murta: 23 hoces
It; 1 maia
de permts, deliciosa con a- a
dia, una veritable preciositat Exits:
tu
Jugant amb ardes, d mteres enaoclonant. Viatjo del PrIncep de Golea 2
(prOrncr1. Sandan protector de da- g
in
t mea, gran broma. — Denla, nato es- SI
Notable

Illot («Ralle
Reac.itori rd. da Miguel
W
id
FORA DE LA BOIRA
JE
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c en el que interpreta magIstraiment A
V dos personatges diferente,
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Avui, El capitä Eldd, 7 i 8; Els
Ilecns do l'harem; Oportunitat;
La rovenja; On 'da la rneva muIlerl; La relna de la Hura, tercer.

ET

DON JOAN
DE SERRALLONGA

amor

C

111

PL

esc2nificació del somni de
Alanon, pel beneficial, i l'èxit creixent:

r.1

PL

Teatre Non

E.

17:,

1.araveati

guante 1 robra del die. A ron,bra do Kontjuin. — Mazan aviat: No-. pa
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Pel teu

d'En Batista. — Doma, diurna:uzo,

Ple

ri l:EiD7D.C.DISZZSIZENVIXNED31 ;

Di7OCCIÓ: JOSEP

de l'ull viu. —
hat, a les den, el gesseCas exlt, A le
Nr.lara do Montjuic I La flauta 9

oes i otilen tomptaciona de Sant
• V pera (ami., quitares notas).
•
a
12 2. ;ü r, tealtaiilii e E/312211SDIEEL
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i :123nE1231.1.121:EMtlär.
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PL E

/nagua., cartel!. Colmase Bu- a
r,; talad! Idos acres) 1 A rombra do in
EI Monto/tila. — Nit, L'anima que m'a- e
ES

u

Li

lamenta' i Walkiria

ESDEVENIMENT DEPORTIU
Dia 31 de desembre i 1 de gener:
A. C. APARTA, de Praga
campió de Xecosloväquia
onza jugadors internacionals
contra

C. D. EUROPA
Poca a coneixement deis senyors secis que essent necessari
la presentació del rebut del mes
corresponent en el partit que se
celebrar& el pròxim dia 1 de ge-.
ner, poden passar a recollir-lo a
l'estatge social: Carrer de Salalerón, 25 i 27, principal, segon,
tots els dies, de sis' a nou de la
vetlla, tenint en compte que no
es despatxaran al camp de joc
dia del partit,

Oli', selecta, a les lo.

Li

•

Els Pastorets

23 estos pelare

t cas alares foraradables atraccions.
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ELS CODONAS
61 El terna-iraca domador Pitcher amb m
ela seas ferotges tigres reals
Li El . grup mes etsoctonant del inda m
CI

rnzi, diumenge, i di-

acuraiCanLiicaUalaaalilierle
la (ta kedre Espanyol
U
PEP gh.11eTPERIK

o

!res de la tarda,

1 1 , 9, 10 i 11

FUTBOL
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gl El número sera mes cmOcionant

elLo'<aze.arazaanzaDataz.:Nataii
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L'EXHIGICIO DE FECES MES
11
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32 (Sesos, 6 el e fazols, 10 1/eons, 5 II- ri
PL
gres rezA, 17 simas, 32 caval/s, cak2 mens o boinas, ele., etc.

• N

a

A des quar!s de sis i ni!,
Grma Funció d'Innocfnets

111

„Marques del Duero,
152 cantonada Cante del
Asalm.

t'E

12

Gran Fundó crinnects. E
aentr,Pcle CAsALS
Aventura e:d.raor.dinäria
U
Aval, dissatita, 30 desembre. Taz- el
dura ccmte i una herbolària E
da,
a
dos
Cuarto de cine. E/chafes
Poricón 2ac7onal o . r vermut popular. Entrada 1 butaca,
Ima
terneza.
Argnat i i el exe.M -Itries
Oxixant da la FOCt dol
le Gat o La Plarieta
les

•

teto Pone, Bt Un, aYucärd102 y
80 Ua/diCnt e 1 La cara del ministro
bit, La Maudalena te gufe, El Goya

u contens per Rasar Leouls.
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Civilitzats tanmatsix

partits. Primer, a pala, Araquistain i Aguirre, contra iraurgul i Jiaurtigul.
Segon, a cistell, Santi i tenaz°,
contra Olascoaga 1 Gastarlaga.

' •
Demä, dlumenge, tarda, El ruar- E

rel

NOVETATS

CiSIC EQUESTRE

El princap 19or, prenent-ht part tots els
t 1• OS de bail rus. — Dem1, tarda, o
Ta ' cx, Pe as enala e nts artistes ròlI Ramblatino Lazaro. Zalesky. — Dimarts, "Serata
d'aneare" i COlnift de remlnent tenor Ift- 1,
d Lazara. — Dijous, Eta marotrat can- 1.
taircs.

i

D011 extraordinari

a Associacii Musica Cantera
nnluounm
Dirrä, dlunung,e, Si desernbre,
Tar..rsonerenne3sunrszameTi
c
E

c

ta

Avui, dissabte, tarda, a tun
quart de cinc, dos grans partits
de pilota a cistell. Nit, a un quart
d'onze, Gran encit del loa a pala.

Per entradas i localitats: Hes-e
tatge social, carrer de Salmerón,
número 25 i 27, principal, segon,
de deu a una del mal' de quatre
a nou de la vaina.

Sisé cencert del present curo.
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maannectranaerizarreasu e/
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Avui, dissabte, tarda,
EL PAQUEI35T
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rn=r-*EM37,',CCEMMEIC:=ZCS61

Atarl o VI. de propietat I abonarnimt, a
les nos. t'uncid en honer i tel Insi ne mes/re KOnssevitaky 1 comtat Le la re/rbre
companyia rasen- 1. (Medro segon del
prdleg 1 quaitro primer de l'acre primer
dr rdpera Boris Goaunoff. 2. Ona ro seson de Pacte prim r 1 aladro primer de
turIn segon te l'a:apera Bofia Godunoff,
pren nbold part els celebra, artistas Sacaven. Ose:morr o Inich. Ivamicoff, Faldahorro 1. Overtiara 1 acta cegata de l' Opera

Ti3a la

E

I rancons per Coser Leonas. Nit, a
ta los (kit: ;Plancha! La formosa ser- E
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Asul, d ssable. henar/el de la prl- I.t
Mera tiple Roser Leonls. Grand io-.
sos programes. Tarda, a les cine. :
E
‚test motea! la wrandl e exl- ri
de broma, la logiutna cötedea en ig
e do% artes.
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5 optas - Leortis'- Gallego irgt
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ArlatotratIquea antelan. artfatIquae
Programes extraordinaria
111
Arel, dissabte, tardo 1 nit, les gran- 11
t.1 1.sea
Reconciliació dele a
novia, Vicios aprofitada, L'amor por.
ta el volant, creacld do Ossi Ossal- a
án, 1 15 peldleu/a de gran argument
Liacoa d'amor, per Paulina Fre- ...
O
derieb.'
Perra, dluMenge, SeSsions d'11 a 5 del mata, de tres n.
quarts de quatre a sis 1 de sis a
vuit larda I a les Once de /a nit.
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La erecto
Triatl amor), Don Pedro Caro/so—Quede
Obert rabonament a la Comptailuria del
teatre. Als senyors abonats a les anterior;
temporadas seis reservaran les revea locantata fans el Si desembre.

e
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els famosos dansarins russos

•

1 Ditonesti, Ott Opstei,

Teiebn; 5125 i 4736 A
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Frontó Principal Palace
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repre e ts tast les seves gratas creacIons:
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Palace Cine

E

diez 8, 9, 10 1 12 de gener
Quaare úniques funciona per l'emlnent
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ioeroe La reina da la •
Dom. — Demà, diumenge, gran seaskt matinal d'II II 1.
N

tailfillfilinialllail1NNIMAT

Mama

ES

Grandiosa cxpocicia da joguIns Impo;laJes dlreatament d'Alomanya 1 Austria
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DIssabta, 30 desembro de 12.4
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oile-Temps
Casa
=
OSNOS, renos, mariSCOs
any nou Carrer
Grans existencies
3541-A :: Servei domicili
7 ::
per a

Quintana,

(b,

JAQUECAS

NEURALGIAS CD©

a

Tel.

Catalans! Beveu el vostre XAMPANY i VI DE TAUL4

PANYOS

TRIOMFANT
GRAN

J. MIR VIVES, S. A.

:BOUQUET

REUI9dirlsivios
INFLUErizAb

J. SEGURA-Castellnou de Sea na (Lleyda)
Dipòsit: S. A. Monegal-Barcelona
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Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos.
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PEL.LETERIA

L- A SIBERIA

▪ Rambla de Catalunya, 15

Corts

Catalanes,

624

•

Es la reina de les aigües de taula

GRAN ASSORTIT EN CONFECCIUNS PER A PRESENTS

la de la Van da San'. Daniel

Exposició de generes marcats a les escaparates

Depositari: JOSEP PAGANS, Ponen!, 28

JAQtETES P.ASE NEGRE, A .
.275
PTES
275
JAQUETES TASMANI
400
ABR1CS 'PASMAN!
500
A13111CS RASE NEGRE
125
ABRIGUETS NENA DES DE
1'50
COLLS NEN
300
EN
OONFECCIONS
D'ERMINI,
DES
DE
.
OCASIO

S. en C.
poluciones nocturnas, espermatorrea (pM. citdas seminales), cansancio mental, perdida de
m emoria, dolor de cabeza, l'Ortigas, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerriosos
sie las mueres y todas las manifestamones
de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto
y
radicalmente con las

a
Despatx

llTJ1iL

es
c

Indicadas pecialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para onservar hasta la extrema
sin iolentar el organismo, el vigor sexual,vejez,
propio de la edad.
Venta, 5 ptas. fra•ee:
Sedal& Rambla de las
Flores. 14: Fa l Zafiä Gelart, Priace,a, 7

E

g5

Licor del Polo

O

PARAIQUES
VAN057
'
OMBREL-LES
F3ASTONS

Servei espe:

CASA

ASTIDA

:MONEDERS

•

erßjíeiri3cre/IAK5

ojal per a lio-

Clínica Vies
=-Urinaries

De venda, als quioscos, a les
Ofioines d'"ncció Catalana"
(Trafalgar, número 14) 1 a
LA PUBLICITAT

ZeitancolizeiziazziarzmassznE2r iz mcosurcumetimiammmunglerognm csanasclaillillildil
uu
•

Bobina central, nova, molt
barata. Crgell, 62, oral., 1..

PER

Visiteu l'arifslic pessehre

gual qualiial no te competencia
igual

BARCELONA

cosir

ELS CAMINS

A. Rovira i Virgili

Casa que garanteix eis generes que ven

Mentes per a coIxe

rii_.22"07sZfriaTletliem.~,,,~aliget

QUI—MECA, í
MASI Estudii, senyor
o eillGre na, a la

Retalls els dilluns I divendres

Preu: 25 cenes

•

Tel. 29I-G

y principalea
fa rmacia.s de Eso:lea. Portugal y A olerle/s.s.

Pera COMERÇ,TA-

Vendas a l'engrás I al detall

fil

magatzem:

Grageas potenciales del Dr. Solvró

de

Melton a 25 pts. corte
Estams 45
(1
Abrics 30
Yl

LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA

e.Z.,==.4nn

Maquina

Gran assortit en Meltons,
« Xeviots, Estams, Gabardines i altres géneros per a
vsstits i abrics de senyor.
Camussos per a abrics
nyora i gèneres per a vestits jaqueta

Excalent dentIfric de gran po -t
der antisèptic. El seu ús constant
asegura una formosa i sana den-.
tadura. Mig sigle d'èxits

etete-1.‘t.

v

Ronda de Sant Pera, 15

teis, Xalet!s

Clunsó, Rambla
P/a Bloqueria, 6, 1.er
(entre llospItal 1 Sant
Ort Dr.

iiili 10IS

Clíniques

er)

Pan/

carrer An3, 10
Telefon 50 A =A
la més importan' de
Espanya

VENER1, IrPOTENCIA,
8IFILIS
Esparial> tractaments per
al guaronent räpiel de les
MALALTIES SECRE3 ES

11,

MATRUJ, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 I de
3 a 5 económica per a
empicato 1 obrera.

Tapisses pintats
La Casa MES Important
d'Espanya. Especialitat en ta-

el e.,7,0, presea: por a nena phisos eliglosos. ExposICI6
grana. BaratIssimes.
permanent /le u'Aros al oil,
ARADO,

q

1:29

rdsEcTictDA
pAPADELL

t ' 1,i

,carrer -Ferna na o

1-elefoit - 65A -

eiee

-o
emmacamemam.r.,rar-

Al minuto. Caja.1Pra
Asalto-28 Farmacia

aravats, 01/s'ararles, etc. Ea
brIcacI6 de marco I motllu-•
tes. NO compren sense visitar Maquina de ler mitjes
moa. núm. 70. es ven en
aquesta casa.
a ven. D ' inane:6, 323, porteF. MONTFALCON
moll boneS e ondlelons :denata. De 1 anide 6 a 8.
Botero, 4, Onal PortarerrIsszt. clizlibal, 13, tercer.

BlecIcleta

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corts Cata.«

CALÇATS NOVELT

521

: IMILTS
p2r
i diREGALS tots . els
vendres de sabates cosides, de
vellut per a s2nyora

Dr. HADA Iones, 642, de 2 a 4. ClInica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

ÜI 2i)

5

01)

Dfn, 4bs,,Z
. , a E 1•-03aJ E

I, Plaça de Santa Anr-lati

Gran Basar
de Sastreria
Sslema Nordameric3
Anal, ocasiál de preparar
unet gratis reformes
1 sola la intpressió de la
nostra visita a Parlo, Londres, Berlin i Viena. de la
qual hem deduit que
l'onada de baixa
gue va

flii

•
B1

LÇÃ T
14'" i15

...:=...MieálifE=3G3tfg!fiOt2Mt=Zir''

O LE
J. López

Itel

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcaif, tall angles, doble sola de cuiro

Preus ba ratissims

'50

Ptes.' parell

VENDES AL

E

DETALL

MENJADORS
Mode1 últimoi novetat

DORMITORIS

44, CARME, 44
(Davant de l'Hospital)

Correr ANSELM CLAVE, 9 (Final tls les Rambles) itt
Fianza
ondulada da
120X7 5 cm.
Ptes. 7'50m.?

Plagues da 40 x 40 cm.
Pies. 505 to.

3EZ
PER A

TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA i
Portal de l'Angel, 1 ¡3,
Fàbrica a Sarriä

pral. :: Telefon 3344-A
FU -.EILONA

u envair-nos. in casa 8415e• asselg de Gràcia, 18, es
eonsimicia en avanzan:Ir/1a d'ella
Per mitjtt d'una IlquidaroO sitenrioR1 . 0 la luat cealltzem totes tes_
• vctenr!re a menys d'un
GO per tO, del 4eU rslor

vrsTzT5
Sastrar a contecclanada
a 40, 59, 65.
superiora

SASTRE.R/A D'ENCARREC
Vestits i abr:es, confeeeionats amb la Major perfeeci6, i
cort nord-arnerica, des de 50 passetes fins a 100 pessetes els
mes superiors. — Pantaló confeccionai i a mida, des de 10
pessetes fins a 30 pessetes els mes superiors. — Pel match:
ordre confeccionaren/ paces d'etiqueta, esport i carrer, fines.
Les altres seccions de la easa guarden la mateixa retacid de preus.
CAMISILRIACarnisz's, des de cinc pessetes.--Calçotets, des de 350 pessetes.—Pijamas, des de 10 pessetes.—Golls. des de 0 . 50 pAsetes.
---Corbater:a, assortit immans i a qualsevol preu. Guants de
punt, des de 1:45 pessetes, i guants de pel i camussa, 100.000
parells, a 793 pessates.-100.000 barreis, des do 7'9,13 passe tes, — Mitjons de seda, a 2 . 95 pessetes, i de coló, a 030
pesse .
'ftea/si im en *stock" una multitud d'articles destinats a obsequiar al Client, segons les compres.

.

EnvIern o tot arreu, mItJangant rebut de 051 pessetes en 5.1.111,
mostee. que soLlicItin, catiUeg, fbaurIna, un centImetre 1 un sistema espec:al
quo permot que un maleta se pugui pendes la mida

IJ
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ELS MONJOS

immiiiiiiimmiiiiimmiziniminniumingummeammoommiiiiiimr,

DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona S

fan avinent que l'únic licor elaborat en aquell Monestir és el que CS ven per tot arreu amb l nom
A. S I M 31,3 Mi 0 iNkT !IX°
IEZ C)
E&

wiet
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