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Cridem retenti6 dele bons cata/ora de
Pereladu, la patria d'En Namon Montaner, purgue adoptin les memores corresponente per tal d'estalviar a Cata/muta
l'afront que repreaenta 1'ra:tender/e de to
tupida Oh-uf-Jada i t'abaratada.
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D'I TALIA

les llenes per domina( el feixisme
(

EL SILENCI COMENTIT
pea nostra 'redactor - corresponsal)
Amb ocasió de celebrar-se a Barcelona, en el darrer mes d'ocEntre eta patmates oatalusa, a dhot e en
tubre últim, l'Assemblea general de Procuradors d'Espanya, co"El govern feiXista és fortio- al einemalágraf, a tot arreu. Du. aquelia que perlanyen a /a Lliga Re--tre sim". Aixó da el -glie cada dia del rant la mey a estada a Itälia he
nientärem en aquest lloc del nostre diari unes manifestacions que gionalista,
es comentadisaiat el silenoi abMussolini em els comunicats oft- seguit molt la masoneria, perquè
féu en Josep Bertran i Musitu a la sessió inaugural. Remarcàvem solut que auurda La Ven de Catalutlyti
que les dites manifestaciona, relatives a l'U de la /lengua catala- firma la pen an: mug id tnepresa moteo el cials i el que. reeull toia la Prem- he Ilegit quasi cada dia el diari
na, representen la tesi d'alió que pot anomenar-se "el regiona- <vitola en Atunes din$ee,ai,,No SOMMIent sa del neón, principalment la da Vetee' que es titula "L'Osserfrancesa, la quito continua coscan vatore Romano", que en parla
lisme autèntic", i estaven en contradicció amb la tesi nacionalista, l'Urgen de la Lliga preseindsix de tot co- espacialinent amable amb el fei- molt. -L'Osservatore" te una
sostinguda en un cas semblant pel diputat de la Maacomunitat de mentari propi, ainnaj que ha deja: « de pu- has/ale. Els quals .comunicats era circulad() reduidessima — es pot
blicar, en n'in/esta :etilos dice, ela doce,
Catalunya En Manuel Massó i Llorens, pel president de Porganisrecorden una aneedota deliciosa dir que els tenles catalans que el
de la niki Jurídica Catalana i
tne cabdal de la riostra terca En Josep Puig i Cadafalch, pel nos- tnents
de l'Emili Vilanova. Avui he viet Ilegim ara sen l'arquebisbe de
a'ho abstiagolt de donar camine de feto
a "La Renaixença", deia el gran Tarragona i jo—perú la un diez
tre col.lega "La Ven de Catalunya" i per En Pere Muntanyola, qui
intcressante,
eseriptor, un article del senyor ri molt ben fet, ple de bienes adtanta part va tenir, a les darreries del passat setle, en el triemf
¡ 'adra; acnoblar que el austro ooi.lepa
C; B. titulad "Les nena del Can:- mirables i de tftols perfectes, T6
accionalista dime el moviment català.
ha decidit fer el boicot a la compone,
0". —Per() quan ha Ilegit—con- una anee ventatja que tenen pocs
Es tracta de saber si els catalana, trobant-se a Catalunya, i
j ostificalis,irea i proliferan:4d patriAti..
tanuava—que a sota del tito! po- diaris católies: no porta esqueea, que fa Un/ala Juridica Catalana ha
sobretot parlant en nom de corporacions catalanes, han d'usar o no
sava "Narració humorística", •jo les. Els altres diaris són quasi
ettt r ri l. Mmaktres voleann . remire que el mate posat tot
el Ilenguatge nadita encara que els escoltin gent d'altre llengua.
tots maeraties, pecó l'orgue
oilenei de La Ven j3 patament eirt'namaTot nacionalista ha de contestar afirmativament. Al contrari, el
eieneralment les injeccions
és "III amelo", de Milan, el
tutaeial 71770 no trigard a donar total,
regionalista autèntic creu que els catalans, quan parlen davant te,
vell dime de les gran firmes.
mitifiques
de
•oratud
voten
din"
si ores no, de lea incid,Meies de la
tot el eoutrari del que daten, i els
Trotzki ha escrit darrerament
d'un. auditori en hi ha espanyols, -han d'usar la llengua espanyola. dita euntrunpa i deis doeumento apIo
el.14i
periodistes sateutt per experien- un arte- le furibund contra ala
Tal fou la tesi exposada per En Bertran i Musitu, en contradicció
rufo-cirro, sobretot tenia en consitheaarab els propia nacionalistes de la "Lli g a", tesi que nosaltres va- cid que caierterdtzal3 etriaerr,s de la Lli- eia que la verdadera palítica pas- masoneria, que he Begit, traduit,
sa sempre Ileny deis comunicats a l' u Avanti"! Trotzki reporta un
rem censurar.
g a (ofician-en en /a nobinf. feina e nnpre,:a oficials,
que no serveixen nicle que mot picant de Lloyd George: l'e,si arte el Cuneen de la Morar ötnutrillt de
En Bertran i Musitu no volgue que fos dit que en és regionaglésia, ha dit el famós galés, reper als correligionaris. Teta
Cortafuego ha °cap« co aUf{t . 4i
cl
lista autèntic. I al cap d'alguna dies de la publicada' del nostre edlpolitice d'italei gira avui en rea- ferint-se a qualsevoll església o
¡loe d'houer que ii pertata.
torial—que recollia les, versions publicades a diversos diaris de
grups secta, és "la central :electrice de
LES FULLRS VOLANTS" late entre lee lluites dels
•
Barcelona i confirmades per hombrosos amics nostres que escoltaduetrials, que timen vade un el la politice". Aquesta definició exPer be que reoper,:eeno nicotina que
seu grup tinary2iet' al /arrera. per traordinariament justa comparta
taren el discurs—ens adreela una carta desmentint les declaracions
pala-iotes midan ae hen dixpenxat el
dominar en el miuisteri. Són pía- alíastament lote res panfletos eosque li atribuiren. Interrogats sobre aquest punt els ames que eren _ele
pi-olerlo d'Acció ental-un für cdieiont
presente a la sessió inaugural de l'Assemblea de Procuradors, es especiota: &ararles, fraatemito de (libres bliques let . polleniques entre el sibdes de Trotzski contra les esratificaren en la versió donada', i nosaltres afegirem a la carta O documenta notabica, per tail que arribin grup dit "Ansaldo", m'ab les rea - glésias o sectes treta regada que
[em de la r ecinto", al duren, són les grans forces contrarred'En Bertran una breu nota en aquest sentit.
a mana de iota ele m'Oletea ha st:2ocrai
por:ant com a personatges més volueionäries. Trotzska ha escrit
Ara tenen a les mane la prova documental de l'exactitud de la • edkais mes opihitiites.
en vista ais gernians• Perrone. l'article per deseminascarar als
De'tet arreo, de Catalanas arriben a
versió recollida. Es tracta del volum oficial de les actes de l'Assempropietaris da "It Measagero". de comunistes francesos que san
blea de Procuradors, editat per PILlustre Collegi de Barcelona. les oficineo dieció Catalana demaudes Roma, que "és a.ti diari mita ríe masons i per dir - los que s'ha de
de
les
folle#
en
projette. De neus,
En el dit volure, pagines 17 i 18, trobem el següent extracte de les
•
i el grup deis industrial,, triar entre una cosa o l'altre.
Vago3fera, d'impoxia, Mantlea, dc
dita adriaties apoiats sobre la Trotzki, al qua' no es päden nepermites d'En Bertran i Musitu: "Empezó manifestando que se
Ilatard, de Les Planea de Bitges, ole lea"Cona:relate". Pie primers votan gar unas certes qualitats revoluavendría a la indicación que antes había hecho la Presidencia para
laque'', de L'evita, d'Igualada, etc., ele.
• manteniment del nacionalistne cionàries, s'hi coneix.
que todos al dirigirse a loe asambleietas lo hicieran en el idioma
Amó l'anunc.i di. la 8,Irtida inminre
industrial; el Proteccionisme ecoA Itàlia la masoneria té dues
castellano, rompiendo con ello la costumbre que ha venido pracde la primera. falla, La marca de resnötnie portat Ras allä on
branques, o millor dit, te una
elan, publie girem el seu proa de potala,
ticando siempre, durante toda su vida, de hablar en catalän en
Els altres que estan en -eantaete gran brancia i una dissidencia.
cuantos atas públicos toma parte y que se celebran en esta tie- que, com diandrem. sev4 el meici:o ofo amb la grupa industrials del (No hi ha res aquf acuse dissirra, si hubiera tenido que atender esta indicación y no hubiera coat.
centre d'Eurepa 1 d'AIemanya, dència. Si la branea fa una eo:1"0:9TRA PARLA. A MON
ya venida con el propósito firme y con la decidida resolución de
voldrien un - .sin: de porta Inés sa, la dieidencia fa, naturalment,
BLANelf
el contrari . La masoneria
hacerlo en .castellano, porque traía el saludo del decano del Co°harta per • eaftictes mannAna tiodeä The a la cita de runt- ta -aturats,
Piazza del Ge.ssii — que lo la
SERIA QUE AL DIRIGIRSE A UN
Es traclaeni .deanitiva d'una Pui residencia de la brenca — tenia'
AUDITORIO CUYA MAYORIA O POR LO MENOS UNA GRAN blancla trua !ceta naciutralitia, orgerntraPARTE NO ENTIENDE EL CÁTALAN, SE EXPRESARA EN ria per :Costra-Parla.- Ca entre Milan-Turitt-Genova, abane,Pcle la guerra poca imporA. la nit lis haurd un mitin/ d'afirmacontra Trieste. La ciutat -adriati- fänciae era golittiana • i gerMITE EMOMA". El concepte esta perfectament clar. I ningú no
ció patriótica i dhonwnatne a
ca, sense un interior que li no- manófila. La del Palazzo GiusliLleattua
pot destoneixee que és absolutament contrari als principis que en Calafana,. en el qua parlaran la
de Neutra
dreixi la vitallitat, no té vida, i niani, que és la dissideneia , en
aquest punt han raantingut, entre altres patricia, En Puig i CadaParla, de Barcelona, ela amigara Dono»
aque.eta es en realitat la e.laualefs catira fou sempre francófila i
falch i En Pare Muntanyola.
nce, Pailerote. Rafe' Cardona i ExPruisgratis nuclis de població deis de- fou un dels gratas centres de l'inriere les deelaraciene raes regionalistes i més ofensives per
loa Duran Rennal.,
parlamenta reclim:ts: Trieste i terve.neionisine. ;Perú • 'esdevinrentuaiaame i lu propauan& t rara.
al sentiment nacional catalä les fati en aquel] acte el regidor de
Fiume, principalment.
gué que als masons italians naUna de les ah:alee del naciona- eionalistee els fou jugada a PaBarcelona, efiliat a la 'Lliga", En Joaquim Degollada. Aquest lateada la frota promrt atemiir un
eaplentdor6s.
lismo :talla es haver popularit- rís la mateixa mala jugada que
tenyor, després d'afirmar que En Bertran i Musitu havia estat
zat el que costa al cnetribuient als diplornalics oficials, ala qual
CONI'ERENCIES A
Ben clar en la qtlePetió de l'idioma en que calla parlar els assemla política proteccionista. Mal- cosa ',reine un creixement, conEl Centre de Lectura de Reus vegableistes. digne que "es cuestión da educación y cuestión de deligrat la falta de primeras metei agudització del patriotiscadeza hablar para que la entiendan todos". Relliscant pel pen- n'Iza un Mete de- conferOacies per a ea- rles haha a 'lidia molta gent que versiO
me de !a blanca de la pie-lea del
mençaments Jung flOit.
dent de l'espanyolisme, l'al.ludit regidor declaza. "que Cataluña es
•
no
croa
en
el
proteceionisme,,.
El
G
ssú,
la qual os conv...rlt girada
Han crafrtat el eOn p it, entre att'reo,
Una región privileriaaa de Eepatla, que tiene el orgullo de sil proseertarnene fa que que fou. en-partidaria del feixisena ocrnFoe 4 Urieto, Cuntbd. n rftnati,-, i
peridad y de su eagrandecimiente, pero tiene un fin único, el en- üssúri., i Collardo.
sompre ries .n Is peatas me. La qual . cosa ha produit en
rics i se.mpre pebres els pebles defanit: •.-a.•u;',a mena de cursa engrandecimiente da !a propia Eepaña... Yo amo caucho a mi país,
ELS
PAT'It107'LS
Ltij
GirACI
I
pobres, i per latil que 6'eslaii.lo
tre les du e s masonerics per veuamo a Barcelona y la quiero grande, si puede ser la mä3 grande
l'emigrada coxal a Un j a relucí da- re qui d2rnostraria m/s ei seu
ti, ,',7 up de patriotes de la ?Arriad 7 de
de España, pera ;mea ea? Zepalla tenga el orgullo (12 considerarla
Grjeia, d'aqucate natal, treballa actiqueda darreesl Pera ei
feixisme i adhesió al goVern. Cagrande en su sena". .Pina 29.)
vanoeut on le conetituciti dren (entre Ya.
in sole econ ,:ittlie. que v‘Yl una
da dia snrt , uta document provlHeu's aquí el regiunal.sree veritable, l'humilissim regionalisme cicnalista. Gomptuat anob 1101775rG,;co
i ea- justa distrilartij de la riquesa en
nent de la plaea i del palau fent
autèntic, que en el fan-- antinacionalista. Heu's aquí una de les - lakOng ed adhelii1t1S.
aqueet men, te les inateixes ta- proteste, damistat i
respecte
dues tendel:caes que existe:e:en a la "Lliga", tendencies doctrinal.L . '74;i7,77 7 i7; del (-can,res que ei eoeialisme itplit'at a la al ;oven!,
ment i präcticarnentaineencilielees en una política neta i clara. La pondra (r ins non, i g 147-7,7
dietribucia de hariaa.ea
La coet és • pintoresca i deuria
Catalana.
tränscripció textual que havem fet de les paraules comentades
dual. De la mateixa manera que acabar amb el trion g d'una o de
la desiguaitat humana as u a fe! l'anea brenca. La qual TOsa
proven la raó que teníem en-escriare l'editorial que molesta a En
naces forl qua una roca. la desdra dir, b e tt garbellat que qui ha
Dertran i Musitu. Nosaltres no tenim cap rancúnia personal coniqualial de riquesa alAs pobles ealaut e-, el roy era. Caigut metatra el diputat per Vilanova i Gelt:e, perú ene devem ä la veritat
es un fe'. més fort qae dues ro- fórielme;:t ben eittea
i a la causa nacional de Catalunya.
ques. La o.,,Auci,5 ser,a una SociaJOSEP PLA
al .le N:lelo:1s proa potent por
onattaml1111110=1111=====.=nte=Aci-nco.e.e-egoonona=regerr,,wroiegg-ecana
Des.mtbre,
distrIbuir equilaIIvameut les priL'hora t.ista meres inifiu'ies, za qnat cosa t",..3
mer.g.geogcc.
vorg tractazem per a Cocer germana, ai
Avui ggaito uua tgandteció rAlcuagnifg.:un Mesure',
una euerra dels
voleo.
Ara,
no
suar nieo que germanastres
Ina
de
no
esnriure
silla au r&ol • •
LA
palea in ' -i i raes pobres
i tlaaaltreo 6ont ele qd , ,'",n rete asió
guii
Des de Paris
:ele una tala eüelra els pebie3
vostre reim.
_
Tan , at per a p osa <In odian,:
r.ea, ha qual ecaa es un aiLre abTALA cae-rae:ara Pf:
surd. El ,!ue fa mas rics
poL'e en rjeu: Jo tadld'o:g tial • dtet za ier
LU.V.VA.
I.LENTI AL111EALL
bles n'ie's es que ho san dic- Lectura de "La daria
rl /1Iell 1,11:1/K. Na ColS lii tine dret:
I bari de Sabadell. ea
ho ni apneenlar-ho t el que fa
use neceseitat. Ei.tetn, enu ain.i Es, Vasg abem d'asa:atentar-mal d'un fue inplegre" a l'Oeuvre
la; Re:muela pagada. contenta egg rial semes poieue el: pebres (. 5 el sen:ant el trAngol nh'S fort da l'ans,
diyae, propi d'anticalain Ha O aimplentent
',laten-m ea les borne, di. fi
Liment que tallen de la die/leal
tirito i els sunertiolals, es a din. . els que
de !mol bjebara, opte a'ha eirdevinput a
Si En ate:, i Ferretee haguds
L.4 inesperada i onterul.dora oreg.mta
de la. seva pobresa. Deixarern
menea el seccet meravellús de les coses
lu cito de Pernada i que conatitueiz una
aseodai at el a la Suzaline Des•
Li t' l'han contestada ja mula .prou
u la nie l a gent.
i els que en pruagal In crusta vil, poden
ofenaa urca a la mcmaria del grua papee., le aire la iraeuceiä de la
elegMencia totr: els (munan . . 1 .ia cfzilurjove que estudia carrera, que ca- geva obra, hauria plorat de joia;,
anar cantant les lb:ariete d'aquesta
triota que ro cariare El Cutalanieneg.
ila;o, rota la l'almena catalana ; fine l'han
da dia ita inat d uoinl.rosa, el qua: puis no p.alia imaginar una ae-'
de testes i &atetes. Ele humee präcti.a,
Taa Valeati Ahnicall ea l'aun
te g neäta g la mal, el seu eneuei aquello
darregats amb feixatues recaiga/sal:Hit:ate
vol dir que a! món hi ta aria ver1823, UII4 terrenye al poble Je Perdone,
Inés geMal per comprenda-e
tedate de la nostra terra mig . o ob•nys
d'unta
ewin
i
d'
dadera fam de saber,
una fainflia., no comparfi que l'Ajotiotement ele utilitzea en
seadIt i.fd "La dama alegre.,
esnanyolisins, ala quals es dirigeix el ro,
tirla semblante majan:enes.
Cta altre punt molt intcressant
benefici de la poblatioi, o per linee orcaviure liad) la interasilat de la
boja matirileuy pregant-los qu. so regaAh, no! En el Lustre Lalanç 1.1 /w :des
als el de les relacieles del feixisburgionent públic. A nada, h"Alulirell feo,
vida de . l'art 'una figura tan vitegia finas j grotestee d'amor a asolea a
diableo han fet un e›trall formidable, flan
Illd 1 de fa rnasoneria. A Barcelodota:oi g as per a eseolee i afirmo obres de
vent vom la Marta, el M'ama inl'objecte de gmutrareetar el efectee del
ringst en corma tota llei
oultura Per6 pairsaren ele moya i cli teproveides na, de la maaoneria la gent en
tint de la qual term i lia de la
1n 1ionalisuw ‚rimo fa a t.
i de serv idora aun, ama g oturis ala Ilauvis i parla a l'arena, com ei es tractés teixa maneea
rreays al.ludita reetacen oomple(ament
quo coi:mara. Cosa,
11 que tanta infloenn•ia sembla tenir
una felioitaoi6 a les p lana. E/ semlirfä era
J'una cosa mig sublerränia i mis- a fe, origiaalissima Cii ei teutrii
abandertats, fina que la anua de l'inflaen .3 governació de ¡Tamo el rotatiu Ma- t'e patrio' ras decidir, a deapema pi-tí- din sonarte artificial, péssiumment resolt, teriosa. A Parle, les ODSJS ralaque
reepon,
compila
i debatut,
dr n leuy—el de unes tiratge d'Espenya, se.
La felleiteció era un crom ¡'aleto mula
cionades amb el gran arquitectrp a la ullitia de caritclar de la pap i ca, ole formar una magaffiCa Plaça, on
Lanza diuen—seria convenient, i a l ta res.
uaaa VerSOs COiXos, P011/4 i maticatd. El del Univers timen una (vera tan- tagunista, meravellee
Pu pomas una lord pabilo a. .4 la dita pied unitat. Elä
boleta altament reconeguts, nliae prueuvostre gnst lunaria e g tat interpel.lar el gibilitat i san mes públiques, A
ea hi fou col.looada UN« lápida, en ea lleaseistenis convidats a !la 13ctura
g enguantar de factual Govetta que co fes
felicitedur, preguutar-li qul havia de do.
ga n lo p”rrnilele 8Cpijetlid: A Ell Vale/aItälia, .110 selament san públiogg e la pregunta, cito la g liü g ls o fic ial- l( Aldnirall i 1 4 67er, qui dona son saber nar la propina a qui; irr-li veure que no quee, silla que san populariesi- per Lugne-Pue n'hagueren ina
plaeet enlodó. -La daina alegre",
camt a nota ele catalanog . Venia Unvore
s'l&val a eseometre
g ent amb una fe- mes. Eis triangles i demeS
Catalinlya i son amar a l'ag radada. En
ia red:poeta que ara no g ap vedare.
reilaetada. mal Dolactada, en cabalístios surten per les canto- cal trance', apsulta sempre catar eoo -d d'huver cedit aquestä terreuyä a
lana 1 reaulta alhora universal;
Li seinoarwri naiionaliita Vida Noca,
!lengua estranya; douar-li entenenr que
la vila.
yate. a les elanees dA o p rialles, es una de lea figures mes bellae
de Tárrepa. en un artide litalat A 18.%
Aoucato leida dillao , a del nora eh' ',e- aluog uyed podria presentar-nos 1n 1111 petita
de dona amb que s'hagi enriquit
PF! ! carrie:
esa/anua discreta, que endulebn an diasiaaaut c nilm , ole l'a p oyad:SAL 1 heu'a aquí que
la nostra dramatúrgia, ile la que
lé la i ntragaiada... Pele no . hen fet
1:1 nos, ce de g vetilament nacional 'aren
die, morera hom la trop, ,- feta a troçoa,
sosai tal vegada d'una manetea empenta inaospitada 1, per a nieta- r>m si s'aa iiiss coleta iamiltar el 11.0nl red d'aleó; beta pagat, han nagat a tots maneen d'amansar un eegait de desaesco se
ra rnée salida, pel doble fons de
du la, ens vol espantar. Peró Ina fet taol. cuecen, rk Menoldar•rt que da. eis que ¡aun volgut cobrar, hm, pagat a franealueni ruiuogeg...
la seca psicalogia dänima viva
note ele que luna trueca a la costra porilereampa o vrtranjeraa pot fer esfmrurant iraqueet soto bi)rbar, que al cap.
Em mambla que tot plegat justifiearla *en earn viva. Es tracia, en oled,.,
ta, fine eho de professió mes inversednruir Atenas pobres senyorat Estucos i
¡la y an poolia &s er obra dan deeaquiliel taug g ament d'aquesta modesta botiga
Tuna delineauel tic caràcter
ble tat o fantastica..
lucia (co i esfereir tuolts natalans una
bp7 ot d'als ¡t'eh( ' el pu tole de Perrluda
oberta tota els dieä tenme. :obre lee ala•
dividual i tot alliora de sentit geDesurf, s han viugut els grane äpatä.
' ia tena d'anys carera. aval. la mema de i al alié .1 .jentament ('rotestowien, coleto.
14
PUELiell'AT.
de
nea
neral; d'aquí la seva välua per a
ilmertat ans priva dAtiroolnmer lacia alt ene? les mesares eorresponents peo . a In Na hatea ulanyitt res. Des de la naTannuatei g , nu be tencet. Vtetitua de
nosaltras sense preu; Marta es
pa de unicarrone fine al gall dintli farcit,
fon ele sentiments driudgmendleocia
reatunreen ele la 'Apiolas Su ha estat
desoataa el profuialataeut humana toti olela inercia, un .:up uta,
heu complert plant per punt ala manaale catalä. El medre problema, ja ola
fm (Api o le continua dextrutda, Profanada,
[me anea..
l'in contorna d'arquetipua. Alge,
mente de la tradlició. Tot juet (»meneen
teta a harina, en mi) d'aun indiferMtia
PrOu %agrades, no ans inda que un nra.
ami) fllaliJla, podria oposar la
CARLEA 30LIal5Vii-e.
de * reaccionar, Ceitel'any 1 Rete naeo4ina de llibertat. Dyneu-uoa-la, i ata- kepplicable.
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eineamazaticia~
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seva concepció a la de "La Ber
Plantada". Es compren, dones,
l'entusiasme manifestat per la
Després envers aquesta obra, ert,'
seu onamorament per ella, un
altre compartes per Lugne-Pee,
i per molts delle que escoltaren
la lectura.
La severitat del fill, fill que la
traducid • francesa anomena André, resulta, és clac, exagerada
pels costums tolerants de París;
pera te una signifteació transcendental sota el punt de vista'
de la idea dramätica. La joia de
la mace, joia impura, destruint
la joia del fila joia pura. El drama de la paternitat i el drama de
la Maternitat prenen la eonsciencia de l'Andre per escenari, i
cenari s'ageganta en robsetTritat
de la nit que cau en l'ànima
fill i en l'ànima del pare mieerrim. Damunt d'aqueixa pasta bus'
mana de santiments naturals,
sentiments que algú tindrà erró+
niameut per una, mica primitius,
opera l'autor • amb una mestria
segura i amb talent d'art. Marta
no In mestressa del seu earketer de dona i sap, i ho diu, que
ha d'obeir a un dost!; sap lue el
seu instint respon a un imperatia
eategóric de la seva naturalesa
i sap que res, cap dever, cap nigua-1, distraure del canal de l'alegria. Aqueixa fo rca • secreta fa.
d'ella una figura desbordant de
vida: . la dona de l'amor; que és
quelaern mes que un Don Juan t
que una'Oareonne.
L'amor és allí prodamat, ame
actes, per damunt efe 'tot dolor,
a renllä de tot crepuscle; i
seva diviaitat es presenta durant
tota l'obra com un geni de &reacia i com un fautor de deseräeia;
ratmosfera n'és saturada i fa
palpitar els cors, els enfatilla, els
eleva per daraunt dele prejudica
que voten fereli de cartee.
Filó és un caràcter entristit
per la miseria de la seva condicid 1 desballestat per la pèrdua
de les hores pures de l'amor; per6 el Fariner es l'home de voluntat forma com el roure i coro
!anhel de elliberació per a la eatalanitat. Els demés personatges,
construits també amb molta traça i ande esperit propi tots ella.
Airó' celebrä l'auditor: encisat i
sense temenea de que la representada, Riada per al 23 de gener, deixi de confirmar l'èxit obtingut a al lectura, la qual, da
cert, no pot donar encara idea de
si l'obra mancarà o no de moviment i lee seves escenes de varietat. L'obra ea viva. Pot descomptar-se una gen:al creaei3 de
la part duna actriu tan eminent
com !a Despres; que negint palpita cte sinceritat i que sla fel
"seva" a "La dama alegre", la
teatre català tindrà un dia de
glúria a París, no hi ha dubte,
amb la representació d'aquesta
obra catalana,
J. PEatZ-dORBA
26-12-1922.
lanatrietam9P-4ea8,-

UN Plea, A LA Calree DE ZOURB011-PANAlA
%lema. 30. — El Tribunal vienes
está discutint una querella de Fa
niare de Eex-einperatriu Zita, la
duquesa Maria Antonia de Pe7uta, contra el prineep Elies
Bourbon- Pa Ha.
Reclama la duquesa el pagament d'una renda mensual tia
137,000 nations aieenee. EI
prineep, en airtut del tostament
del seu pare, venia obligat a pagar a la Miquesa una renda mensual de 20,000 (ranas.- ogainenls forott fets, pe 1 contrarl, en
corunee inistriaquee j llaci l reclamació,
El pretere) alega haver perdut
gran part de la'seva fortuna i no•
poder pagar. La duquesa sosté
que exagera en ce-telar, per
'exemple, eta dos mia . us el cas
n iilau,eni.-teldShaznu,
val' en reatitat un laaa, La' duquesa sena vist obligada per pe,
der viure a recarrer a 1 ajuda dele
seus fills.
El Tribunal ha norrenat perita
i espera les eeves eomilusiOnSlier
fallare—Radio.
EL CENTENAR) DE PASTEOR A
L'AmEniça CENTRA!.. 4all:11:-

D2ONAL
PrtE1S, O1.1.--1...e>

\

que gó

reben de Partiere% del Sud denen compte dels solemnes bornenatges tributats uficialinent a la
memòria do Pasteur amb motiu
del centenari del seu naixement
per les autoritats i entitats caentfriquee de Rio Janeiro, Guatemala, Quito a altres capitals da
les repúbliques sudamericance. A
les esment s cerimenies hl
assistiren e manobres dels Governs deis
adits palcos 1 essent lepre
ça.P4
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Participa a les soyas amistats la SeNT;
.;;Ació de i esue
c viilrir rin d'e cl i
firma i l'apertura dels seno taU;'
magatzems per a instal.lacions al carrer Casanova,
cooperació de don Ramon Bu lbena, sota lo rai;

-

i Bulben

No bavent-se pogut obten ir, encara, la inslal.lnen;

e

ungen, serseixim_se n ar el . número 9,591 A. a ,ir'n rIo don

lroonnns issortit en locomotores "Inecanos"
plomes' \yatermann, eté.
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USCAMIH11{th'ilIVE:0
per A. Rovira Virgili

Germana. Rambla de les Flors, 30.
Pelai, 38..
Telifono 2973-A. -'

Enría Granado», 46
Tedidon 1637
Tosui en coneirement de
Ta se-va clieritela que com
corninuallors do legan Granon 1 Companyla, segueizen,
derlicacil-se als nregoe,is de.
vidras, cristalls, vidreres
artístiques 1 gravados.
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APARTAT DE
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CASA MATAD;
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Telefons: A 1912, 1012 1 4320

f_ASA CYNTRAL
Pta .:a de Catalunya
• Telefons A37 , 1712. 1777
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ACZaiT DE CANVI I BORSA
PASGEIG DE GRACIA, 17

Sucursals a Manresa, Vich, Berga, Cervera i Solsona

' Cumplimentació d'ordres
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CATALANA . DE GAS

1 ELECTRICITAT
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Aquesta Companyia posa a coneixement dels senyors consumidors de gas, que tot
(1.., de primer de ge.:1
per les larxts de Barcelona j regitrat per e,:nplatio,.
I1111 Serä facturat seGons la segilent tarifa:
tustrat
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Mariscos
Ostres,
Peixos,
nou Carrer Quintana, 7 :: Tel. 3541-A Servei a dornicili
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GAS ETA LOCAL
34237.12VAT0111 11131231101-OG1C DI La
19111/1111111TAT nt, 5A,C31.033
Dia 30 de deaembre de 1921
Note/ d'oeteraeln: 7, 13,18
Barametee 1 larn i al nivell de la

mar,

754'5; 7700; 74S.1.
Terrnémetre see, D'S; 14'4: 12'1
Terrnémetre Muda, 7'S; 110; 11'7.
floinitat (eentannes de saturaci4), 74.
70; 01.
SW.
Direeeid del vent, SSE.
sl'antitat del ven: en metres
ron, 3; 9: b.
Katar it el. eneal tapat : tarat
Morse de ndrnle, eirnea, stratusevlioio
: erons-ioratus,
/1- gralu, nimbas,

nà l'Orfeó Mossèn Cinto, comrant-se arnb Tleel de Juriedicciont havcnt-se asieryalat el dia 22 del proper
post de nadales en sa majoria,
gener per a la celebració, davant l'Au- figurant-hi entre elis diversas
diencia provincial de Girona, de la vis- 1 primeres audicions. L'atit qua
ta per l'admissió de la dita querella. obtingueren els orfeonistes, sota
Sha encarregat d'informar apoiant la batuta de l'excel.lent mestre

l'admissió de la querella, el membre del
Consell plenari de la Unió jurídica,
don Joan Ma/uquer i Viladot, ex degà
del Calleni d'Advocats de Barcelona i
vocal corresponent de la Comissió de
Codis.
Acompanvaran el senyor Maluquer en
el seta viatge • Girona, el Comitè caeeutiu en ple de la Unió Jurídica i une
abres advocats Jr Barcelona.

IL2,3133k 14%

Ii:ointa. 0.4.
Mínima arran de t(rrit, OS.
taweialaeia termomanica, 53.. Temo,

r: tata t

12').

I'm 4,44143 1çuOz. des de les 7
del 3in -, ii-ier a les 7 heres del dia de la
data, 0 . 0 n ilimetrcs.
jtOres'5l del vfnt en igual terops,
17, 0
;.(1. ” •:, ce.
pluja inObaarvaeians particulara,
apreciable a la tarda.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SU3SCRIPLIO

Barcelona: pues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessrles tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
' Unió Postal: 25 pesantes tres
mesas; 50 cts. sis; 90 un any.
rebut d'En Mallan Rubió i Pellproccdents de les caixetcs
ncs que hi ha a les cstacions del Funicular "El Tibidabo", la quantitat de
pessatce 2Ü. er a rercrtir-les a families
nocessitädcs, !es quals han cstat distribuides de la forma següent:
Margacrida Llopar, valva de Poch,

•

, Sant Ramos, 2S, tercer, 5 pessetes.
Vicenta Monsalbe, Princep de Viena,
número 12. segon, 3 pessetes.
Maria González, Robador, 2, sagas,
pessetes.

PilarMilécdez, Ciutat Reial, 7, quart.
cegata. 5 pessetes.
Total, 20.

Grama 'oyal

czrup dz., I Barcelona en
taxi

La Federació de Llogaters lut
establert servei al dit camp a f.;
pessetes eeient, aula complet.
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La Unió Mu.leal Espanyola del Portal ae l'Anua acalla de posar a la venda mi precias Shimmy que perla per
neo/ "O-K-TA", del jove compositor
Harry Wilson. El tito! d'aquesta obra
tot i semblar un nora ¡apanas, recorda
una de les platges de la nostra costa.
Tant la música c.-an la preseattació de
la partitura fan el sen fet.
ti it Maquines cosir i
; F:r f
s 11 IQ, tIVAISA de Irr mitja,
hguiles i p c.ces. CAIINE, 4.0.
CZIASIO

E'Orfe6 de Sans ha organitzat un
Cap-d'Any Catala, en cl programa dcl
qual troben: Un seguir dc bailadas- de
sardanas al davant de l'estatge de l'Orfeó per la cobla Art Gieonia un gran
festival par la cobla enmantada; ballets popu!ars catalans par l'Esbart
Dansaires de lOrfeó, i cançons amb
gestos por la secció de nms i nenes de
l'Orfeó, so;2 la direcció de la senyoreta
Assumpció Munas:: Concert per les tres
seccioss de l'Orfc6, sota la direcció d'En
Norrnand Solé, i, per últim, a la nit.
un concert per la cobla a la sala del
Caía i un altre cop hallada de sardanas a la sala de testes.
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"Carie en", "Oran Nacional", "Carie. bhancu", "Carie bta : .‘a", "Canto sorda"
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h La Direccki deis MJ• 2
gallems de Calsi,t
SPLEAIT BAZAR
del c7.rrer de Salmaron, 71 desi .ja a Li
sev:. clietve,:unn feUz
any npu
Dijous proppassat, el Gremi de Prufessors Par:iculars de Catalunya visitó
ies obres del Tdaple Expiatori de la
Sagrada Familia, després d'assistir
sufragi anual pels associats difunta.
La visita a les obres cotnenca a les
den i dura fina la una de la tarda,
essent els vieitants acompanyats per un
vocal de la Junta de Construcció i saludant allana d'acomiadar-se de l'arquitecte senyor Gaudí. La vieita (mi interessantissima.
MONTAÑA
Vi negra 0'75 arnp. litre
Cellers ARAO A MARISTANY

La Unió Jurídica Catalana, presse rial la campanya motivada per la con•
duda del jutge de primera instancia de
• La Bisbal en relació a la 'lengua catalana, té en preparació diferents acres

pública al quals tindran Iloc en diverges rapa de partit de Catalunya.
Si:Iranio:Usa:wat, alguns patricia de La
Sistal han prescntat una querella cri.
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UsrERNAY
Sociots.,t Anönirna
dienezal
a, 25; Portal de
l'Angel, 14; Ronda Sant An11 , 11i, 4.

La classe de cvina popalar que funciona els dies fainars, de vuit a non
del mati, a l'Institut de Cultura i Biblioteca Pcpular de la Dona, es fara
la argiirnt !lista de la setmana:
Dimarts, Bacalla ande patatas.
Dänecres, "Llemillo" farcit.
D:jeus, Col-i-flor a la Polonesa.
bivendres, Entreteniments varias.
Dismhte, Ous a la neu.
Poden assistir a aquestes lliçons tolla
les que els intartssi, tant si són cum no
edcies de l'Institut, satisfent 0'25 pessetes per en tiquet que sal. reemetr4 a

l'entrada:
———
Q e.- fi rf ri Tel. 1472 L n
CagVer?S
Is iLl P a la!, 11
"
- RESTAURANT ROYAL
Sakí de Te
toda dia te dansant .de 5 a 2/4 da
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.
La Merceria i Guanteria d'En Joaquim Richarte ces ha trames 500 números d'una rifa d'un ferrocarril electric, es combinació amb el sorteig
Madrid del dia 2 de gener vinent.
Aquest present és destiaat als nens
de famílies modales,
CORDILLERA
Vi blanc. 075 ami). lit.

Cellera

ARNO a raARISTANY

Matt coneorreguda es velé le
Sala de Festes del Foment Autonomista Catalä la nit de Nadal,
asna r001.4 e coas:Icen que hl do-

aquesta C0111111CCió. L'Ajuntameat, ami
molt d'encert, volgué acabar aguas!. estat de coses i fa mesos oliri un concurt

per tal que el dit transport es fes MgiInicament i raphlament. El contar§
fou adjudicat a l'Associaci6 de Proveí.
Ion de bestiar 1 cara.
Aquesta eatEtat ;vi d traarport ably

corxador fina els =reata i carnisscries.
Fins ara aguas! servei .es feia deficientment. Tothorn =sur= la forma

primitiva i antihigenica cena es icia
•

a

Aparells fotogn'Ifies

Cinemas pera la fauna
Visiteu els magalzems

CUYAS-Portal (13 l'Arge!, 11
Avui, diumenqe, quarta de les sessions
dr Teatre d'Art d'aquest mes, la distingida primera actriu Merca NiCOlail,
pasara en escena al Teatre de l'Oria6
Gracianc, el poema en tres actas d'En
jonep Maria dc Sagarra "Dijous Safit"
i l'estrena del drama en un acte de 11.quel Saperas "Maria deis Angels" en-

La S^cció d'Exclirsions- de lins
litut l'Escola 'del Treball portara a terme una excursid al
M o ntseny, sota
següent atinerara
Di^ e
de desembre i 1 de ganar, nera jornada: Balenya,
Seba, uva, Sant Andreu de la
Castanya, Matagalls, Coll Pregon i Sant Marca!.
S3,30/111 jornada: Aseensió -a les
Ayudes, Turó d 2 Illome, Santa
te e, Ubre Negre, i Gualba.
Sortida per l'estació del Nord,
a les sis de la matinada de! 3i
del present.
P ARAIGUES
enRzus
Portaferrisa, 10
• L'Habilient d2 les classes passives del
Magisteri Nacional primari d'aquesta
provincia pagara, al local de costana eis
havers corresponente al mas de deaerrtbre i quart trimestre de ta22., els dies
2 i 3 de ganar vinent, de dos quarts
quatre a los set de la tarda.
En als successius dies feiners, fins
al 20 inclusiu, nomes es vagara de cinc
a set.

Al Centre de Naturals de Tarragona
la Provincia, tindr5 llon avui, a les
deu dc la nit , una festa intima por a
celebrar l'entrada d'any, a la qual testa anaden invitats tots els scnyors socis i Iltirs rcepactives familias. .
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CAPES
MPERM E ABLES
sur

carregant-se de la protagonista de las
dues obres la dita actriu.

1 Galeries Layetanes

1

CORTS CATALANES, 6 1 3
sweLEs, JOIES, TAPISSOS
LANIPAREs decoració, projactes per eminents artistas

ALenr.derlicindei-esp544.6i4i
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Suissa i vuit Ford. Ds reprzvastzell
per a la venda, senyoes Vallet i Bata
Societat as Comandita, i Casaisaina 1
Pfeiffer, a eirree deis quals Isa a.-,21
la construcció de les carrosseries, han
anseht nn gran triomf industrial i han
demostrar estendre meravellonarnent el
papar que han de fez acmeats

autocatnions fets expreasammu per aquest
servei; autocamions que no deixen tes a
desitjar en cap concepte: ns, elegants,
vistosos. Cap cintat d'Espatrya té aquest
,4ervei com el tindrä d'ara endavant Barcelona i cap de l'estr2nge! el té itsperior.
.a•eaa r

Els autocanions s6n

gispatio-

AIZAWilMail6031111,

Xacolata Garcia-Reus
P2se2 - tigeruzs

Cuyäs, Porlal de l'Angel, II 1 13

HONGRIA, AUSTRIA
i ALEMANYA
CONTRA EL

F.C.
Els partits més sensacionnI3
que se celebraran en l'actual
temporada en el continent, tintiran liOc a l'espaiós i magntfle
camp del Club .Campi6 de Catalunya i Espanya. Cap Societat
d'Europa ha pogut confeccionar
un calendari tan emocionant i
staggestiu com el que prepara el
Club degä.
Aquests parlits han de formar
epoca en els anals del futbol ea,
talä, i si en ells triomfa el F. C.
BARCELONA, ta rama que tan
ben guanyada té, queilarä deflnitivament consolidada. La prova
que se sotmet voluntariament el
Club eampid, compren els següents partits:
31 DESEMBRE I 1 GENER

VisM d'un
Tots els que han vist els acezas elan
desfet en elogis per als dits senyors
i per a les marques que representen,
Reconeguem que d'un quant temps anca, els serveis de transport han guanyat molt a Barcelona. Els autinunlus
•
, •

eam.g Ford
donen una vistosa nota de color ats postres carrera Els anteelaaniens sp:Ms,
des d'avui circularas per Be-celo-a ama;
tribuiran a donar a les noatras visa tea ,
aspacte de modernitat
Aqurst rnigdia, a la Diagonal, tecant

Amateurs de Viena

ERIORS

QUE FIGURA AL CAP DELS

CLUBS AUSTRIACS, PROBABLE
CAMPIO D'AUSTRIA

,,,,,,,,..--.

EM;EUIS2T3

IOS
as nIonara un conte (I En
Foleh i Torres.

'CAM1SEPA
St4i1S
Bunria 32
l

L ffi r9
K,Fi 71
,

DrmS ha d'inaugurar-se na servci que
la higient i la sanitat pública venien reclamant des de llarg tempa. Ens referim al transport de caras des de l'Es-

Per al miltor obsequl

Cateares.Perrenas.
rronquIerdllls,

a S.7. Crentaa i
arnics un feliz any nou

EL REI

CuYltsi Portal de l'Angel, Ii i 13

UNA MILLORA URBANA

'Joguinesinstructives,

JUES ILANOV A Uti10, 6

Lasa
Gerts
I;ebi.¡a

Preenfs-Cinemes de familia

Joan Tomas, fou mea falaguer,
bavent-se de bisar diverses composicions a patició del pUblie. El
tercer forma t pels senyors Carles
Poirson, Josep Códina i J. Goxens, també recollf unànimes
aplaudiments francament mareseuts per la cura i bars gust en
l'exerució de les obres musicals
a son duren.

Cien assorit el corbata;

0132cates u-s-T-ts cta tolea °lascar.
Preu
Vi:Hm-u, ttürriero

lipzlie!C des srs.
de 12 a 2 (míg

kl

aralES

Zaa

i Jaurnä; vieserieretari, Domeneo Aragones i Amorós; tresorer,
Josep Guardiohla i Lonet; comptador, Jaume hoya; arxiver, Josep Sala i Campas; vocal primer,
natal Ar.2iias i Tona; vocal segon, Jaume Mercada; conservador do! Museo, Josep Triada') i
Mayal; biblitatecari, Eusebi Busquets i Cunill.

nsares 13051-5E5I:33. Quintana, 7

estrox3: o Ponihrn

Diurninge 31 descimbro 1822
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CGLI.

CAMPIO D'ALEMANYA

l'earada tg t. Pero, 7
Plaçn Stet. fin na, 9

BARCELONA

SIS GRANS • PARTITS EN QUINZE
DIES
-•

›ernsggAiggigiAtniealnithtELIBOAffna
Par acote ! st r la Junta t/c gov,ra del
Retal Cite-al Artistic, el sorteig de la
Urritiola que aquest arca, destina a
contribuir a la construcció dcl scu
catatge social, ha est,ii. ajornat por a
altinis del mes de fehrer praxitn, parauè d'aqucsta manera, ;pugui donar-se
iloc a que les diferents classcs sud. la
participin dels aventatges ele podar t I.

iuirir a prens cUmodes ubres d'artdc
nran impu rta ticia i consideració.
Atir,

F. NURENBERG

I.

QUATRE CAMP IONS EN LLUITA
QUATRE TECNIQUES DE JOC,
A QUI ClreRESP.739DIZA LA

ir

- 1 It ' '.."1 1 • .
4.

Yiata do -cuaa
j-a ‘.2, 1-:: 15.:taa-tos.
el Passeig de Gräcia, tiudra lloc li re-1 que d'ares en Tindran per tal de <Sr
cepció oficial per l'Ajtmtamalt d'aguces nar, en tots els aspectes, un zire d,

cotacs. Asscnyalern amb pedra blanca gran urbs a Barcelona.
aquest esdeveniment clutarLI 1 esperara

--En l'aullció de sardanas que dcml,
(Huila de Cap-d ..my, a la tarda, donaren al Palau Je la .11(aica Catalana
tras ale ita plina:aals nades i l'Orieó
?ate.!,
l'ub:rena de la gran
"Cautada de C.. -d . :my" el mestre

Francesa Pujo!, sots-direcctor de l'Orfeó Catalá i subir dc la liara i música.

de comprar el gänere

per
al vestit o Cabrio
.
Lis /t3
t tg y :silva
la panycr:a

J. raltrt VIVES, Rda. Eant Pero, 15
Segueix essent visitat per nombrós
públic, el Pessebre que, , a benefici de
la Lluita contra la Mortalitat
s'embibeix al carral- de Patritaol, 4.

Aparells Fotogràfics

A trs
rauLES

GFIgNS

DC N

sEnviors

2ANQUE13

Otehs, Portal de ¡'Angel, II i 13

PARAICV:rES
Ferran, 11, casa %—
En sessió celebrada el dia 9
tIc novembre passat pel Consell
dirartiu del Ferll'nt de les Arts
Decoratives, per a la renovad()
de càrrecs sortints, quedis constituit l'esmentat Consell directiu
en la següent forma:
Prcsident, Jaum Marcó i Urrutia ; vis-president, Tomas Aymat
Martínez; secretari, Pau Saludé

A LA TAULA D'ANY NO[YI REIS

no hi ha de faltar l'exquisit
VI
En luan los

intelligent:

MOSCATELL

Vídua de Robert
Sitges

al terna neet da

.„

FARINGelL

usen
Deunineu_lo a lea farm.lcies 1 Ida. Sao;
Pere, as, fautt:n cLa Aragó.

bEMANEU . 1.0 ALS BONS COLMADOS
Depositar': DANIEL ROBERT

Cinris, 72
Material per a Calefaccid F.

Pots, planxes, estufes, fogons, ter rado forts graduab/es, termoräpits, assecacabells escaliadors cl . a1F,itia, escallatorrapans, etc.
METRON
Plaça (12 Catalunya, Núm. 17
•••nn•••n•n•••••••••n11mn•

Barcelona

A. R. E. (Milä)

9199MINEMieaummommumim

C. Sala240,Pa rés
E l Dr. Argentina,

ll'aAZeingu
a eL
da irdçeelt 111)5 .
pfiblica
torre, continuara la consulta 01 199
- Del de la Nambia de Catalunyß, 9 4, Telßfon
- _1785 Q.

DIUmenga 31 deeembre 1922

Els Esports
El Cap d'Any esportiu
Aquest 1922 que fIncix ha estat • per l'esperit català un any
fecunde.
deis mes glorieta: i m
L'esplendor que ha aconseguit
el futbol col.loca a Catalunya en
primer rengle; equipe brees, suis. Sos, jugo,slaus. britànics, alemanys, hongaresos i austriaca, han
desfilat peils nostres terrenys
joc, palesant 5 cada encontre la
intensitat que ea prenent entre
nosaltres i els evidents progressos que van fent els nostres jugadora.
En altres esports, l'Avena si no
e 'ha manifestat de manera tant
'clara, no deixa d'ésser igualinent
,motable.
a Campionata
• Remarqueu
iM4aIs de reas, respHiadicia
ganització deis guata brilla encara. Potser hont diria que Catalunya no hi féu tot brillant papar que calla; paró ning1i ha
d'ignorar que en aquesta hei de
>manifestacions, som encara basaant novicia i que era la primeaa vegada que els nostres bogadora hi prenien part.
Mes remarcable encara es la
Ausea deis nostres nedadors;
apart de les millares introduides
-en el Club Barcelones, la piscina
del qual ja es dibuixa com una
de millors que existiran a Europa, han de recordar-se els axila
notables aconseguits en els cerJämens als guata han pres part
'el cada dia més floreixent nombre d'entusiastas de la natació.
Cal parlar deis ?anta formidables que en materia motorista
han assolit les nostres dues entitats: Moto Club i Penya Ithine
I a tot aixó, podarn afegir-hi
l'inerement que ha pres la boxa,
les remareablas performances
deis nostres atletas; els propers
Campionats ntunchais de tennis
•que es celebraran en brea...
Tata la mesh : a terra respira un
magnífic wabient d'esportivitat;
cal fer tots els media per a conservar-lo i evitar que s'esvaeixi,
pula la intensitat d'aquest usoviment va intimament Iligat, amb
els ideals nacionalistas del nostre poble.
Bohèmia. Fiuländia, Irlanda,
pobles oprimits ja ens ensenyaren que aren partieularrnent
Ilurs poderosas organitzacions
esportives el rnitjä Inés adequat
per a despertar i conservar, despres, la fe en ella ideals de llihenal.
Biscäia, on les associacions
esportives sonaba. n respirar ult

aire netament nacionalista, ha
aconseguit de liara institucions
nacionals que fonamentin i enatoratgin la construcció d'estadis
i campe d'esports.
Aci ja s'ha fet molt; paró res' molt més a fer encara; tenim
el magnífic terreny del Barcelona, mas restadi ha quedat quasi
ubandonat; des ageupacions de
futbol porten una vida opulenta,
merare que les d'alienante, sembla que s'han d'acontentar anantsostenint amb pobresa.
Es d'esperar que Pany 1923
que comema sota els mas fallaguara auspicie, omplirà els buits
que hont avui nota, per sentar
definitivantent la peraoualitat del
nostre poble.
Puix no hem rroblidar que l'Olimpiada de París s'apropa i que
ei per dissort, Catalunya no pot
enrara flgurar-hi al costal de les
all r.ts nacions !libres que almaays, puguin ésser inscrita norns
de catalana en ele mares de la
victória.
V. D.
FUTSOL
ELS CP.ÍJ
IiTiTS INTLZNACIONALS
La presentactó de i"A-

mateur", dc Viena
Avui :l'ha de jugar, al camp del
F. G. Barcelona, un deis perlita
mas interessants que registrara
la hiatúria del futbolisme català.
L'equip austrfac de mes anomanada, el "Wiener Amateure",
aliniara l'-onze" formidable, que
actea triumfava sobre r"Atlatia
Club", de Bilbao, per quatre gola
'a un i ente a (matra, contra d'e.
quip Campió d'Eapanya.
La reaparició d'En Paul! Aleantara, reatablert de la tosió que

l'ha tingut allunyat (lela campa,
afegirà interès a rencontre.
En Piera ocupare el seo 110e
habitual.
laequip del Barcelona s'alinialä Poni segueix:
Bruguera, lelanaa, Martiitez
elaaraca, Torralba, Blanco (Ea,
earnitier, Plena, Cella I, Gràcia,
Aleäntara i Sagi-Barba.
Lee
d'aquest pai.
• tit i del que ce celebrara dema
amb els mateixoa equipa n'ha es
• tat enearregat el doctor P. Bau Vena, aleraany, antic jugador in
ternacional del "Iiholner Sporl
Klub 1399 Aquest nom sol ea
una Iaranlia d'encert en el fati
da tots dos enconteera
En Breda contra PlItiropa
Aval i denla Iindran !loe al demalt, a les onza, en el camp de
l'Europa els anunciat parlits ent aaa - pee t ep halandea N. A. C. i el
P. C. D. Euroea, ele mutis hom
preveo competidlesims, Lenint fart
muriato la fama de que ve preesin ta» 4.041141.1* A J. reveo

an
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LA PUBLICITAT
haguessin rebut l'oportuna convoeataria que es donin per invítate.
LAWN-TENNI8

recents victenties sobre la Reial
Societat, do Sant Sebastià, el
Racing, de Madrid (Espanya).
Es de encune que l'Europa jugarä amb l'empenta que es neceesita per vanteer a tant formidable
equip, afegint nous talan-as a la
seva brillant actuació esportiva.
El "Wacker", de Leipzig contra el Sane

M'ir, a la tarda, els equipiera
del Wacker estigueren entrenantse al camp de la Unió:el:ola elle
donaren la impressió de gran seguretat rapidesa.
Alguna d'ella impressionen verarnent per la sa y a complexió atlètica.
Tarnpuc els de la Untó han descura'. llur entrenament i esperen amb neguit aquests partits
per taa de demostrar Ilm • välua
anfrola de tan temibles adversaris.

Ordre de joc per al dia d'avui,
a les piales de la Societat Es-

portiva Pompeia:
A dos quarts d'onze: P. Blanch
e. Moralea, Grau e. Estrada (campionat), Loredo c. Avilés, Lasfieras c. Porta, senyoreta C. i M.
llamita e. senyoretes Moya-Masana.

A dos quarts de dotze: 1. Escayola c. Edema, senyoreta Cambra
C. senyoreta Jensen, isenyoreta
Victòria Manés Sarró c. senyoreta -Sicart- Rovira, senyoreta
Núria Tarruella-Sindreu c. senyoreta Avilés-Grau, senyoreta E.
G uasch-Tarruella c. senyoreta C.
Ribalta-Vachier, senyoreta P.
Moya c. senyoreta de Tarruella.
A dos (marta de tres: Perramon c. Carbó, Brieschke c. Sarna senyoreta N. TarrneHa c.
senyoreta A. Guasch (c.), Sindreu c. Masip (C.), Estrada-Escardó c. Pareto-Portabella, Escayola-Moya c. Turell-Vidal.

BOXA
La ~liada de

Park

Tingué lloo divendres, al vespre, l'anunciada sessió de boxa
davant d'una concurrencia poe
nombrosa degut, possiblement,
poc atractiu que oferia el programa.
Es1 primer cornbat de quatre
'rounds" de tres minuta entra
Gonzälez i López, evidenciä des
del primer mornent la superio.ritat dee primer que fou proclamat vencedor abans de començar
al tercer temps per abandó del
seu contrincante fall que acolti
fredament la concurrancia.
El segon combat entre Bosch
i Aracie calca bou mes interessant; el primer atacà coratjosament i castigà mita en el cae a
cos. Al final ded segon "round"
Bosch es mostrà fadigat havent
rebut alguns diracLes i "crochets". Eu el tercer i quart temps
Sovintegen. els cos a cos en els
quals té aventetge Bosch; Aracil col.loca encara alguna cops
isolats sense arribar a dominar.
La decisió del jurat fou a favor
de Bosch, proclamat vencedor
per punta; aquesta decisió fou
rabuda diversament pel públie
dominant, para, les mostres d'aprovació en retirar-se Bosch del
"ring".
El tercer combat a cb,arec de
Rri i Caries Aracil, no fou menys
interessant. E domini pertangue
des del segon lampa a Aracil que
plaçä amb mestra alguna cops
notaiales; el públic aplaude a ambaltea boxadors en finalitzar aquest
"round". En la resta del combat
Rei aconsegueix en tot moment
mantanir la guàrdia i esquivar,
accentuant-se el domini del seu
contrari que col.loca cops con tors. Resulta vencedor Aracil per

pulas. Ambdós boxadors són
aplaudas.
Martínez i Albert Iluitaren en
quart terma. El segon ataca per
madi de directas i nppercuts a
Irestómae, tactica que motiva la
protesta de Martínez, el qual essegura haver estat colpejat bala;
en caure Martínez, l'àrbitre comença de comptar ilis segons entre Les protestes de part del públic que fa causa corma amb el

boxador i en aixecar-se aquest
continua el combat. En el tercer
"round" Albert no sap montarse de la situació i reacciona Martínez atacant amb "crochets" i
directas a la cara. En el quart
"round" Martínez segueix atacant a fons entre els aplaudíments del públic. Martínez fou
proclamat vencedor per punta.
L'encontre a l'americana entre Caflizares i Vallospin, defraudà completament al públic.
Ba i rezonaixent les qualitats
d'u:adiós boxadors, ha y an' de dir
que Ilur joc, que en els primer
i segon lampa fou incolor, adquirí un accentuat matis cómic
en el segon. acabant entre les
protestes del públic.
Finalmant es féu una exhibid() en la qual Molero i Saez boxaren successivamant amb ol negro Daker. Iliesultä interessant
delire del genere.
:erbiträ Casanovas ama) encera
El públic qucdä poe satisfat.
In/W.1Y
Eis partits de Campionat
Ej ilia 7 de ganar començaran
a disputar-se als partas olleiais
de campionat entre els set Club,
de Rugby, fina ara adherits a la
Federació.
Per mor de l'avançament
la temporada es disputarà el tital de campió amb dues sèries,
les guata, efectuat el sorteig,
se p an integradas la salina A, pel
C. A. da Dependents, Club Atlatic
Nalaciú, Olympia Rugby Club
i el Rugby Club de Catalunya, i
la aria B.: Rugby Club de Sant
Andreu, Club de Natació de Barvalona i Unid Sportiva Samboiame,

Dcapras da jugar entre p ila els
Clubs de cada siente, es disputaran el parla anal par al litol de
aampió els primera de earla sarie.,,
Assamblea
Concell direntiu de rItlitstic Espoetirig Club tal convocada
per avui, a dos quarts LIC Uta reunió general extraordinäria de
1300la al seo estatge social, arme, 46, i prega ami) gran interés
a tota ala seta Of9t.;2,3.

Moviment maritim
Vaixella entrats
Vapor espanyol "Mar Tirreno", de Houston i escales, amb
cató. Amarrat, ntoll d'Eepany-a
Sud. Consigaatari, Regato i Fontbona.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Pag ina, amb càrrega general i 67

pasatgers. Amarrat, moll de les
Drassanes, Consignatart, Companyia Transrnediterränia.
Vapor espanyol "Angelita", de
la mar, anee peix. Amarrat, anal
de Llevant. Consignalari, Sujeta(
Anónima de Nav acto i Pesca.
Pailebot espanyol "Margarita",
de Cartataena, ami) ntarbra.
V aixolls despatxats

eapor espanyol "Tintore", amb
carrega general, cap a Cartagena i escales.
Pailebot espanyol "Arnaldo
Oliver", amb càrrega general, cap
a Palma i Andraitx.
Llagut espanyol "Enrique",
amb càrrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Roer de
Flor", de traman, cap a Valónaia.

Vapor espanyol "Tambre", anib
càrrega general, cap a Les Palotes i
Vapor espanyol "Rius y Taulet", en llast, cap a Barrial:a.
Vapor espanyol - Ca l lara'', ami)
càrrega general, cap a Garulla i

PALAU DE LA
GENERALITAT
Escala d'Alta Estudia G o
-mercials
A l'Escota d'Alts Estudis Comercials (Urgen, 187), queda obcrta la matrícula als cursos trimestrals de cada
un deis ensenyaments aaelairbkque es
donen a la dita Escota. El sama trimestre del curs actual durara, del 8
de ganar al 28 de mara. Les Materias
que s'ensenyen sóti ks següents:
Geografia Económica, Mercologia,
Organització d'Empresas Mercantils,
Aritmética Comercial i Assegurances,
Dret Mercantil, Deanes i Transports i
Vorieica Mercantil, Moneda, Banca i
Canvi Internacional i Economia Política i Política SociaL
llores d'inscripció: d'onze a una del
matí i de sis a vuit de la tarda, a la
Secretaria de l'Escota. Les inscripcions
s'admeten fina al 5 dc gcner.
El "Butlleti deis Mestres"
El número de/ primer de ganar del
"Butlletí dels Mestres" que publica el
Consell de Pedagogia dc la Mancomunitat, contindra anides i notes del doctor Caries Cardó, pvrc.; Rosa Sensat,
Artur Martorell, Jaume Marcet Riba,
Pau Vila, Joscp M. Borras, etc.
En el mateix número s'inclouran els
indexs i portadcs del primen any de la
publicació, a propósit per a la seva enquadentació.

El concilies de bestiar
Quan la Mancornunitat es va veure
obligada a suspendre els concursos de
bestiar, els Sindicats i alares Associacions, agrícolas i ramaderes de Catalunya, quasi amb unanimitat, dirigiren al
president del Consell de ministres, senyor Sanchez Guerra, diverses comunicadena protestant deis jets que motivaren la suspensió dels concursos, privant
els mamadera d'un dels mis poderosos
mitjans de foment de la Ramadcria.
Es tenien noticies que l'anterior president del Consell de ministres volia
resoldre la qiiestió de conforrnitat al
recurs que la Mancomunitat oportunament hacia presentat.
Amb el canvi de Govern, la qüesti6
dels concursos potser aniria ajornant-se
indefinidamcnt, cosa amb la qual no estan conformes cls Sindicats Agrícoles
de Catalunya.
Es per aixti que novament, abans del
dia ro de gener, totes les entitats agrícolas de Catalunya es dirigirata al president del Consell de ministrar sol lidtaut que
que s'atengui el recurs preientat per
la Mancomunitat, única maneen de potler reprendre la celebració de concursos
i continuar cl millorament de la Ramaderia.

escales.
Vapor espanyol "Canalejas",
arnb càrrega general, cap a Va-

lencia.
Valer eepanyol "Vicente Suärez", airee eiment, cap a Villagarcia.
Valer espanyol "Maria Gimd.
nez", amb canana cap a Cartagena.
Velar espanyol "Carmen Picó",
amb càrrega general, cap a Car.
tagena i escales.
Vaper espanyol "Angelita".
amb el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Cabo Menor"it
amb càrrega general, cap a Marev
bella, via de San Feliu.
Vapor espanyce "Cabo Tres
l"oteas", atmb m'arroga genera!,
cap rBilbao i escales.
V a ixells sortits
Vapor espanyol "Itanuin", amb
càrrega General, cap a Màlaga
escales.
Vapor anglas "Sunheal", de
trànsit, cap a Santander.
Vapor anglas "Cano", amb cata
rega general i tränsit, cap a PaVapor espanyo: 'Francisca
Urabain", ami) càrrega general,
cap a Santander i escales.
Vapor alemany "Cartagena",
amb eärrega general i trànsit,
cap a Genova.
Vapor espanyol "Iltintzar Mendi", de tränsit, cap a Sagunt.
Vapor Italia "Ballena", de trànsit, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Margar!", club
carretera general, cap a Gijón.
Vapor espanyol "Mallorca",
amb càrrega seriara!, cap a Pnlma.

•

Classe de pàrvuls
Pez atendre a les repetidas pet,..ioas
dels pares, l'Escota Monteasen i dc la
Mailcqmunitat inaugurara el dta 15 e
cenar próxim una nova clame dc parauls.

Estant per omplir-se la ma t ricula, es
fa públic pelma puguin aproti t ar el cu' t
nombre de places vacunas els pares qoe
tinguin interés en inscrinre Huís filia a
la citada ESCGIa.
Comissió Provincial
Rt.curs d'aleada intcrposat per/ doa
Salvador Sunyul i tres regidora de l'Ajuntament de Centellas centra l'acord
d'aquella Corporació, pel mial'es va Hogar a la Socictat Electro-Popular Centellease les tissies i material electric que
han passat a éssea propietat d'aquel'
Ajuntament per termini de 13 anys.
Id. íd. íd. per la S. A. Propagadora
del Gas d'aquesta capital contra un acord
dc l'Ajuntament de Badalona pel qual
no li ion adjudicat definitivament Cl sercoi d'iLluminació eléctrica.
Autorització sol.licitada per l'Ajuntament de Martorell per a enagenar un
terreny próxim al riu Llobregat, de propietat d'aquella Corporació municipal.
De la Su:ce j ó de cometes municipals:
Dictamens proposant l'aprovació i finiquit deis comptes municipals de Subirats, corresponents a l'any t918-19;
Montserty i Sant Pol de Mar, correspoacata a l'any 1919-2o; Calders, Castelldefels, Castellnou de Bages, Sant Celoni, Sant Pol de Mar, San'a Ettlalia
de Romana i Villalba Saserra, cofresponents a l'any i920-2!
Dictàmens de censura sensaa obse rvacions als comptes intuncinals irle l'Hospitalet i Sabadell, c p-responents a l'any
1919-2o, que shan d'elevar al
de Comptes del Regne, al qual competeix la seca definitiva resolucia

•

CCI Ó CATALANA

uart Aplee Comarca!
a Tarragona
Avui, a les deu de la nit:
VETLLADA EN HONOR D'EN JACINT Vit.083A, CD~PIADOR DEL CAMP DE TARRAGONA, EXECUTAT A CAM3RILS L'ANY 1640: ENPLICACIO 141BTOR!CA D'EN 7?C'VrrlA I vu--taiLi, LECTURA D'UN
POEMA D'EN VZNTURA GASSOL

Denla, a les onze del

mal!:

GE.57 IVIITING AL COLISSEU MUNDIAL ORADORS:

IofiI i Matas
Marti tistt ve

Rovira Virgiii
Ventura Gas,;ol

soruds da B a rcelona (tal:t.:dar d e l Passelz de ereca) a les 854 del matf.

oficinas en les qúals s'admeteran
tota mena d'encärreos i paquete!
(tant de donatius com propietat)l
per a Besar repartita pels Reis.
Dia 4, vigilia del dia de la Mg&
cada, ditas oficinas estaran ober4
De la seva aparició enea, "La Revis- tes de les quatre a les sis de
ta" ha publicat els segtients llibres:
tarda i de les vuit a les dotze de
R. Rucabado.—Els editors i la Itibertat la vetlla.
de hart
Es prega als caps da familia
Josep Aragay.—La pintura moderna ca- que, a fi d'evitar aglomeracions
talana, la seva bel-inda i el seu Ilegat.
que destorben sempre la bona
Clernentina Arderiu.— Cançons i elegies. organització, no esperin acudir a
Josep M. López-Picó. — L'infantament les oficinas a darrera hora.
meravellós de Scharazada.
Els paquete deuran entregare
Miguel Peal i Aregall.—Mots plaents i se
perfactament lligats i rotulate,
despiaents.
no responent la Comissió deis
Araran Rovira i Virgili.—EI Nacionalis- desperfectes que puguin sofrir
mc,
els objectes per defectes d'em4
Joaquim Folch i Torres.—Meditacions batet ge.
sobre l'arquitectura.
La cavalcada sortirä de e'AtsJoan Sane —La pintura moderna francaneu de Sant Lluís Coneaga (Me
sa fina al Cubisme.
mitjanaant),
el divendros, dia 5
Alexandre Plana i altres.—L'obra d'Iside gener, a dos quarts de nou del
dre Nonell.
vespre, recorrent ritinarari que
Miguel Ferra.—Caneó d'ahir.
ja s'anun9iara oportunament.
LI. Nicolau d'Olwer.—Literatura cata-

L'obra de "La
Revista"

lana. Perspectiva general.
Enríe Jardí.—Les doctrines de George
Sorel.
j. teM
sesL. ópez-Picó.—Moralitats i PreJ. Ferran i Mayoral.—La renovació dcl
Teatre.
E. Duran-Reynals.—Qtratre histórica.
Josep Id. de Sagarra.—Caneons d'abril
i de novernbre.
Ferran Soldevila.—Exili.
Carles Riba.—Cantic dels Càntics i Llibre de Rut.
Josep Carner.—Les planctee del Verdurti.
Alexandre Plana.—Contrabaedecker,
Josep M. Tallada.—Les doctrines de
P. J. Proudhon.
Guerau de Liost.—La ciutat d'Ivori.
Joan Alcover—Poemes bíblica
Frederic Clascar.—La filosofia catalana
en el segle XVIII.
Josep Aragay.—Itälia.
Mercè Vila.—Les Horco.
Miguel Fortesa.—L'estela.
Cartas Riba—Primer Hilare d'Estancas.
J. M. López-Picó.—Dietari espiritual.
Bofill i Matas.—Les joventuts cata.
lanes.
P. M. Bordoy-Torrents.—Els política
d'Orient.
J. Parran i Mayoral—Dialegs deis deus
de Ltucia.
Joaquirn Folguera.—Les novas valoro de
ha poesia catalana.
Ventura Gaesol.—La Nau.
Salvador Albert.—Amicl.
Pare Benavent—Epigrames.
Joaquim Folguera.—Poesies,
J. Ferran i Mayoral.—Lletres a una amiga estrangera.
Josep Aragay.—E1 Nacionalis-rne de l'art.
Marian alancnt.—La collita en la be;-a.
Joaquim Folguera.—Articles,
Trinitat Catasús.—Vendimiari,
Caries Riba.—Escolis i altres artie.es
Erliest M. Ferrando.—Vida d'infant
R. Rucabado.—Elogis.
Josep S. Pons.—L'estel de l'escamo*.
Francesc Pujols.—Recull d'articles
crítica artística.
Joaquitn Folguera.—Traduccions i fragments.
Forran Soldevila.—Cantics de mar, d'amor i de mart.
J..Mcsil.las-Raurell.—Tercer llibre de PoeCaries Rahola.—La dominació napoleóMea a Girona.
Frzncesc Sitja.—L'anima oberta.
J. Salvat-Papasseit—La gesta deis es-

!ele
LIRICS UNDIALS
E. Morera i Galicia.—Venus i Adonis,
de Shakespeare.
Maria Antónia Salva —Les Geórgiques
cristianes, de Francis James,
Josep Lleottart —Poesies de Richard Deh
fuel.
Maria Manent—Sonets i Odes de John
Keats.
Juan Capdevila i Rovira.—Les flors del
mal de Baudclaire.
ESCRITS POLI rn C:7
E. Prat de la Riba.—Par la 'lengua eat: lana.
Narcis Verdaguer i Callís.—La ariaaaa
Nictória del catalanisme.
ARTISTES CA TALA ArS
CO.V TE.!! ¡'O; AVIS
Joaquiln Sunyer.
Enrie Casanoves.
Xavier Nougues,
Josep Clara.
TE.URE
J . lea de Sagarra—L'estudiant i la pubilla.
Ens és molt grat, ara que es pa la de
la possibiMat que "La Revista" de .amaregid, publicar aquesta tulla de selvci3
rcahitzats. A mis a més dels quaderns
quinzenals que recollien la nostra ¡entablar literaria i la de tot el món, "La
Revista" bastia l'admirable edifici de la
seva biblioteca.
Cal que cada catale interessat per les
nostres l'aires pensi cuas hauria estat
possible, acuse "La Revista", en un país
on el llibre de literatura no troba editor, dur a tetase una tan bolla ta.ea.

La Festa dels Reis
De /a cavalcada do Sant
Andreu
La Comisaba organitzadora de
la eabalcada dele Sacas Reis d'Orieni, en la barriada de Sara Andreu de Palomar, avanaa ainb
gran activa-al, ola treballa d'organització do tan simpätica testa,
lin y era ja rebut, fins a aquesta
dala, importants i valuosos oferiments i donareis d'entitats i
parterulara, a tole ala (malle, en
la imposibilitat de fer-ho particularmant, es complau en donar-los-hi públicament le3 nula
sinceres atareas.
Durant els dies 2. 3 i 4 de gever, al saló de eenferäneies de
l'Atenett do Sant lelifis Gonzaga,
d'aquella barriada (murar Sant
Andreu., 95 i 97), estacan ober, at. e ! ta n del vaan-ta uses

Crönicajudiciäria
AUDIENCIA PR OV/NC IAL
Vista de causes
A la Seoei6 primera, i reuma del delicte de furt, va comparèizer el precessal ltamon Brakde Trowae, de nacionalitat germanica, demettard-Ii al riacitt
pana de dos intsoe i Us dia d'arrea

majar.
Va continuar ahir nuatt a la Segona
teenill, la vista de la causa seguida pel
Jutjat de Sabadell contra els proeesisats
Manuel Cauet Sena, Joan Tom.ie Prat
i Valentt Pon Pucarte, acoses de sis
delictes diferents de robatori. El jurat
va dictar un verediete crinculpabilitat
18 Sala va •bsoldre lliurement ala atoremata.

processat Bandida Gonibau allrallea, eomparegut a la Seoaid tercera. rondan' una tartana el 30 de mala de 1021, I
al carrer del Re va canear laminas a 'Pereza Salema 1.4pes, que va curse ala 50
die, d'aasistència. El fiscal li &emanara
la pena de do. menos i un dia d'arrest
major i indemnitaa0i6 de 530 pessetee
i el del banque s'hi ha conformat en
l'acre de la vista.
Aeusat de la realitzaci6 de doe farta
per la sostracciö de dos sanes de terma
ala assegut 8.1 banquet a la Seoci6 gua',
ta, Frunce:4e OtiS Alewany, per al que ha
soLlicitat el fiscal la pena de dos mesoa
un dia d'arrest majar per a quis-un
deis delietes i la indemaitzaci6 correnpanent al perjudicat.
ASSENYALAMENTS PER DIMARTS
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala priatara. — No ;u1 ~engatawat.

Snta ,.cosa. —Ord'oari. 3faria l'erran,
contra Franeesc Patentar.
AII DIF.NCIA PROVINCIAL
Seeció primera.—Audiencia. Dos onda,
per furt i desseat.
Secció argena.—No té assenyalament.
Secad terrera.—Dospital i Sud. Tres
oraba per delietes contra l'henestitat, I
furt i temptativa de lun.
ßeeeiti quarta.--Granollera i 'betel°.
Delta. Quatre incidents, par amenaces,
centraban i estafes.
DEL., JUTJATS
El de guardia
Eh suelta., a earree del de le Barcalimeta, secretaria del senyor PascO.
'instruit 27 diligCarks, inueasant den
detiugutis al» calaboasos; ement
taust pel ele l'Oeat, seq retaria del sruyve
Grases.

AssoCi2Ciö Protectora
de l'Ensenyança Ca-

talana
La

Comaeas Delegada de l'Asseciavió

rotectora de l'Eni'senyanga (in-llama a
Parle lis encarregat a l'iLluatre eoLlaborador sic l'Iustant d'Estudi Catalaus
moss¡n Tan% uns cursets d'Histúria i
tleaulatica cutulancs, ein quals han corucnçat ja en el Casal Català.
Segons lea atoes rebudes a is Proteelo r t, Os lestaut importunt el nilmero d'aaistenta ale dita cuneta, demostrulit-se aixf iiiie As catalana de Paris
aenten un ton amor ß lea toaes de
ilustra farra.

Comunicats i avisos

"suplicados"
lleno robot camunicats i avisos redae-

tats en espanyol. pregaat-nus liar publicació de les entitats
Iniciativa Marica
Sindical del ram de Transport
Sindicat del rasa de Transports, seccid de xoiers.
Sindicat Unic Mercantil,
Confederació
Cambres Sindical,
de l'Automobilisme i
No els publiquen' per na disposar de
temps per traduir-los.

Fets Diversos
Una tenida greu ocr.sionada en baixar d'un tramvia
a les cinc de la tarda, fou anal3ada al diiipetisaii del di:ariete sise,
Pilar Masarre, de 57 soya, 41 qual tenia una [anida grell a la cama esquerre
produida en baixar d'un tramvia a la
Plaça de Catalunya.
La pacient passà a l'Hospital de 13
Santa Creta
Una mäqulna da Cae, j,,
1)6 talla un Mi a una no.a
Treballant en una maiitina de st.rcar
sahó a la fabrica de periumeria que•
En Narcis de Rey té al carrer crEn Gomis, número 36, Angela Serrat, de as.
anys, es va tallar el de badeac de la ma
dreta. „. . ,
rou assistida 4 143pensari de Set

Carease
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ELS VIARANYS DE LA PAU

El feixisan

S1
D'Orlen t

L'actitud del Govern
L'intromissió del fei• l'Anglaterra davant la
xistes italians a França
lesposta otomana soDeclaracions del dibre la qüestió de
putat francés M.
La ffont
Mossul
' París, 30.-Interrogat sobre els inci- Una comissió de tècnics i una altra de financiers internacionals: Alema- Lausana,' 30. - La delegad('

El secretan ,cl'Estat america Mr. Hughes clett-

t'A l'actitud d'él' EE. UU.

I

dents ocorreguts el ao de de.semhre a
Mentan (Alps 'Marinar.). el diputat per
Saint-Etienne, Ernest Laidont, ha rdas
tat lee amad die, a leo tres de ka matinada, un grup de feixistes,
armats de rcválvers i pals, es preerntaren camions automóbils al lloc
de la duana francesa del Pont de Sant
,
Tot / estar mancats de raseports, deinam..ren autorització per entrar a Franca per tal de detenir e de fer detente
ems deu comunistes que van inri, quan
els disturbis de Tort. El cap de la Otras
na autoritzà els feixistes per entrar gen• se camió, pecó armats. Després els fei*• aristcs van anar a la Cornissaria de po. f BCia, la qual posa al ser: sena i uns
" pares agents municipals.
Arribats a territori iranels. ele cre' rtrunistes foren perseguits pels ieixistes
es creuaren alguns trets. Tres dcts en' munistes doren detinguts
conduits
ttren a In'ilia. per estar mancats de par-

', mports.
Respecte la petici6 'de Laffont
.. d'interpel.lació relativa a- aquests incidents, sita declarat en el ministeri de
l'Interior que s'han donat ordres per a
ohne immediatament una inforalaciii
administrativa. Shan rehnt la el; primers informes del comismari especial,
que dóna a aquests incidente Ilurs
tes propotc-ions. L'esmentat funcionar:,
el tac-te i imparcialitat del anal és conema, ha demostrat novarnent aquestes
qualitats r aquestes cirenmstancies.Radio.
EARALLA ENTRE FEIXISTES I
MARINERS ESPANYOLS
(lltlova. 30. - Ahir va teMr
'lloc una baralla entre feixisles i
marinera espanyals. Sembla que
'donà origen a nquesta baralla el
.fet que els espanyols manifestes'ein Ilur opinió poc favorable al

1fetaisMe.

Un foixista resultà ferit d'una
gavinetada a la cama dreta. alesOlores els feisistes atacaren durament als espnyols. Eón precís
que la polical separes als adversarin.
Doti espanyols tingueren d'i'seer
eonduits a l'hospital. Els nitres
mariners espanyole l'oren (l,•!'aguts. - Havem.

UNA "VENDETTA" DURAelT UNA
BODA
TRES MORTS I DOS FERITS
Palerm, 30. - Acaba de t•ometre's a Marine() tun espantds eren.
Duran t un dinar de bucles, es tro-

baven reunides les famflies del
jove matrimoni quan oe sobte
eobrf la sala del menjador i tisis
desconeguts varen fer visit disipare. Tres deis germans del nuvi
!aren castre inerte i dos parents
mes greument ferits. Tota la familia de la núvia resullä
Es cenit que es tracia d'una ven-

, jança de cas-h e- ter passional.-Radio.

LA LLUITA DELS FEIXISTE8
CONTRA ELS COMUNISTES
Roma, 30. - "II Seeedn' ri,Ma
eonipte de alifermts encontres

nya no es pot desentendre de -les responsabilitats

Newhaven (Connecticut), 30.El Beoretari d'Eetat, senyor Bu
ghe s, promanciä un discurs, en
el qua l parlä de ta qüestió de les
Reparacians i d'un procediment
per a resoldre-la.
llughes proposa la ereació d'una eomissii; especial -de terMes
de diferents nacanns, que prepararla un projecte, el qual despees
seria examinat per un Comite
formal per lea mes talles autoritats financieres de cada pa!,.
L'obra d'aquests teenics reeoldria
indubtabilement reepinosa Mies-

ocorreguta a ,Bart entre feixieles

i Comunie.tea, en ele qualle
taren nombrosos terne. ; un comunisla ion mor" per une bomba
que li .2:4elail a la bull'aca van
ingle perseguit pele -feixiStes.
Els feixistes de Bari derretaron la mobilitzaviú recorrent les
patrulles diversos barris
rintat i efeetuaitt-s 2 nonibrobes
detencions i registres.
Per altra part romuniquert de
Cre mona que ei tribunal ha condenat a penes que varien de cine
a vint anys de treballs forcate a
sct comunistes que el juny de
1921 atacaren als feixistes que
tornaven d'inaugurar un monument als monis a Casal-Mag,giore, resultant mort un feixista,
De Pisa comuniquen que, a
conseqüeneia dells incendie pro.
vocats pele con-mistes a les rases de r•agesos feixistes als voltenis Bienlina, els feixistes
han tirat bombes a les cases dels
coomnistee.
A mes, durant la nit, uns indi,
vidus penetraren arCercle Catóhe, destruint tot el.. mobiliari.
filian coneenlrat els earabinieei
de la comarca.
Tambd ala n registra t distar.:
bis r. Varase.---Hadie.
DESCOBRIMENT D'UN COM.. •
PLOT :: DETENCIONS
•Poma. ì0, --- El "Git,enale

din que a Antena s'Inri
practicat , nornbreses detens-'ions
per haver-se deseohert un complot (-entre la e--aurrlat d e rEstat.-Ilavas.
LA REPRESSIO DE LA

REPRESSIO
Ema. ,01114 Ila or4uat que
s'obri una informació sobre e1s cede-

veniments de Torf.
Les decisions preces pel Consell de
ministres per a posar fre a les represa-

.venjances indA.viduals i procediments estranys com el suministre de
purgues d'oli de riel i altres jets que
perjudiquen el prestigi d'Itàlia a restrangcr ha causar molt bona impressió
als cerdo polítics.
El senyor Mussolini ha destituir el
Prefecte ele Vctscia per no Itteier-se
oposat a l'ocupació de la Central da tekfuns pels feixistes.-Ràdio.

Afirmà l'orador que els Estala
Units no es troben disposats de
cap manera a que Alemanya es
desentengui de les responsabiWats de la guerra i de les obligacions inherente als danys cansala per In seva agressió, ni taropor a que França vegfts frustrades les seves esperances en el
compliment de tles seves peticione
en )a qOestid de tes 'Reparacions.
-Hayas.
ELS ESTATS UNITS 1 LA SITUACO D'EUROPA

Wlighlriglon, 30-A la Casa
EtliWth aleelararen que la carta
antela pol pneaident Ilardinz
al 'ittfiltdor Mr. Lodge i el diseurs
prhniinciat a Newhaven per Mr.
!finitos indiquen molt K les claros E.11 eriteri del Govern dela.Estale finita respecte a rajada que
eventualment•'podrieu aportar a
Europa --liaras.
Wa9higton, 80. - El Govern
opina que si fracassen les nepeciaeions sobre les reparaciona
hauria de nomenar-se una Co.
missid de phrits, enearregana
(l'estudiar la qiiestin i fixar la
mi:1MM de les reparacions.--Radio.
ABANS DE LA CONFERENCIA DE
PARIS -:- EL NOU PROJECTE
ALEMANYS DE REPARAC1ONS
París. 30.-Al "Jumar' telegrafiou
de Berlin ene el canceller Cano sotmeträ
YI sla 1 (le gener als alisto un non pla
reparations basat sobre una hipoosint del total de la feo,
tlma ssimaaursya Allu e ta hipoteca Ser n iria cont tearantia als financie re jodernaelPnins q ue Pe' ruitifi d'un presetee
teca del per

perquA el matriz pugui començat a
funcionar per al febrer propvinent, un
l Cop slagin acabat les obres de restan.ració del sumtraís ca sal on ha dhistal, larse. Barrer:suma ha acordat la CONStrucciú de ruobiliari i subsctiure's a revistes molt importants i a valuoses obres
de consulta. La mateixa Junta ha r.but ja alguno oferimerus de 'libres per
la seva Biblioteca.
- Des que rarquitecte municipal En
Ricard Giralt va possessionar-se del
arree, &han realitzat reniarcables mi41ores en el servei, essent molt elogiada
la seva gestió, la qual és ferina garatidia què pot fer-se si la majoria nacionalista i republicana de l'Ajuntament
,es decidvix a emprendre el pla de res
..lformes que e en projecte.
- Ha estat anotnertat erina:Id:un de
la guardia civil d'aquesta provincia, el
. finad coronel don Yarda de Ameller
Torras.
- L'Asoci-aJ6 de Música ha licor
' itt
anomenar soci honorari a l'Ajuntament
d'aquesta ciutat i dedicar-li el concert
organitzat per al dia 8 de setter, a cir.
ree del fama, quartet Wendling, de Es• tat

tuttgard.
- La societat an.;nima "Manufacturas de Corcho". de Pahiírugell ha obaequiat amb donatius en metallic els

fe:Mal§ fills d'aquella vila que eón al
,flifarroc.
, La policia d'aquesta ciutat ha de-

tingut el stíbdit francs Joscp Rey Cases
a(a) Cedes. acu sat dhomicidi Per les
autoritats francese s.
Durant els cinc primers dies
Ilegal 1i~ bu II d. bvii10 40 IN-

-Londres. 30.-El "Daily News",
fent notar les bones disposieions
deis Esteta Units envers Europa, carian que en les disettesions
que. tindran Ilm . a Paris la setmana que ve, reertura una gran
responsabilitat sobre als a li ats
molt especialment sobre Frenen,
puix si aquesta persisteix en NOler apliear sancions o si fracassa
la Conferancia, els Estals Units
•'inelinaran mAs que mai a' deaentendre's dels assumples europe al
EI Daily Expresa" etteriu que,'
si tot i despr é s de consultar ansb

ets sena aliats Frenen persisteix
en obrar separadament. el deure die la Gran Bretanya es el (le
donar la seva aliada rana moral,
pern, a fegeix el peribilie. cal demostrar clarament que l'aeció de
Franea no és la riostra; haut•fem
per consegiient de retirar les
nostres tropes de Colüna, no per
nmetrar la nostra desaprovaci ó
de l'actitud de França, sinó pel
rontrari per dexar-li un camf
mes Ilinre en el programa empres completan-ami sota la seva
prbnitt responsabilitat.-Radio.

ELS DELEGATS BELGUES A
PARIS

,

CATALUNYA
GIRONA

van.

- LA PRENSA ANGLESA I LES RE- '
PARAWONS

lau de Justicia d'aquesta ciatat, la cornprovaeiö i coctrastació anyal de pesos
i mesures.
- L'Ajuntarnent ha acordat autoritzar a l'Ateneu de Girona usar rescut de la chitar.
- La Junta directiva de la Unió Esportiva Girona ha catedat constituida
corn segueix: President. En Josep Encesa Gubert ; vicepresideut primer. En
Jesús Ballesteros; vie-president segon,
N'Ignasi Puig: secretari, Fla Gabriel
Gómez: vicesecretari, En Llorene Busquets ; tresorer. Verdaguer;
comprador, En Salvador Ra yé,: vocals,
don Albert de Quintana de Leim, En
Joaquim Medrann, En Carles Gómez i
En Plan Roca Pinet.
- La "Unión Patronal" d'aquesta
&Out ha acordar cmicedir una subvens
ció *de 20o,pessetes 'a la Cantina Escolar.
- Es

diu que > aviar cOmenearan eis
treballs delectrificació del n'anula de
Girona a Elassä i Palatnós.
MANLLEU

il.a

pot-iat loas fesl . te de Nadal lse,ant

Edite oleß

-

uit

Iii

lia haent tandiA hall tarda 1

1.9 dore soviet:Pa de

pesecedörs de

d'eaiports s'han jlegott dono
futbol entre el F.
Nlien11.4
i Bareelona Jove, de la capital Formaren els equipe: Jlanlleta: Pral', Sonatas,
Berdeguer, Allterele, Canellers, Eterno., (leer*, Campe, Jamba, l'ujol I Codina
-

caneo

pa

el Barcelona Jove: Sola, Morette, 1.1zColl, An geldo, Mach,

uno, Rodriguez,
I,Lpez, Burrera
el'¡t rbit re re .41/68.

'Isst i

tr.r

i

Fenen...Actud

Isestruit ;lambas Os dos

ele daenotwia• aa

asa ad. de Hareekeit

'<tueste trebanadors, que pron.,deixen de Cork, seis hi uniran
molla d'altres de diferente noca
que lambe vindran a aquesta capital, creient-se que aquesta tarda (aran un demostrarla contra el
Gesten] a Tratalgar Square.- Ha-

•
LES coricEssIONS ANGLESES
EN EL TERRITORI RUS
Londres, 30.-Etuen de Berliu saber
per conducte rus que rontinuen actualmeut les negociacions entre Cl Gavera sovijtic i algunos eignatures br1tZuiquee
.obre la reetituei4 del g besa d'uqueets
darrere a Rússia i tumbé sobre noven
eoneettsinn,
Se cifen entre allre. Kan 909403 t petronfera inoit coneauda i no bonewer
londinenc que han facilitat una pan
dels espitals per Fexpintori6 de le, conressinns agríenles enncedlike a Itinusla
• le C/15a Krupp.-Radio,

VIOLENT FFURAGA DAMUNT
NOVA YORK
Parts, 30.-Comuniquen a la
"Chicago Tribune" des de Nova
York que un violent huracà ,4111ah en aquella capital nombrases

perjudiris, especialment a les romunieacions, que quedaren con,pletament interrompudes.
ID ha alguna morte.-flavas.
EL JAPO I BINA
Toquio, 30.-Segons noticies
d'origen autoritzat, el Cons•II
privat ha aprovat per unaniinilat una resolució referent 'a la
política del Covern respecte .le
X inu.
No es te confirmas:UN ofie;a1
d'aquesta noticia.-Ifavas.

BrusseLlee, 30. - El (tilines
marxaran cap a Pinas ele senyora
mohiliari ei deute del Rnieh. Tots
EL PROCES PER L'ASSASSINAT
trad n
dipositats en llenes suisgos ' Tliennis i Jaspee. delegats bel- DEL PRESIDENT NARUKOWICZ
l'hulatolesns. administráis ni-`0 un Censen '..gue s. . a Id-,COnforeneia de Paris.
Varsi,via. 30.-Ha comertrat
.Els .aeompanyaran asIa caps (le
enixle Sine presidirla nnif pereourditut
Gabinet. aényors Gula i vv.scorate daVant l'Audi è ncia del' Criminal,
neutral.
de Versövia, Ija causa onntra Nied'Aviñon.-Radio, .
Cnno dernanarà a CensemS la .1Rn-s, x&iadomski, faesessi del Pi esir
il:Hl
' .alela--tieustsla • del Trae tat de Ver:mLA CONFERENCIA DAnie..(uui,, gent . ,nje _In RegiVilica , tast a na N iks.
iles quo limita l'ett n ieitnt 01 59. Sed:
rutow,ez.--Radim
•
DORS
.
_
Inanya.-Ilet 03.
Port, 30:-Segons "Le
HA ESTAT AUGMENTADA >LA
L'ACTITUD DEL 43ovgig4 1131111a la. Conferencia trAmbaixadors
PENSIO AL NADIOLEG
'
TANIC
els repreSeritatits de Franca. ItaVAILLANT
Lon • lrea, :lo.-- e 'ou s ell 44 ,Zoink‘u te
lia i Anglaterra es posaren (rePolis, 30. - L'Ajuntament
cord per obligar a Alemanya a París ha augmettlat a 18.000
eo'venpü ahir sie la norma ,e -seguir sor
Aneloterra n la eon ferncin de Parb , les adherir-se a la convenció ititerfrailes la pensió eunredida al ralIsio generals de la total hasien eidat ja nacional d'aerimäutica.-Havas.•
- Radio.
prOV311'
A jul dAnelaterra..lee pidiera-idas a
EL PREMI DE LA "HISPANO
mear per Altinunya poden recluir -u, a EL PREFECTE DE SCOTLAND
AMERICANA"
1 10 e ii 50 mil milions de mares se, ud./tYARD
' París, 30. - El jume-ui del conheta endsures de la mejor sever;tat ei sIm
eure organitzat per la casa editoLondres, 30.---Sir Willion, ILirt ri ma . tes el Riada no eoropleix aguo,
wOod, prefeete de 'adicta 'raques- rial "Hispano-Americana" de Pates obligacions.
la rapital, el (piel fon ohjeete rís, araba d'otorgar el
Anglaterrs uo Co partitl:t ria de es le
d'una temptativa d'enunetzina- anyal de den mil pesetes per ta
pació militar de lernteni aloinriny. ...lomillor novel.la hispano-ameritnent fa pues dies, pe: initja
indera en caos; les so lsu- j ulio e-Art(1E1141,1es
bonthons de xacolata barrejats cana.
i
seriós control en loe remese& tresEl premi ha ec,rrespost a Josep
timb arseuic, ha reprAs les seves
del Hogar per la seva novel.la 'La
Crot convenient Aneluterra conceda- tune iotas, coniplelainent restaprimera espiga".
una inoratória de dos K KIlatee anys re- blert, a Seolland Yord.-Havas,
Formaren el jurel els senyors
tinte els pagamento a Mratinis
EIS NOMADES DE LA FAII
següents; llenri de Register,
Tanate estitna necessari 1111 piststee exteI.ondres. 30, - Ahir arribaren PActi»mia Francesa , Ernesi Mur rior.
linense, eatedrätic de la Sothona.
Anglaterra issenciarä a les zaranties ni-As de Ireseents obrero sense
na. constituint cus grup que es de- Mustie! ligarte, Gonzalo Zaldumbique en nnnest ordre d'blees •s'estind
cosed exigir a Alemenva. Escaria die- nomina Els nünsteles de la fam. A de i 'Ventura Garcia Calderón. amb - inotin de la -Fira (le Nadal.
Cura se nspre que es . tracia d'un
equip foraMer d'alguna tsnornenaAd, el públio o/antena el,•carnp
complel ament.
Ele equipe s'arrenglerarmt can)
segettix: Palle.jä. Costa Sam36;
Camarera, Moofw. t , ite;a 4. vitae.
Laliatos Carapitig. Barraehina i
TORROELLA DE MONTGRI
Rodriguez, Marlinene: pel
3lithInçnat ene:e- neo, sud, e't. •.‘: n91.19 Val2meia: Hurtada, Caes4. Pifio!.
operaris En Errase., Mari i LinIs Mas. Marin, Llovel. Esteban, Itn10. Salsaguer respectivant .ut tuestre d'obres
va'. Montes. EstellAs i Cardenal.
rpaUll
Une han a 1: . lf
COr
de A949913, S'ideen al 1(09 tal N'II el etaeatWInt per a t1 .4111 i
efeet:s munid. al ji, que
No -ml dir la neesseilat que t-otia
desentrolllarrn t./In dos equips.
Torronla d'esti. est palma il'Anseuyanome.
1./01 Martinerm pitaren Bullafama siud anea geles, del, n-lista Vidal, taka las i Barraeltina.
Per are uu
,eltal santo., per 4 4::res
valaneia, Mact iateuc, 3. -jardins i
:11/ . 11t total, cala ealuis4
Atines1 feo el resultat del segon
b-rilera del tercer.
parid 0 , 1ebrat el itintarts, ami)
neins.A d• 1:.
No fea l'air es
una eomposiei; d'equipa un OC
arase Curtes 1:0111r,. irt-lör de Tirreigmodiffrada. En el ValAnela Naparrees, :l'entre • n eta
romat revieren
90K.K311t
i H:p4Eln,
al lee de :a umntanytt un
Gracies aqlleate nlos equipiers
de fllron• vinguil a f praeilques Ir tir,
5. 1 Vn1;n ffiliii ;ten; !••• ozn; atiplo liv,•o.
trieeä 11111, la. Maaa11en tue ato harten eslatze •obre-el 8l rtinene. FI Mar -a
clatat. aeoaseguint estreure la m'Avine
ineee 03 defensi 55 demostrant:
d'alzunee fine que 1103 deizaut.n.t.iX
tia t • !en
u•
teli les v9111 9. u t . 49 . 9j3499. :notita 3 leo IlU• nies
loc.
q1109 h0r99 al !N'e' fer.„Amb el.i evite
Noti empat l'ab\ ?teja i el
me:abren, tins.raçadars. Malt prudent se-.
Martieeee a 3. -- El parid d'ahir
rla que de.itese del tir ,t sr. pros .edla a era el daerey delS.'iminvidts,-Per
l'o/replegarlo-al d'aqueteles Imutibm gil •
aix.5 el tundir aotidf al ramp ande
rtitteM' en u» l loe un pot transitar gent
tina eurraeital Aceitada. Tul han/
i beeller.
lli feia promisties, auguraill
estla »ny, a les dota. de la Axil a Pequín toral.
nit tte Nadal es elianA a reseleght 49 les
El jis- ijosolutrolllä ar»h On11
tramare la luma del gen,
sayaaitai, extraae-tinäria. E.-1s
L'eselegis estala liellanrnt adornada lenrlane aronsegalren algun vai la gent que 10 il mino* era notutioi- isuini sohre ele del Mari:nene. A
Ea.
la s . -grata part, el jor assolf una
gran intensital. Alguns deanferts
VALENCIA
il l'arbitre provoquen fnelem pusFUTBOL
lestre en el públie.Eatant ja iguaEl Velhicia t el Marlinene p to - lat s a 3 ente, suceeeix un inament
Agites'
ale
h
110.9.
patal.B a 3.
confusió: es toquen ( qu'Eire i
jugaren el ditinterige el primer als jugadors i el pülNlie protesten
fine
que 'qu 'el Falvadel; el Gane.
eartii Be)i Aula
9riaiii44

següent tornaren a la !titila.
En eonjunt eta dös partitaonsren aqueas
resultst s J 2.,h es favor de Bareeluni
Joee i 1 del Mantleu. '•
-- Per manea dahnta són nioltes les
f¡i brie,nra
perden fein g i pAr .1/aseelusseo.
an/un
Jure . Al tila

La junta directiva de l'Aremos de Girona esta treballant amb 11101la actisi-

posada a aceeptar cena mena de bons
un ronceot ede pa gament deis &sute* i
ereediria a determinarles aoullacions de
Im mateases, sempre que França pagues
tina part de l'import del siso dente--Ha-

otomana lliurà ahir la p esa resposta a Lord Gurzon sobre la
qüestia de N'osen!. Hi han moDin; per creure que aquest eanvf
de doeuments no constitueix per
ell sol toles les reivindiearions tetes( sobre l'assumpte,- Mude que es
solatnent la SPra facana.
El Govern britànic no es pro pasa resoldre aquesta qüestió a
Lausana I projecta rr•alitzar un
acord molt abans del que podia
fer-ho cremae el to del (brees, memoràndum L'a cc ió de !es'
tribus de kurdee sublevades en el
‘ilayet du Mossul permetran per
altra part justificar una solució
Mol! (Hieren l de la fine el memorändlim de Lord Curznn havaa enfoca t. - Radio.
LA PREMSA ANGLESA
Londre s , o - Comentant yo

que s'ha anomenat l'obstinaeió
dels tures a Lausana. fa notar el
"Times" cue ele alials han ana t a
l'extrem limit de les enneeSSIOUS
i afegeix que els turca tenen un
dilema molt clar: poden acceptar
les condicione extreinadament generoses que els han estat ofertes
i ohtenir aixf un poderós auxili
per a la restauració de la erra esgatada Nacid, o, com ha dit Lord
Curzon, poden relegar a Turquia a
la situad(' d'un país inaccessible
perdut en els deserls de l'Asia.
La "Vestminster Gazette"; "Ele
turco ferien be (IP no extremar la
paciencia dels aliat s. Si es lleguen
a signar el Tractat. perden tot el
Que se'le hi .ha M'AH a Europa.
En fi, no deixaran (lo reconèix1r
gute Iltir ver t'Iteres es basa en un
tractat amb les potimcies de l'Oe.st
i no en un acord amb Rússia.
ELS ESTATS UNITS I LA LLAN
.NACIONAL ARMENIA
310. - C010:11liqWn -1e
Waahington 'une els Estats Units
es mostren faebrables a tus ca.941,
•Ció d'una Llar Nacional Armé-.
nia.
' S'afegeix que arnh aquest fi ha
,estat presenta!, a la Cambra de
representants i al Senat un i rojede de Ilei estipulant "que si
Conferencia de la pan. que iv.lualnient se -celebra a Lausana,
ceni t; territoris per aquesta obra.,
el pres: nt, Mr. Harding, seria

autoritut per avenrar a la ?leen'
arrnenia o al sets poder mandatari responsable, la suma equiva•
lent a la que fa :Allane mpsoge el
Congres federal destinà a robra
de socors russuS.-Havas.
-• LA MOBILITZACIO GRECA

Atenes, diaris publiquen una noticia de proredentia

anglesa anuncien t que el Govern
gree ha mobilitzat les quintes de
1920, 1921 ii, 1922. La not tela alegeix que l'el:erra ente(' sortiria
cap a Tracia.-Havas.

9.91911Meieln merower
especial en la p o rtUl ol o de
en
brillanth,
rep4
el
joc,
es
ànims
Calmats els
tirante els valencians un. penalty Santa Merla, q ue a la medirlo/tal miss&
del gall asielf aran gentada i durant Iß
(me no altera el resultat de .3 gol?
notei g a l'Aeark:mits . Musite] Mariana es
d'empat.,
les seves dues seechnis interpreta M
Els tree partits han estat molt
table mima d*Angelie, d'En Ribera,
intereeeante.
Badalona. 3; Ginmästio. t. - llagué eonniniu plural, arroparme a la
El titularte lindaren el Badalona i Sagrada Tanta ~tenses de fichl,, als
q u e ['migr a anth eloqi¡ent pljohe
el Ginmästie.
toa.
La Ilista deis equipiers t'•s la de la tostivitat del tlia l'arxiprest Ont4u,
Sature.. CAeltrint-se segum,juent In
3aaiient:
ntisses, amb eant de g ofit i Parvo _per le
Badalona: Bit% Massanet. Bau,
• udrigo. Maarici, Gantie. Renal- l'onzremscit1 Marisma, prosezmint-se ele
tierna saltes de la teethitat. A rgflei soges. Riera, (lanceta, Llinäs 'fetenme que a Íes den ve efecttrar-esjedo.
Vilar, D ,s f, Ventu- ti 0115 represeuteció de l'Abuttement, predida pel baffle. senyor Anieft.
ra. Casimirm Mo l ina, Ma PCO, ArCutu tots ele anys. le Junto local
syntiz, Peral, Silvino Parral i
Cristecnie a In Infantesa o Repres.s:a
liarker.
de la Mendieinat en le instile de Nadd
El part il fou mol! a»imal. En
al tmuf en el salA sesslsoo tle l'AloaTira parä innombrables hales i
tament VI reparar l'extruordinäria alft , t/ uns lip de jugar 1W; (tau tammoho' als pobres i inhauts alle ancsora a
1h: ihaixä
usa hona impressiA.:
annt4re de m'e:, de do:, v..111, Pi, ..idt gesMaurici i 1.1inks. col.laltararea te. en representaeiö del ballle, el eineet
jus t- a obten it • ;010011 resulta!.
d'aleald senyor
Del trlinnastie
fliSlinguigen
-- En l'E.,:uort Mutaron.... el dissaine
Ilacke g . Savin g ) i Pore-al. a la nit va As:mar-se .1 repartirlo ot
Asserablea a Castelló.-Se ee- premio ale quo van mamar-los en 13
! •• Ileit el dinnientre, as s istini-hr di.0,19 31(119. use
Cllt , “ A 1119Mob11191.3
rodete a. Corte. representante vi oelehrse-se el derrer din de la t' '1$
.1*.mt:tate. l'11ea
efe,
maier pasaran. L'aete va 4s-raer,» • •
f;asseniblea deinanä la reenvió la intimItut.
dain Pul-ovaren ene %taita
i
ami) el qua l es
LLEYDA
benefieiarja nol:ahletnent el port
,• astell.wene„. Parlaren 4, 3 persoii proper concert de l'Associacie ile
nalitat. Je nuts renten que Isj et,n, NIUsica ha estas confiat al notabili-n•
enineiditil en un lo, elegíac per "Quartet Wendling - , de Stuttgart, i
rahandó mit altä l'Estat té els ist- espsrat arnb veritable neguit psr tots
l '-renos eaelelliontlisS,
els socis d'aquesta prestigiosa emitas,
Remarquen.que parlä tambli Ea els quals a rananci d'aquest importanEngttet. i que. anernant ha tissim ctireerrt han angeruntat en gran
seta tradieh; valencianiela. par% nombre. a fi de poder gaudir ,Ir
en valenciä.
Insravell, s dc la notable agrur.cii; ates
man>a, tan estimada a Barcelona, Iota
MATARO
segada (3te el muere, com to. s rI or1:extraordinaria banisitat del no
ganimais. per l'Associació de MOsica
tut ut del Fin de thlui fuel eelebnsda en estera exelu:kaultan rcavrval al4 t'AD
tutee leo esclesien de amitra clutat amb
l'entitat

Diumenge 31 desembete 1922

PUBLICITAT

CONFERENCIES
conferencia sobre el problema det
Marroc.
Enten que en els moments
d'assaig d'un nou regim ha de
coneedir- se al Govern un crèdit
,ecoefiryte abstenidt-se ele.
ruesapillalieeye4e: crear-li difIchle
Isis.

D'ESPANYA
La qüestiö del Mart.c,-,..

',ttoiterenyola

LES RECOPEN$E 3

El . senyor Quifeanes de Leon
ha visitat aquest Malí a la Presidencia al cap dei Govern, amb
el qual ha conferenciee alurant
una hora i nsitja..
Aquesta conferencia es continuació de la que ahir celebraren
l'ambaixador eapanyol a Paris i
el ministre d'Estat, i ha versat,
com aquella, sobre les negociacions amb el Gabinat de París,
per a obtenir una col.laboració
Retal franco-espany(da al Mar/T.&
No s'ha tractat res en aquesta
conferencia sobre el problema de
Tenger, por no estar acordada
encara la data de la conferencia
que a Londres s'ha d, celebrar,
dedicada a resoldre el futur i definitiu regim de Tänger, i menys
es pot tractar en aquestes eircurnstäncies en que altres qüestions mes transcendentals preocupen i mantenen Tatenció dels
governs interessats en la qüestió
del piel ta,ngerf.
El . senyor Quiñones de Leen
tornare aquesta nit a Paris.

UN DIVISIONARI I UN BRIGADIER
El Govern adoptará el criteri de remetre un general de divisió a la Comand a ncia de Melilla i un de brigada
a Ceuta.
DECLARACIONII,D'EN CABRIEL

MAUNA
El comte de la Mortero ha fet a un
redactor d'"El Debate" les seg./lema'
manifestacions:

—Des lud 1912 fine ara no ala " egalt al Marroc altea política que la
d'ocupació militar, perque el que sanomeni acció civil no era sinó la prepa.
ració per a l'ocupació militar incruenta.
Aisó 110 venirte dient des del 1913 els
que tot ho aprenguérem en els tlibres,
amb la indignació dels turi s tes mes o
menys técnico de la costra zona. Ara,
resulta 'que toas ho
Es evident que el sistema d'ocupació
militar fracassi a Annual, com ha fracassat despees el conat de restabliment
que la catástrofe haYia fet indispensable.
Es un xic aviat per .assenyalar les
causes d'aquest últim Iraca s i quan es
publiquin tots els documents indist ymsables per a formar judici, es yema que
no són C7.2CiCS ni justos alguno dels
extrems de la nota oficiosa en que el
Govern actual dóna comete de les seves decisions sobre el problema del Mar-

L'ALT COMISSARI I EL REI
Aquest mati, segons haviem
anuncia', el senyor Villanueva ha
acudi! al Palau per a cumplimentar el rei i les reines.
. Amb don Alrons ha celebrat
una conferencia. que ha (rural
Inés de mitja hora.

El senyor Villanueva a parlat
deis plans que porta al Marroc i
'de les instruccions rebudes del
Govern per a l'eterciei de la seya gesliö.

—Tornarh al Palana—li ha
prP.Funtat. un periodista.

f —No: perquè aquests dies tinc
'Mulles coses a fer i tot el temps
l'ere por.
—Aixi marxarà aviat?
—lerneeree.
L'Alt comiscani ha eruifirmat
que les últiines hores de la lar'eta d'avui les dediearä a ennte.tereear a mb el _presictent
ehe assumples marroquinS.
it ehe
urm MEMORIA PROMESA
A majal gener redaetarä
brnyi ‘ r Villanueva una inemeriae
que elevarä al'-Govern, extermine
r e coricid en qui e trobi la zona
4f
, del protectorat i procediment,
ene, e onvenient per a implantar,
eivil acordada pel Goverie'
Va
LA CONFERENCIA DE TANGER
•
S e nthla que en el Govern causa
fa natural preocupació la proxi,milat die la conferencia eohre
-Time . a en la qual ha de decidir-

rOC.

No quedara, puix, opció, coto ha dit
el Govern, el qual merej o, no obstant,
un aplaudinamt sinnen per hacer -er decidit al canvi de regim i no mereix
menys el senyor Villanueva per fahnegació patriótica aria: que ola fet caerec de l'Alta Comissaria.
Durant els metros transcorreguts des
de la dimissió del general Bercriguer
has ävui no s'ha 1t altea cosa que dificultar, sens dubte inconscientment. la
tasca que ara meren el semen. Villatant a la ebria occidental com a
anueva,
a
l'Oriental; i caen e tracia d'un problema
ubštitttclô fr que'seidiaa53efatiara
substimint gradualment l'ocupació mie
Jitar espanyola pel sistema ingenie del
protectorat, tot drpen del tecle 1 pericia del ten Alt Conüssari -1 ele serio
a.(ramrs.

ce tol el qu:: es refereix. al eegim
• de la dita ciutat.
• A le conferarteia de Laindres
atinit el presidan( del Corleen o
'el ministre il'E-aat.
EL. SILENCI D'EN GARBO
El senyor Cantbú ha desIslit. de
ierenanciar la seva anunciada

Noves

religioses

Aval, San' Silvestre, [ trae, i Santa
Colonia. verge i mátrir.
ttittranta llores; Avui. a Cr.egleein pa' flotatial de Sittit Pan. llares d'expeeicie:
'Dv dos quurts de Tila del wat( a dos
quarte de sis de la Carda.
la missa d'acui: Domiaica infra-octeto del ella, color blanc
t'ers de Mania: Asma Noetra Duna
de
la Reg ina de it' t t , cli Santo Märe
t'Amor Formes, a Santa atarla del Mar,
pri, ami bula.
Adorada net turna : Acta, trilla general reglauleutária.
Vetare en sufra g i de lea fettitnee del
Purga a...1: Actii. a la g ev:1 estulta. ES.
Itesucorlad. 155 iGr?...if1). Tdall
reeela /121 Senyer.

GOVERN CIVIL

governador I les subaletientes

El

El senyur Itavenlde ha elonat

ordres severhisimee a la prilicia
perquè denunciessin els vertedora
'de subeistenciee que estafaven
'públie en el pee o la guaina!, de
les viandes que venien.
Ahir al ve.spre ligué als periodistes que no aixecaria per res
.les multes inipoaadea per estafes
'ale cempradore.

Universitat de
Barcelona
Per Reial urdo/ ascendeixen en reas-11A6 d'auxiliara mema:Iris, retribuita
amb 4,0 00 pesactes, En ZUTIUZI Jordi,
ce:apesta Un ivc rsitat.
— Es declara vacatu l'escota dc :mies

de Vallfegona de Releguen
— En oposiciona entre auxiliars ha
estar anomenat catedratic numerari de
llengua 'latina de Fluente? de Barcelona. N'Eustaqui Echancy que explicaCadiz.
Etamentaria aabignatura
— El rector ha rcbut en' donatius, la
tmantitat de 1,025 pessetes 'per ala fine
ijcs _de. o líd claiL

rh

iM ILITARS

Els ministres de Finances i Marina,
van rebre ahir el Decret de recompenses
militars, ultimat ja pel senyor Alcalá
Zamora.
Aquest el sotmetrà al primer Comen
dc ministres que se &libra

PROHIEICIO
El ministre d'Estzt té redactada 11/Is
Rrial ordre, que es publicar g molt ro iat,
prollibint a tots els funcionaria del Protectorat espanyed del Marra, qualse vo l que sigui la seca categoria, que formulin declaracions en cap sentit sobre
assumptes relacionats mes o menys directament amb el cierre que tinguin.
COMUNICAT DE LA NIT
lían arribat a Tafenit un sal-

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona
A la (terrera seeeió celebrada per la Cambra de Curtiere i
Navegació, sota la presidencia del
senyor Joaquim Cabut i Ravira,
s'efectuaren les eleccions per

designar les quaranta cine pereones ele [heme de- les quals han
de figurar a la Insta de pelele i
practiee que, amb subjecció al
que Ciepusa lartiele quart de la
llei de ee dii juny darrer, lis de
trantetre la ausdita eorportical
Deganat deis Juteats de Bareelomi i de la qual, (pian correspongui, han d'escolla' ea cada ces
Lis settyors jutgee lea que han
d'intervenir en les euepensions
de pagarnents.
lau elitail y ucal cooperadar
la Caulbra lira Juan Mas i Baefa

per cubrir la varan( a que
donà lloc el tra späs d'En Juan Eigneres i es Iliura arub atrita:atila( un pergatui artístic a En Jauute

Griera, com a teetinemi

cuna ideraeid, afecte i grat di:ti per
la prova d'amor que .a a la
Cumbre aesistint amb aaaiduilat,
des de fa lUéS Itt riere anys, eta l'U-

presentació d'ella, a lee junjuntes admittistrativee que se es n
lebrel' a la Delegacie d'lleeenda 1
digna
exereint-h i una labor
ha justicia.
i abnegada en pro de
El Iliureta teut de l'honorífica y on'enjerten/ donä lloe a que el
senyor president de la Cambia
renovés ele elogie al senyor Grietee i a que aqueet contesttle trua
enureionat, expreeeant in seva
gra t

proposla de la Mesa s'acardlt

rea(itear gestione adreçades
que eis dicte, previ informe de les
Canihres . de Comerç i Navegueite
del Regne, el reglamcnt d'inspecció administrativa de ferrocareile
en virtut del qual han de quedar
eeparadete segons disposa el
Iteial dient de 16 de gener de
110114 u

lisaniutuo ialuom414.-ei

dat i un caporal, de Cerinyola,
que estaven presos i han estat
reseatats.
Sense novetat en ale territeris.
UN GAP D'ESTAT MAJOR
lea arribät e te. Madrid i s'hfte;t"
presentat si ministeri de la Guru'*, el tinent coronel Despejo':
cap de l 'letal Mejor - de -la' Co-

PREMSA ASSOCIADA
:CORRESPONSALS-:

A aquesta efecte, els comissionate
La campanya anti-cataiana siö de que el Senat, on tronthe
presentaren
conclusions que tendelpr
i
es feamenca la majoria, sancioni
el vol de la Cambra, s'ha obert
sen a resoldre el problema i en les
una subscripció que compta
gneis seran introduides algunes modifiamb milions de franca per alear.
cacione, d'acord amb el criteri del
int
da
.
a Gant, una Uniaersilat francesa
vrerutes 15
I
,
- davant- te a Univarsitat flamenca
) stheran, Isq
ELS con/lesiona
• • ts
e
C"
efxplrea¡
&val
el:
Sal
de:
'ReemochielhAteet'os de "La Jourarda el president del don;li
la flamcnquització de ea terneer- aeal de, eielevee Contra la creació
nistres i eespres els cap> de grIte."-eer
sitat
de
Gant,
la
qtral'iiiiiielá'e'ha
de
la Universitat flamenca i du:
exaosar-los l'anguniosa situació en que
comentat a Barcelona, i diu que Que diria Europa si els delemandancia general deieeliBa•
es troben.
el
cas
de
Belgiea
no
'
sernbla
bles de l'oetinpic Puig i CadaCONFERENCIA
Consideren que, malgrat les ordres teren res al de Catalunya.
(ala, que vol expulsar l'espanyol
minants en contrari, continua fent-se no
A dos guarde de sie slian
Bélgica
es
una
nació
formada
una per a celebrar una confe- contraban en gran escala de cereals es- amb•trossos de territori austrfac, de la vida oficial i pública de Catalunya, acabesein deaconseguir
rencia el president del Consell trangers.
flet afegit el senyor Casset que, a fi alemany i trances que ha patit Ilur desig?
i el nou Alt comiseari, senyor Vi-,
diverses
sobiranies
i
no
te
idioma
Despees comenta un artielle
d'evitar aqueet fran, lis dirigit una Reial
llanueva.
nacional belga.
Leopold Benno, en el qual s'adordre al Sell company de Cribinet, el
Davant
l
'ideal
polític
la
unitat
NOTICIES DE LARRAW
voca per una saludó entre la framenyor Pedregal, &manara-a que nrdeni
ternitat 1 l'estrangeria i diu que
ihn produit disguet el premóals enipleate de dnanes que pe:re/Sin la de la nacionalitat s'havia realitzat
amb
el
sacrifici
de
l'idioma
per aixó As necessari una are,
sil del Govern de disoldre aques- máxima ateneie 1 , vigilártela que privi
de
la
majoria
dels
pobles
congrevia claredat dele propesits i roe,.
el eontimbein de eereals.
ta Comandancia gerwral.
gats
i
s'havia
acceptat
l'idioma
la situació dels judicis.
— Ha embarrancat, soteent
Per (Mira , ha dit que vigitnt
francés,
que
facilitava
possibtla'Pene, alzó no s'aconsegnetx
avenas, el vapor corren "Ggea- una ertniivaie d'hullera d'Astariee, preei- tate d'intercanvi material i espiperque s'enganya, pele professioe
dda pel eenyor Alvarez Valdez i el //enyete
ere'', al atreve:ese la burra.
ritual, no ja amb la gran Dacio
Suárea Inehem que intereesane del miflete
de l'odi , al poblle catalä.
EL GABINET MILITAR DEL
ni stre la prartngs de la prima en el en- francesa, sinó amb tot el món.
El que els catalanistes voten,'
A
aquest
fet,
a
haver
acceptat
MARROC
baratee de carbone.
afirma "A B C", no es una amisItelgica el trances com a idioma
El dia 3 es signaran els ineeeEl miuistre ha proutes portar las
tat, una reciproeitat d'afeetee,
corn
a
idioma
de
l'Estat,
naments deis alte cerrees del 0aal preper Consell de ministres per-suina;mto
d'interessos i reeponsabilitats ua
utilitzat a les escotes, a les Unibinet niillitar anexe a l'Alta Co- al set] eatudi.
mutu afecte. Es pren la prudencia de la nació per la insensamissaria d'Espanya al Marroc.
El rniniutre de la p uerro. en »bus, versitats i a totes les funcions de
Serà nornenat cap del Gabinet avui els perimlistee, ha de e tnentiLipesea- la :vida pública, ha detaut la seva teca dele Governs i es vol arribar
personalitat,
la
sera
notória
re-,
el general Gómez Jordana i Cament la notfeie pnbliesda per me .payitik-,
a que accepti hes càrregues i resmandant general de Melilla En
die del malt referent ni aetittele de dsterj, presentació en el concert d'Euro- ponsabilitats de romandre Cata-pa,
a
pesar
d'haver
estat
la
naPlus Suarez Inclen.
mineta elemente, dlent que no ocorre res
lunya inclosa en el territori capació mes petita.
ni pot oeórrer.
.
nyol, mente° ella assoleix i gau;.
En
1830,
quan
Belgica
leu
GOVERN
.
Final:nene
abs
referit
el
recaer
AlDEL
LA,TASCA
deix.tots els beneficis de la in,
revoluceó
i
començaren
les
cancocalá
Zamora
a
la
ennforéneia
eelehrada
dependeecia. • _
Avui ha despatxat amb el Rei
llenes a delimitar-la, pesaven de
ahir amb el cap de l'Eetat Majar CenLa Cal:Guaya_ eeparatista, deement el president ' del Consell, posadt
dos
que
parmilions els belgues
tral, general Aig purn, dient que s'aranM'es d'aixó. vol. mes: vol segier
a la signatura un Decret fixant les torlaven
el
flamenc
i
escaesament
ga molt en l'estudi projecte orgaintervenint en la geeernació d'Es'
ees permanents de mar, per al primer
s'atansaven al milió el número panya i seguir tenint l'empar de
nitzant asaltan organisme.
trimestre de 1923.
dels
que
parlaven
francès,
i
que;
El eilst grnern1 remetrá si iat el sen
les Duaneeespanyoles per a pro— Segons han manifestat aquesta tarpla per presenten-do • les Curta i eeser dä el flamenc, l'idioma de la ma- vete el mercat espanyol.
da a la presicIncia, el próxlm Censen
joria, relegat a la vida intima, a
objecte
de
debat.
de ministres se celebrará dimarts, dia
Veis familiar, i ja llavors es jubaPer are el miiii . tre treballa en el
2 de gema
t dice el fet dient que aquell
FINAL D'UNA ASSEMBLEA
projecte gobre el othinterint per al MaTractarà de les reformes militars que
ma isolava, empetilia la eivilltrros,
L'Asseniblea d'inspectors Tense S
projecta escometre el senyor Alcata ZaY.ació de Bélgica, la cultura unimora.
versal, la eonvivencia an-ib Euros nyament primari ha acabat avur
MORT D'UN ESCRIPTOR
les seves tasques.
— La comissió de representants casPe.
ESPArdYGL
Les conclusions. aprovades per;
tellans que es treba a Madrid ha conEncara, ala 60 anys, en 16e0,
timmt anal; les Seves conferencies amb
A ursdia ha morl l'atadtitie Je
una estadistica revela que seguei- unanimitat, han estat trameses ah,
el Gorern, per a sol.licitar empar a la Lengua don Josep Ortega Maxen essent majoria els belgue que ministre d'Instrucció pública.
El senyor Salvatella ha promel
favor da la prodoceió blattera majan- nilla.
parlen flarnenc, 2.800.000, men: re
eant mesares Tic facilitin tI comum de
que sols dos milions i inig par- posar a la regia sanció próxima-t .
blat al litoral. evitant-se a la cegada el
OBITUAM
laven el franca, i fine aixt, d'idio- ment un Real decret tornad, als •
contraban que d'aquell cereal es fa, que
Tía mor' a Sevilla el pinter °fo- ma de eEstat, el de la cultura, el inspectors lms atribucions que ele
priva el conettm de la produccieaespa- sen Pillete,.
dels negocie, continua essent el foren mermades per l'anterior mtnislre.
nyola.
Tambe ha mor?, a Madrid el franees.
efe
representaras
castellans
han
ArUi ,
doctor eeeep Cuinda, metge de
No hi ha paritat entre tot airó
visitat el ministre de Fernent primer i la Real Cambra.
el ras catele.
EL PRESTEC A FRANCA
... .1
el eaR del Goteen desvela _
El general Von Liesing. per faEl primer dP gener N'ene un deis
Stassa a Madrid. I LLOYD GEORGE A ALGECIRAS
eililar la invasió i destruir da uniIsa catimlimentat *vid el ininiatre
tal nacional, proe'amà la super- sis clareen terruinis del reembors
ALGECIRAS.—El general governador
militar ha Visi;t1t a En Lloyd George, e:lacia de l'ida:tina flamehe sobre del prestec a Frareeee que aquest
any sera bimensual.
— Ila recae aoni ale periodiatea el
el francas i aquest afa!ae hä doeonsidant-le, en nom del Coceen, a nna
.
paia•aere de le Geeeeeeete. .
dha accedit a la demanda forret els seus fruits.
Team ue ne telettrurá en el seo hoEta' manifeetat' que els selegroutss de
Coneguts aque.(ti afflecedenta, mulada VI' Consorei Raneari
nor.
provincies no acusaren cap novelas.
francas
a la reducen!) del tipos
assistim a l'especLaele d'aquests
111 ponle enelas aereptá la invitarle.
Ila animciat que t dona. a les dotze WeraIlt »jc7ne-s la reste fine l'arribeña.
d'interès.
de la nit, segons de ja naldieionA e612 de la gesta filia. que Lambe desitja peeAquest queda fixat en el eine
Esposa someramenrel que ol
time, s'idluininarä la torrat ga del relletsentir la.
Parlament i nt a n'e:ir-esa belga opi- i mig per cera en els terminis
ge de Governaci6, perque els madrilenys
L'illustre viatger tia declaras que vinen sobre el pite:Untar, i afe- pendents.
puguin celebrar amb la tambi tradiciositarla el gfarroc. emitir primer a Ceuta geix:
nal alegria l'entrada de l'any 1923.
i Teman, tornant per TZ,ncer.
I efectivament, repintó públi
UNA PETICIO ANGLESA
Ell, per la seca part, linda melt de
Anirá tumbe a Melilla, puiv &sitia
ca comença d'alçar-se al Betelgust d'invitar a una copa de xampany
conèixer armella zona.
ca contra la . passivitat del Go- Un súbdit aisles que resideix a
els periodistes que fan informació
vern i contra el ressorgiment do Alacant ha dirigit a Lloyd George,
seu &parta:nena
ACCIDENT AVIATORI
• Teeperit particularista deis Pla- que es troba a Algeeires, el see
CltANADA.—A les immediacions del menee. Es la unitat trencada, en euent telegrama.
— El senyor Gasset. en rebre aquest
"Respectuosament Ii prego apoi
mati els peraxiistes, ha dit que ah-uns
port de Cuadiz Ira aterrat ciolentment
la guerra civil, es -el fi de Bèld'alar visitat una comissia de
un serettlá en el qual viatjava el genegica, es diu i s'eseriu en tota la el dret dels !súbdita britänies
red Sanjurjo
certificat permanent de nacionalle,
le< Difestacions procindale de les pronació.
L'aparell resulta amb importante suri.
vincics camellanes, que l parlaren dl
L'opinió pública no es limita tat que recentment els ha esta
nos, pera el general no eofri cap dany.
que es refereix al problema cerealista.
a vanos lamentacions i en previ- arrabasat."

dels inspectors administratim:
les que deaernpenyen els eng nyers caps de les divisions.
Aixf malea( s'acorde d'inforntar
en sentit favorable la peticia feta per la Casa d'Amèrica de que
se la declari d'utilitat pública.
Acord tattibd fou pees de fer

constar en anta el guet arel) que
sita rebut la designació per 6eupar la sots-secretaria del miniele
ti de Co giere, Indústria i'Treball
un borne Que ha tingut un pape!'
tan brillant en la histúria de les
Candares de .Comere, Indústria
i Navegaciú corn En Ramon d.

Castro Artacho.
El senyor President done
cornple dels canvis de lelegraites
entre la Canibra i diferenta ministres. als quals ha donat Ilac
el eauvi de Gueern.
Fin aprovat un dictamen relacional atta) els drets obvencio_
(sala de Duarte» i s . acurtLe practicar gestions encani j a:idea a ealisfer quant a aque j a problema

Els descobriments de

- objecte d'obviar algunes
altals que oferiria la remesa de
iencadenes trameses quan el
receptor no diaposava del tala res
guaral; sotmetre a Eatenció dels
elements de la Cambra que formen part del Convite de la Fira
de Mustres lea aspiracions me-

III
nifestades a la Corporació resSol i g est "Xfontgring ", Toldrá.
pecte a l'eniplaearnent de ta dita
NI
pardal
` Barcelona", Pep VenturaFina en . el . Palau construit a
Montjuich; exposar al minis ':e Pajel.
Els &atleta , de mita Perelada", .11de Finances la eonvenieneia queee
es suprimeixin les traves que aetualrneut dificulten la c ireulacid pel nostre país de [PI', meren-deries estrangeres que han sil:sin els eorresponents duela d'A-

ranzel, i solmet re a la Compenyea
Trensatlentica una peticie que
ha trames a la Celebra la Legeeió . d'Espanya a Guatemala respecte a l'establiment. d'una Unir« de vapore entre la Península i Centre America.

merç.

Finalment s'aprovaren un in •
forme dernanat judicialment i un
altre expedit a inetanciee dune
casa d'aqueeta Mara.

S'aprovà lambe un altre dictamen que emite els conceptas
en que ha de fonamentar-se

LES SARDANES

les aspiracions general, del co-

l'informe que ha d'etnetre la
Cambra sobre l'avantprojecte .de
la Ilei de con: rate del traball, En virtut de l'aprovació d'al-

tres dieläinens, la Cambra ucer- dä pructiear gestione prop del
ministre de Fonient per tal que
hoi es comprenguin en el quedro
de Intu y es establert per Reist-ordre de 16 de gener de 1007 lea

expedicions de V his tulle que eagin envasats m'oh cascos meteleies i exposar-li la conveniencia de rebaixar el percentatge de
milita natural previst per ale
vins; sueldair una instància do
la Camina de Cuniere de Ceuta en
el sentit quo de part de I'leslat
s'adoptin mesures per pepenar,
mitjançant el plec de condicione
que s'establirà o per virtut d'una
inspeceiö rigorosa, la bondat del
senvei del ferroearril de Ceuta a
Tettian; comunicar ale intereseute lee deetitme y:aleteadc . atrib

El picarol "Montgrins", Morera.
Eatiumke "Perelada", Lamiere
Pastora enamorada "Barcelona", (berreta.
Eh jevent de Sentmenat "Perelada".
Alfonso,
fa cena ti ea melitater. lee tres ea
blea, Pujol.

he albereoc `Iloutgriue". Maree*.

Rosada creerla testrena) "liartYldna",
per n(lrfea i les tres nobles, Cataba.
Cantata de Cap-d'Any (eternal, dirigirla per l'autor, Puje:,
• ••
Ea el pregranus de l'aealleie de ser
lenes que s'autateia per la diesie de t'ate
d'Any a la tarda en el Pidatt de la 515sica Catalana, hi figura tanda/ la glosad
de "Lee &arde+ da Vilattma", de 17E.
deeni 'rolará, abra que Ya obteuir um
brillant ulsit guau va te.ttetr eg tomada, i
l'heunega sardana pto altero e :oblea del
tantee Fraueese Pujol aueniemele "La
tuna I el mellare"

Per inconveniente d'altitua hora. lamdieió de les de/Emules a En Pep Ventura que intim de celebrar-se diumenge,
la tanta a la Plaga de Sant Jatnne ne
eelderar a la Plaea Pelea

MI ('aal Naeloualista de la Itaneletaud, tutela de lx Piada de Capitana, vele:bou-1 una molida :tediada de
sardanes i ballets, a erre' de l'alVati-

Ibais aquí el programa detallat
l'audició lid &ardua/te que a cárroe de lea
colare "Moutgrins", de Torroella ; "Principal-, de Perelada", "Itareeleua" i 1"0rfea Català, es tara tbnua, diada de Lapd'Atty, a la tarda, al Palau de la Maatea Cal; lana.
Elida "Pe/alada", P. Serra,
I
.
Jolosa "Nfontgrins",
Juny "ftareelona", Carreta.
Nadal "Pesetada", Rotey,
fa molinera de Fiaste "Mautarias",
Juncä.
Clima de "Les dances de Vilanova"
"Barcelona", Toldre.

I

11

San(' Madi de lianig6 "BaratIona",
Fornells.

neta,

c

dieta cobla Barcino i ute 1 •Eattart de Dateteaires de dit Casal im lee cine de ha
tarda.

Calendaris rebuts
caletelari de la -Editorial Catadaart. S A.
5 aleas de la perfumeria Jame Cela
LIüria, 48.
1 fdem. de la impretnta eldue de Llula
Tasse, Are del Teatre. 21, i 23.
1 Llena dele tallers N'Atino, l'revesse
ea 229.
1 Idem
paper de fumar 'Azemar
go Valadia". Saut Pan. 22.
1 litem d'En J ireut Puig Gtentreegor),
Aft rio Sant lacee, W.
1 Llene dele ralleis de nentuátites d'esas
Nolls i Barrer. Muuttener,
1 (den) de la imprenta N. Zeda, T.
11. ,, 7.
2 alela de la ten B o a. i reg lo (re1 klem dels aldea Corontinas.
1 ídem de la eopisteria Caeale
1 'Ame de la casa Lariaeux.
1 Ideal de la Pasa flete TAMO.
1 blem ele la easa Araste Ore i Baga;
trae.
1 ItIt ne de "La Nsattipla".
1 Ideen de la cosa llauniate Yit•te 1
Bis (impere:que:el, Renda Sean Pan, e.
1 Idam de Traneporte t' ,-r ,-an Riatine, S.
en C., Foutanella, 19.

113..1%T.‘.Lek.

'SIMON
I
C.a
GRAN FABRICA DE

CALÇATS

Saldem molt barat exIstänoles de oaloat AL Dri ALL

prooedent
dala nostres mostruaris que renovem oontlnuament 1 caloata amb
patita detectes de fabrIcaoló

Calçats per a Senyora des de 3'50 pessetes

Senyor ,,13'00
cabreta primera „
890

19'

lt

•

Carrer LLULL, 21, darrera el Parc

'

LA

ESPECTACLES
—TEATRES--Avui, 9 de propietat i abonanament a tardes, a les quatre
L. 'òpera en tres actes, Tosca, pels
eminents artistas Poll - Randacclo,
Lázaro, Zalesky. — Dema, tarda,
10 da propietat i abonament a
tardes, l'opera Rigoletta, pels celebres artistas Cassanl, Zalesky
els aplaudas senyora Luool, senyors Pint000l i Olainola.—Dirnarts, ßerats d'Onore i Mulato
de l'eminent tenor 141pa111 Lazare.—Dijous, Sis mestros cantalsies.

11111111111,11113••••••••••11

Teatro cauta Romea
lat
A dos quitris de sis, i a la •
nit:
Gran fundió d'Innooents •
"Aventura extraordinària •
d'un compte i una herboläría". Varietés, Pericon Na- •
atonal Argenti i els excan•
trics

•

Dilluns, a les tres,
La ventatoos i Les oonfi- •
•
&moles de Nineta
i
a
la
sis
dc
quarts
A dos
gin., Els ;_astorets, amb la- 11
rribada deis JIPIS, que obsequiaran amb joguines a
la mainada
Els dies 8, 9, 10 ¡11 ge- •
ner, quatre úni q ues funcions pel gran lrägie
•
Ermete 7-acconl

•

r

iminsiarciauesannampan:

.
TIVOLI
JOSEP BERGEI

Na:

i

l

els famosos dansarins russos

E LITA JOHNSON 1 ALPEROFF

•

Associacló Musica Camera

•

l'actuada deis quals ha estat a collida arn.b

•

EXTRAORDINAINI EXIT

••n

1 representant-se el delicios qu adro

•

1011_1_1
Teatre Nou

revistes, dirigida per Enrlo 1eut.
Avui, diumenge, tarda, a dos
quarte de quatre, Noche de animas, El señor Joaquín i Maruxa.
Grandlós éxit dels notables cantants Iglesias-Bafiuls-AlejandroNolla-Beut i senyora Colonia.
Nit, a tres quarts de deu, monumental programa: "La holandasita" i "La alsaolana".—Demä,
dilluns, tarde, a dos 'parta de
guatee, La alsaciana i La holandasita. Nit, a tres quarts de deu,
El húsar de la guardia, La alsaciana i La rubia del Far-West.

DADA DIA

L'äxlt mäs gros de l'any

A l'obra de Ment¡uic
de Juli Vallmitjana.

11•11•••11111172..11••••aaa
•

Oompanyia de oomidla
QUELL - TUDELA - AS- 3.1

QUERINO - CORTES

•

(Telefon 4134 A)
Avui, diumenge, tarda, a I
d os quarts de guatee: El
clavo. A les sis, secció e special, t nit, a les deu: Los
frescos. — Dilluns, fasta el
d'Any Nou. Tarda, a dos •
quarts de quatre, primera a
sececid:
111

LA POBRE CENICIENTA .9

•

•112311/1611111•1112316=60111111651
Marques del Duero,

•

IM

o te del
pm cantonadAawCwo m

—G anr ccmparyia de Me. Ventura
Cannaa. At ol. dlumenge, tarda, a Ill
... lea qnatrt, 1 nit, a tres quarta de as1111.
ama de eire del
• deu. EI rulllor Prag ide
11
al oiGn. Exit dellrant tota la rorn- •
goa panyla. Ovaciona al mes Intrepld •
• deis domadora Mr. Fortunio amb ..1.3 a
III esas terélges
•
LLEONS SALVATGEZ
a
•
• magnIncs exemplars de la sena ro.;1.
Espantada a...Halle 1 emoclonant. Es- a
•
a tupend Salt de Pairaccid meo gran u
• de l'any, presentada pel cèlebre do- •
a multa Brelkor's
e
.
a
ELE 03303 COMEDIANTS
COS41 mal vtsta. Ossos acróbates, Cl.
Mistes, 1 atInadors 1 tan gu latee.
E Completalan e/ programa 12 gro!, ••
: dioses &t'acetona, 12. Dernä, tarda,
a les quatre, I nIt a tres quarts de
des, extranrülnarlea tunclons ore- a
• nent . h1 part tota la companyia 1 cla IN
°s'el/Anta Ileon. ealvatbas I el* 1
•
• liaoos comedianta. Es despataa a 111
16
LC,,onaptatturla.
,...,„,

MI mella, batata, etc., etc.

aert
111 El número
que ea CUIle11

mes emocional

a

e
a
a

el

ORFEO GRACIENC

•

27 i 29
aesalone MERCE NICOLAU

•

•

ARUITOCRATIC SALO
Avul, dlUmengs,
Exil en aquest lOcal de
emlnent artista,
NAZIMOVA

111

en el Illin artiStic

Repertori re. de Miguel
FORA DE LA BOIRA

R. C. D.

ky Korsakory Tul, Dargmyaky I
Oretchantoott,
AVIS: El comen acabara bon ale ibans
de mitJa nIt, per a complaure a diversof
ancla que Soban soLliettat, per tal de poder
toale.lar l'entrada d'Any Non.
Dimana, 9 de gen«, el rumió, guitarrista Miguel Llobet.
Exclusitäunent per als ancla

Palau Musica Catalana
SARDANES

•enla, diada de Cap-d'any, a dos
quarts de eine Larda. Audició de
Sardanes per les cobles:
Montgrins, de Torroella
Principal, de Perelada
Barcelona

111
11111
a
II

fide, 1 pag agaenaps, per (rangua.
11•41-Dial
ni-Turerst. Deme. Ala de Cap d'Any,

ene. Funde. de Eran gatuna: Eh barre
l04, el disbarat «Venia Per una Otea I le,
Dimenl-Tururst. Entrada 1 seient,
sota.

ESPANYOL

camp de l'Espanyol

2'45 tarda
Venus Snort - Palace Ball

Grans

FUTBOL
partits Internacional*

S. Antoni, 82 a 81 i Tigra2
Avui, diumenge, tarda, era
ball de societat. Nit, extraorda
nari ball del RAUDN, per la mal
renomenada Banda Sport, ea
tan encertadament dirigeiz
mestre Nasa, estrenant els ba
Hables Vals Lent "Coqueterle
Rda.

Avui, 31 desembre i dama 1 gener
N. A. O. DE BREDA

(probable campió d'Holanda)
C. D. EUROPA

Onze mea'
Per entradas i localitats: Ilesa
tatge social, carrer de Sal/nene/a
número 25 i 27, principal, segon,
de deu a una del mati i de quatre
a nou de la vetlla.
Camp Europa -:-

PerIcon "Torre del oro", Fox-tret
"HIspano".—Darna, día parar
de l'any, tarda i nit, grano bale
de societat.—Dia 13 de gener,
primer ball de Illsoares.

13 LENDRRAGlik

ORFEO CATALA

PIURGACION Es).

Estrella de la

CANTADA DE OAP - D'ANY

todaa tus manil1.tarionhs

ur.1ÑO., pro.l a f;.,
csatili• yola wea/ianl, etc., por cranicda y rebel •
den quo eesn, so curas pronto y radican:metete & loe

te

del mestre Francesc Pujol, per
l'Orfeó i les tres cobles, dirigidas pel mateix autor de la cantada.---tavui diurnenge, localitats
de cinc a set tarda, a Padministracia del Palau. Condiciona espacíais pels senyors socis de
l'Orfeó Català. Dama, dia del
concert, a la taquilla.

Cachete del Doctor Solvri
que depuran la sangre y lee tremor" Cen1Unicen e

la orir ßus prepiadedea antlxipticaa y telcrubic.iix,

• aus admira bias resultado. •P eirrineutau a Iss pr

leen, touuLe la rnejori• pronyea Yaga el complete
y perf ec to reztablecieeanto d• todo el aparato r•
nito-arinario, cariada* o el patineta por id solo, ola
irisare/anea ai la•ado. en que hay• de imiten-emir el
medico, yamdie se entera do y a enfermedad. Basta
(0112/r tum cala tiara cooseatarm de ello.

- Agente exclorise: Hijo ee leen Va... y RIety,
S. we C.. Monead.,
Venta, 5 pta.. fraseo.
ercoxi, Hatabl• de la. Flores, tu; FAva•ci n
a•ar, Princesa, 7, y priscipalea farmacias de ES

Ad U S 1 C- ii A LLS

-seda,

Forte/A l y M'erija.,

EDEN CONCERT
Asalto, 12.—Grandiós exit. de
Paqulta Alfonso, Nlary Taran, Leo
Arthos i altres imporLantIssiMeß
atraccions. Aperitiff, Dancing i
Gran Tabarin americä.

LA

SOR,tRES
Ealteu-loß amb

911•11~111111/11MIS

OLAIP

so Farmacias 1
PULAIiiNIES

BUENA SOMBRA

AROPLEJIAIF,eri dtee
.=•—•
• PARAL1 15 15=-

Odnjol, 3.—Cabaret contante de
lee set a dos (marta de deu i de
les dotze a les quatre de la mía,
tinada.

Angina do pecho:Majes prematar• y
etad en!errnedades Originadas per 13 Arta.
h.:molo/roda c 131pertea31 03
' a. curan de un modo reflecto y rad : cal y •11

RESTAURANTS

tul tan

'

LILeM sintoznas maCiascres de estas etlicrnsedt-

DE TEATRE a casa BONTEMPS. Restaurant especiaL
Ostreß I Mariscos. Quintana, 7.

des:
dos

do lor e .: da cctera, rampa o coio.2.res,
dt ro
:oc. io,
go

(desrttc,os',

dormir, plidida da la mbneria, urlused.'.ead dc
caracter, cangeti ants, Aenaareabiay, rancla.
desaMML•
li do!ores en ia espa2a,
cen con rapidez usando Ituel. Es rtcamenärdn
por eminencias medicas ae ”ries p.,;aes;
el pel;geo de ,•: er vicürta ne non rays. fu

RESTAURINT del PARC
Hora dirimió: GARBO

por completo tornando

RUOL

SORTIDA

ola

no periudica nunca pof ps400iseA0 co? se a su
Uso; SUS resultados prodigloacs se masufinston a
las primera! dosin, cdnuivando la naelnria travla el
. con el ~PO
total restablecirniento'y log ändons
una existencia larga con un3 salud coy -ou t :t.
Flores.
11. Burr:nne.
Regala,
Rambla
\'ENTA:
e
y principales !atrilaCicS de tspaña. POtiugal y
A meneas,

Servel a coberts, t a la carta.
ce

NASG

CATARROS :: Demaneu
Ceo l res d'E,pecifics

e

Espeelalital en banqueta servelaen encarrees a domlCaletaceld electrica. Tele:
SIGO A

LA

VOSTRA SALUT

braços, galleres, postrad() nerviosa, grip, temorrägies nasals, trastorno de les ge nives, catarros, etc.
3—La fletxa marcada amb el número 3 localitza la part de •'espina dorsal, min la sub
luxada causa les anornenades bronquitis, panadissos, dolor entre els onileplats, reu_
matisme deis braços i les espatlles, febre, esgarrifances, etc.
4—Una subluxació vertebral en aguas'. Roe causa la anomenada nerviositat, malaltia
cor, asma, pulmonía, tuberculosa respirad?) difícil i altres trastorns oulmttaars, ei.5--Eis mals de l'estenase i el Uta" augment de la matlenconia, pleuresia i un grua d'al tres malalties, sancausades per subluxacions en aquesta part de t'espina, a vagado,
tan Ileugeres que es conserven inadvertides per a tots menys per al Quirouractic capera
0—Aquí troharem la causa dels nnomenats eälculs biliars, dispepsia dels intestins su-aperiors, febres, zoster, singlat, ctics, etc.
7 — La malaltia de Brtght, diabetis, ronyons flotants. malallies de la pell, furancols.
erupcions i alares maltatiee, alai anumenades, eón causados perqua els nirvis estan
oprimits en les °baratees depinatls en aquest indret.
regulacions de tnalalties, tals rom les anomenades apendicitis, peeitonitis, lumbago, etc., es deuen tel reajustament d'aquest Roe.
qua sufrir dels anornenats costipats traetorns del recta, eiätiea. ele., quan
reajuatarnent quiropriretic en aquesta part de reepina iloraal rernourä la causa?
10—Un lleuger desviarle/nt d'un o de tole dos ossos innominats pral./ira l'anatuenala
eiätica,junt amb mulles sities malalties de la pelvis i de les extramitats inferior*.
LES SENYORES QUE SOFREIXEN.—En cap altea aspecte hem aoolt1 Ibas exa
que en les diversos atalantes i patiments que afecten a les dones: Els beneficis es tIStttostren aviat, sense les modeslies a que estan solineeos els que es posen 'ola nitres
trataments. Restaurada la provista d'energia nerviosa, les funciona l'enlate es raeteu
raran räpidament,

•

••

•
1111311•111•11121•111111111•21.1J

ESDEVENIMENT DEPORTIU
Avui, 31 desembre i demä 1 gener
A. C. S PARTA, de Praga
campió de Xecosloväquia
onza jugadora internacionals
contra

•'MIRIA'

Rosselló, 506 (Clevant 2.1 aromó)
Avul, a les cine ;Untada a Mute! Un el

at Quiropractic Espinal I us posareu be. El NOSI no esteu ha i ho heu probat tot sense cap resultat permanent, proveu l'ajustam e
RANTA PER CENT de totes les malalties san originadas en els loes Indicats per los tletxes.
Les malalties que presentem mas avall san solament UNES QUANTES DE LES MOLTES causadas per subluxació a l'espina dorsal.
1 —Una Ileugera subluxacia en aquest lloc serà causa dels anomenats &dora de cap, ma
ladties dels ulls, sordera, epilepsia, vartige, insumnis, torticolis, paraliai facial, ataxia locomotriu, etc.
2—Una Ileugera subluxació en una vèrtebra en aquesta part de l'espina dorsal, és
gola, neuralgia, dolor a les espalltes i a:causa de les anomenades malalties de

estrena del Mauía en un
acte, de Miguel Saperae,

Graden°

101
II

DIVERSOS -

—

FUTBOL

ARIA OAVIDOFF, sopran.

V. ANDOGA-SOUROFF, barlton.
St, IILONIMBEY, ptantsta.
Prtmera auClield de cinc canon,
de Strawinsky, 1 obres diverge/1
de Mussorgsky, Glazounovv, Rima.

RECUPIEREU

DIJOUS SANT

•

•
a

de la Unió (carrer
leu), tres tarda

Camp

partit.

•
la

famas equip alemar

UNIO SPORTIVA DE SAN8

IM•MBIYMMIMIMM2

nit. El poema en tres actas,
de Josep Maria de Sagarra, it

V..nda loCalitäts a 1Orte6

N

Avul, El capita Kaki, 7 i 8; Els
Ileons de l'Harem, Oportunitat,

Avui, diumenge, 31 de de- •

MARIA DELS ANOELS

a

Teatres Trioint i Marina
I CINEMA NOU

sombro, a dos quart de deu

a

e
aaluddusaautaudaaaaaaaii

ill

Teatre d'Art
Esmaragda,

11
e

4. 1 jei.pa

•

aniarazaannuarawrauntin

tre, I ntl, a ‚loe quartm de den: t. Cl II
SI
tiumlo/ ealaa tilstOric en cinc act.al. ..
Aturdan° 'huno o El märtlr do la Lo
laquisteión,. I. El dIvertlt aproted-

etal 5

U

aMMal.

nreemminzezz•neeemenue•
.I'eatre Cómic
•
Aro!, rülosen] programa. 3 obres a

yo en en arte, LA tomada d'En
*ande. 3. ExEla de broma, la cuele- .,
Y local en un acle, ida quadeos 1 "'
SPOtees i , Oh-Pi! — Demi, dIllute,
reftivtlet da Cap d'Any, gratis tonalaba. Tataat, a lee qualre, 1 ni:, 8 e
dos murta Je den. 1, Cl dranu Itle- a
baria ess eiar artes, Done Jeana la a
Lama. Reine da Csetillia; La tornadei

11••••••••31111111111•1111•9
•
111
•• K
RSAAL a
o
•
PALAU DE LA CINEMATOCAAFIA a
a

a

TARDA, popular, a dos guau. de a
Matinee, a les ola.
a (matra . . selecta.
•
a les deu.
a NIT,
hiles
III
11111•3111111•111111•1111312NI,

aaaranaaaaanaaaa7

da ru:)lös asa, 3. Tarda, a les qua .

aprontada, La reconciliada dels
promesos. Nit, L.11 reina de la
llum, 3; El Drimogénit.

ei

Avul, CM/menee, 31 de desembre,
a tres guau do deu en punt del
vespre.
RECITAL DE CANÇON3 RUSSES

•

•

•
•

:

El

Mut, 4, La reina de ta Runa No
hi ha Jocs amb l'amor, Vídua

Jaumista

SPORTKLUB WACKER DE LEIP
ZIG

Petxinel-lis

•

ELS CODONA5
teinerari domador Flacher arrit) o
el/ neun terotgea tigres reata
3
El grup 'neo emoetonant gel tuGn 18
•
III
Ele 20 Suca pelare
111
in 1 ets nitres tormIdables atraccions. ll
•
•

•

111111•1•111•111111111111511•2121.111

oLaaaaaaaaamaaaaaaandaAl

1•11•1.5515511121•11111111111221

L'EXHIBICIO DE FERES 111E3
GRAN DEL MON
32 (rasos, 6 elefants, 10 lleons, 4 tigrea reata, 17 51101 0 , 32 cavalLs, ca-

Assocutts).

1a

• en el q ue Interpreta magtstralMent q
II dos personatges diterents.
a

LOS FRESCOS

g
NOVETATS gii

•

a

Nit, a tles deu:

•

•
a

11111•1•11•11111•11•1111•1141•11*
•
Saló Catalunya

a
o

A les sis, sarda especia!:
EL. CENTENARIO

,11111311111111311MENDMIIIVIMM

CARO ECUESTRE

--CINEMES—,

Diana-Argentina-Excelsior

Ttî P0110IM

a

•
ID

ERUETE ZACONI
seves graos ereaclon9:
I Dieoneatl, (ili g pattri, La mort. cesilm
Triati arnorl, Don Pedro Carums.—Quecla
Obert l'abonament a la Compiadurla del
talarle. ALS senyors &boneta a les snterlorli
terripOrildea &ele reservaran les arces iocantats nos el 31 desembre.
representan' les

•

ii11

I8
a
Hälli•••••••11111•11111

1111

genial

a Pla g ia*: El Kalium en Ion riel, de
Doses (Holanda) document mott eurlds Nit, estrena: Marg en 1 Artl5res

SERRALLONGA i

_le TEATRE
ii,
a

ted•reniment artlatle
dlea 8, g, 10 1 12 de ganar
Quatre dulcinea funciona per l'eminent I

Notalato sextet Joras. Avui,
•
es menge, gran matinal; tarda, per
• Sessions, l'Axil mes gran del Pro. grama Mulla: 23 heme I mItJa de
lie Parrnia, deliciosa comedia; 1/iatle
Ig 0.1 Princea de Gales • l'India (se- 811
t'ou) Una barberia
arberia model, cómIca.
ealrena: La ocbleaa de la miel- I
• tat (Illaltol. — PentA, dllluns, testa
• d'Any Non, gran matinal; larda, per
• sessions: Jugant amb vides, t'ante• res em0C/Onau1; Una barberia mo• del, gran broma, 1 la d'interés 1 le-

Gran Teatre Espanyol

•
Gran Teatre Espanyol •

L

Teatre Català Romea

Companyia d'opereta, sarsuela i

11111•••••••111111111111111D11111

E

NINES :

i

Billlitiall1B13111211111111111111111111

•

dl i Salsamendl contra Araquistaln i Qulntana 11 contra Eladiola 1 Ikuregul. Nit, no Si baurä

Futbol a Sans
Grane partits internacional
avui, 31, i denn -à , 1 de gener 192
Copa Anglada, de la Jovent

.1n00n1.•

pela emlnenis &Malea,

•

Ni
•
DE
:
IN
a
nuoindaa•maaaamaaaaammaazaalaanzaaa1
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PEP SANTPERE
APSUPAPC/0 CASALS
Acial, Mumenge, 31 desembre. a
Tarda, a les 4. 2 obres, 5 &elan. •
Suggestui cal 101. 1 El vodevil - re- U
cepta en des actea ClUdea Bufalull.
2. A l'ombra de Mont.luic. — Pill. a II
les del/. 1. L'anima que m'aguanta.
2. A rumbea do Montpcio. — Denin,
u dIlluns, Itsualtat d.t.ny Nou. Tor-Danaa de pantalon• I A rompes
da,
•
: de Non/Jale. 151t, El primer bitllet ..,
de banc I A l'ombra de MontJuic.—
Molt avié:: Novas I saltea templa- lig
111
ecos de Sant Pare ( amb quadr03 a.
ml
BOU).
N

1

: : CONCERTS : :

DON JOAN

drall

i matinal d'onze a una. El •
II caplUn Kidd, 7 i 8, per Polo; Ill
: Jaok, l'endiablat, per Vala Mana Russell; Bisoot ihe 3
médium, Aotualltata Gau- •
mont. Tarda, escolla pro- •
grama. Nit, estrenes: El capita Kid, 9 i 10; El boxeja- •
• dor, Programa Ajuria.— N
II Demä, dilluns, Cap-d'any, 21
IN matinal d'onze a una

•

i
U
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Avui, diumenge, tarda, a un
quart de cinc. Dos extraordinaris
partits de pilota. Primer a cisteIla. Barreneohea i Eigelbar contra
Vicente i Palau. Segon, a pala.
Badlola 1 Quintana II contra Irauregui I Aguirre. ?ate no hi ha
partit.—Demà, dilluns, tarda, a
un quart de cinc. Dos grandiosos
partits. Primer, a cistella. Vioan-

mi
"

NOMES PER DEU DIES

(aladro III de l'acte tercer :
de:

per la senyoreta Bugatto
senyors &TI-Barba i Ven-

Front6 Principal Palace

•
•
Avui, diumenge, sessió ii
Menuentall Walkyria
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LA CAPA TOT HO TAPA :
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la fastuosa revista de gran espectacle

LA TEMPESTAD

1

¡4136 A E

• C 11 I C

Avui, diumenge, tarda:

I PEL TEU AMOR

-

•
•

a
U
a

Descoló:

releas 5125

Avui, diumenge, tarda i nit
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OOMPANYIA LlRICA
catalana I castellana

1

Pill(

ESPORTS —

la llum, 3; La rayen>.

•

Plaça del Teatro, 2ì 4

RIMO'

•

ELS PASTORETS

Mhingo and Kim

1
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Avui. diumenge, a les tres:

On tis la meva donal La reina de

EimaaaaaaaallaaaaalIalluallaellaaaaarliellizilaull

GRAN TEATRE DEL LICEU

Diumenge 31 d osembre 1922

PUBLICITAT

tli

CLINICA AMERICANA DE QI I II1OPRACTICA.—Valencta, 2a3, pral., segona—Conetilla, d'II a 12 i de
Electrieitat.—Talleu aix6 i doneu-ho a un amic que estigia matan.. Informada gratis.
ENGLISH SPOKEN. ON PARLE FRANÇAIS. SI PARLA ITALIANO.

3 a 7.—Seise

Medicina

Di

etegegiorT,,,

▪

peeeenee 21 desembre 1922
---
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Vins de postres des de Voolieselts
• 3 de tanta
o'75 i Vinagre tu. -75 centirns

Venem els miliors ving
„

1

Cellers ARNO (a. MARISTANY
Vergara, atim. 12 - Telef. 961 • A
s.
Ramb. Catatunya 85.
1645-6

Obsequia els tus hostes

amb LLANO GINETE I CAMPILLO-RIOJA

""Meri.e.
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OCASK>: Melton a 25 ptes. corte - Estams a 45 corte de vestit - Abrics novetat a 30 corte
Es b casa

nies ben assortida el Ilelbris, Xeviot, ES:aillS AU3ifälia, Gabardines, Bellardines, Xesters, Gabanys, i altres

generas per a

a
ot

akios

N:

Grnns fantasies-Articles blaus i ne g res-Grans novetats Pantaloneria • Camoses i generes per a vestitsjaqueitt
•!
Ni
Re
comanem
bons
sastres
i
i
divendres,
venda
conämics
:Tots
els
dilluns
de
retalls
a'
•
II,
u
Ccrnpunt
els
gheras
en
aquesta
casa
vestireu
ad)
gust
i
economia
Vendas
al
ill3;df
i
datan
1809 A
--. E A. RcLor•JA' ... ''
•
I del*:
orolEinarmiumezemanutruascssusimcminwevitzmummeszsmitumnummurmEmmingstummesumnumagasliamasasiramorstmarscumangsssummenzammEscerinni-o'

.1. MiR VIVES, S. A. •
tiageem
Ronda san peral 15

r
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allOIHNE

?reparamos Defiera especiales para
e, Combatir el dolor ciätico y reumático
al igual que -el aetritiCo en SUS
multiples variedades

ouriaiigtmurillem5KrImEaviesissmilsiusinnr&TSIMIZalaillanaviii

elcicleta

Djoutach3, 322, norte! esria.ven.
De 1 a 1 de a S.

1.

Máquina de Irr [fijes

mod. mIm. lvi, es ten en
mol/ bor.es coniliclotie. Mest1,31)11, 13, tercer.

Per (losar

Lomas a propina ¡ter a

tiento obradora o lanera.

El calor del ve
rano sude a menud ocansar( organismo
mas resistente.

ccrs

esa
CONVENCEPEIS

EX:TO SEGURO-'

t

‘

,

//a: qulet 1 trancuil. Vtlana, a Sarria
1130: l'asseig Sant han,
16, sepan, segOna.

ARAi30N. 27,5 (entre Pc zeo de Gracia y Clarí)

th.
• WrIODINE •

C.

a

• Sucuräai dc Barcelonä
Id

Plaça

eJ

Catn.2unya,

Ida rana tcperacians J3 a rica 1 da Rorsa

motiveeecora

u• CAIXES DE i.-1-0C.,'UER

Ii

na

zneurxmmesewlewrwerr.meenTemememtu.mmeevffes34.ely
Sailascamnemente.m..

i

la de la VALL DE SANT DAN-XL Girarla

CERA 1E , AFECC/ONS
DEL FETGE, RONYONS,
POTOMAC, INTESTINO,
eta, etc

Es Ilufssima 1 carbOnl,t4.
MANANTIAL MIIIALLES
Bicarbonatada, cIdelcos .com la de ',polla:arta,
Duran! l'estiu remita dilm I
sótlIca-man,anosa, vario_
tat IIIMIca-arsenical.

Ileiosa bebent-la fleack

we.

tomadas
"
en uta poco de agua cuprimirac todas

st

ES L...n. REINA DE LES' .11-.1Gúc, DE TAU LA

El seu dipositari: J032P PAGANG, Carrer Ponent, núm. 28

idganos comprimidos de

.111

I

i Millliniiii
iMhrnilINEMIRN EMI ESIZIMEMIIMICUITA
..:
E-.... .
-Le.
........
elmillor mesen/ per a nens
1 usas. naratisalm,s.
ARAGO, 225

esos trialegares.

--

11 L g I „..--,=tilii 1 .m-[1il ä t I

[P
lg
5, Rambla de Catalunya, 5

J. LLAMUSI
De 3 a 7
Montaner, za. petimpal

Tisis-Tos

Core.eib radical de la .10,
t otee pel Ilenainent, circa'
Orear de /a tIsl, bronquitis.
asma, dadlitat pel ststema
triikent. econdmica:
Se aail de 7 a S. Emites, de 10 a 11. Pclai, 7, primer. Cotocalta- especial, do
tos ClUar13 d'una a dos quarts
Se Mies. Festes, de 12 a 1.

J. SEGURA-CasMbou de Seana (Lleyda)
Di-,b3it: S. A. Monegal-liarcel.ma

-

EZ3

1'T-11M
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rCrtalans! Deveu el vestre rife/IPANY i VI DE TAULA

Per a Any Nou i Reis DOSsEs D'ARGENT de Hei per a
ßenyora, última modelo, preue Cense comectencia,

MEA

h:

Abundante i noves .1 0 e niees de totes classes
did ussurtit en BISUTERIA fina d'exquisit gust.

AIONHEBENUMENNENNHOMMUNIORNRNEHMUMM91='

23,1.0•IleandeeZerked

motscr—mruz.sms-efam.ssmeme,

ele

PI

tItTEI i! firel

GRAN

g

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Ta:isses pintats
La cían mes intportant
d'Espanya. Especialaut en taplisas religioso:. ExposlciO
permanent da ouadros al oil,
gravats, cleografieS, ele. FabeU'ació de mares 1 motllures. No compreu sense visitar
aqu é s:a Casa
Botera,a,nualFortaterrissa.

Preneu eis bar, s per de'seingreiear que preparem amb substenCeS vegetals exediques. Uséu-los i no us.cafdre recorrer a enutjee70e regimens alimenticis
pendre medicines que tant us darr-en. . stinse rival 'per a cernhatre Vartrit :Sine en lzis
— ves múltiples i -variad a s Manifestacions, eepecialment el relaten seba er tit i crónic,. gota. nauraslenia, erupsions c la pele cUa1,1s. restrenement del ventre 1 mal de pedra. Exli segur en
, Lvia una reaqueetd malalties que requereixee diferent comporieel . i durada de/ bany! Gran estabiiment de banne. AR AGO, 273
(ENTRE PASSEIG DE GRACIA I CLeRIS).

SOC1ETE CiENERALE

ca

Unnb
3

MAQUINA D'ESCRIURE
Woutivi oan
rugen

Construida amb e% millois materials per a f er les mes escarreçades tasques d'oficina. Contra suplement de preu, estoix per a viatge. Alfabet sencer
per a l'ortografia clta;ana i de qualsevol llengua liatina
Representant a la península: W. M. Fleege, E i asseig de Gracia, 111, Barcelona
No

14%

n'hi hzs

'cap

altra

a

més bon prou
334.422WOMIKEW 11.11101171 n111

lá'esitja

r2-1

La

Direcció i

Pro iessorat del

Is seus aziics i isctuals alutnnes i Lin .« ..stats, ei. 1.'en.eniz
que a nurs diltingides faìi1iera ea tia:9
i proper Any Nou

Barcelona

Cotnell do Cent, 343, 1 Lhir!a, .0
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tir t43 practicar la metamorfosis a vdesa

Ira con:utilidad!
—tY u, garantizo—afiadió la joven,
ante la pe.epectiva do esta it.arisformae
tiene que perecla divertirle. cousederable.
mente, que quedareis maravillado del
reeullado! Ahora entra aquí, Bella
Rubia. Dentro de aegunoe. minutos .sera
Verra Dudge la que saldrá.
Despues de haber recibirlo la carta
ari une iä ndole un nuevo a t en
1:ido contra su prometida, se habla ayo.
derado de Ciare) una viva inquietud.
e.Era sincera esta advertencia? ¿Proa
cedía realmente de algún amigo deseo Lucido, ä cual, traicionaba, por un nioa
liso todavía ignorado, a aquellos cuyo
ieerelo habla penetrado? O tal vez era
una estratagema de BUS artificiosos ene.
leigas, un engullo encaminado a per.
ir trar Mea feeboria en plazo breve.
Sea lo que fuere, Claret había obra-,
de muy cuerdamente, poniendo al coe
rrieule a Elena de lile noticias q uo él
habla recibido, y eepviniendola por este
a' so. contra una de estas impruden,
tia: ireefleerivam, tan corrientes en el ea,
telele, de Elena.
11 nieto de Alfonso Bertillon, a petar de (le e celaba acostumbrado a ea-.
eteee dominar,. no Pod ía l ibrara* 411
aquella secreta inquietud,
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, Nunca, en el transcurso de su carree
pa, tan aventurad y tan accidentada,
no le había dominado un presentimien.
lo pereced°. No era temor, pues su alma
Labia permanecido exenta de este sedal.
enjerte° y el peligro, sea el que fuere,
no habla hecho mueca mella en su
me.
Pero esta amenaza vaga, invisible,
ceta-atase bits tregua alrededor de taquee
lía que el queria más que a su vida, ejer-e
cia iltVeDaibletrieult sobre sus nervios
una irritante depresión.
Actualmente que era ya su novia, casi
su mujer, Ca que él defendía, temía. que
cl estimable valor puesto en juego, eje'',
iendu una influencia sobre su eritea
rio inutlliazas su rectitud y su confían,
•
za.
La nataraleza de los adversarios que
tenia frente a él no dejaba de causarle
una cierta molestia y preecupaeión.
Cuando tenla que combatir solamene
te con los hombres de su raza, blans
cus como él, sean cuales fueren sus nacienalidades. nunca habla asomado en
-au iiierae un mi:el°. A deeptelio de la
-habilidad y la tuerza de aquellos y a
pi,aar de su modestia, tenla siempre con
respecto a ellos la t • onciencia de una
superioridad que debía aseizorar su exi..n

b-a un joven chino, espiando lo que ocue
inda en el laboratorio.
Ularel, que tenía en el pasador, ebrio
bruscamente la puerta, distinguiendo
perfectamente la silueta de este espión,
el cual, al darse il.enla de la presencia
del detective, se squivó precipitada-.
hiente corno st hubiese sido aorprendido
en flagrante delito de. espionaje.
Pero, al huir, el amarillo había tenido
la precaución de dejar caer un papel fingiendo no haberse dado cuenta de ello,
aute el miedo de ser prendido por su
mala acción.
Este hecho no pasó desapercibido a
Claree el cual, naturalmente, admitió
esta úiUnaa eueosición.
—Aprisa, Walter--eritó el—. Seguid
los pasos de este espia y procurad con.
ducirlo acial u Saber donde va.
DI joven periodista se lanzó en per.
secución del emisario ele Wu-Fang,
mientras Justin recogía el papel que ha,
bla vieto caer det bolsillo de este ele
timo.
Ilipitiamente, lo deeplegie y con una
cnjeatla leyó su conten1d0.
Ert idioma ingles ce hallanan Pseni
lao las sieuientes palabras:
"Averiguad exactamente lo que nace
en su laboratorio y venid e decirmeto al
fumadero de Opio, 110, Motto

un sombrero de Elena, intro.l.e,1en.le,es
apresuradamente en un maletín :le crac
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Lucera, roniéndoae regedamente esa
sombrero y su caree que tenia esconeie
deS en un rineen de la antecámara,
abandone la casa sin que llame se apele.
eibiese de su partida.
Media hora más tarde se detuve ,ren.
te n1 fumadero de opio Multo etreet,
dunde et aviador Sprague habla eostenide con Long-Sin tdconvereaciee nie
cual halda surtido el provecto de aeeeie
nato contra Elena.
El portero de la casa dirigió -una inie
rada a ti-mes de la, l'BUilijia que /e ser.
vía para reconoecr a los elienteä.
Bella la Rubia era sin duda una de
las asiduas concurrentes o, per o menos, había recibido inetrucciones a Au
respecto, pues tan pronto d st 4 hubo llamado se abrió la -puerta, penetrando la
avealurera en el santuario.
Sin dirigir la más insignifecante Me;
rada a los apasionados amantes de la
droga, adormecidos en lit beatitud de
SUS ensu'eflos, ella se dirigió decidida,
mente a que se hallaba Unocupado, con la gravedad habitual a fas
exige ncias de sil cargo.
--.4Estä aquf al jefe-21.41.144
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RONDA

SANT PERE,

TELEFON 3ó7

5

A

Preu fix NOVETATS PER A SENYORA i‘? Preu ix
Relludes les darreres creacions per a la present temporada : Grans assortits en llaneria i sederia
Grans stc-4:s en llaneria de totes classes gustos a preus baratissirns

Duvetin de tots cillors 1 de 120 centirnetres

2

ne

El millor present pes fiNs o

en,. u a

infants,, parents o arnics,'és el

Consistent en

Licor del Polo

!

Excelient dentifric de gran-poder antiseptic. El seu ús tenstant
! asegura una formosa sana dentadura. Mig sigle d'èxits

o

e

;:nlismarvaummanaJemosn7,
ra

a
,
,
I

de 5 20 pàgines. la majoria a duce tintes, amb un contingcf de mes de
1,301) gravats i test nodrit, segons originals dels millors dibuixants i escriptors de Catalunya.

DE

ii

• Especialitat n crupó
• per a corretja, sobsi
palntilles
a
•

Els camins de la son, novena original d'En Ramo, Rerent, arnh dibuixos
de Le/a Anglada. Obra estimulant, plena d'emoció ide profitós ensenyament.
part. 2." volum de la Ittblioteca de Ls M.kossn.t; de condicione materials
iguale a l'anterior.
Els camins de la sort (2. n part.
volum de la Biblioteca de 1..%
de condicione materials exactes als volums t.' i 2.")
Capcigrany, novel-la original de Biai Ewer, il-lustrada per En 7. Serra )iíasana,
1)bra notahilíssima dintre la novel-la catalana, ami) la qual el ecu autor cha
col-locat al primer renglr, del nostres prosistes.14."volum de la Bibliote-ca
1.A MAINAnA. 203 p'ágines,).
Jovita, novel-la de y. yesnahz I3JaiIu amb dilinixos de y. Sert,a .11asana:-.01)ra
de intensíssima emoció i d'episoclis culminante d'interifs i rhencoratjament
(5.. volum de la Biblioteca de LA M.trx %DA. 256 pàgines).
Contes de LA MAINADA.
dotzena. Un tom de 192 pligines en 16... contenint dotze contes d'altres tants autors, ami) dotze dibuixos de Yotin
Ranton Aliret i Anton Parre'. Enouadernació en cartonet, amb coberta a tres

ca

•

Clínica

XIII.

La gucrra de Successió o Fa perdua de les llibertets catalanes, ;auca
de ed rodolins dibuixats per Lao Polnero.

XIV.

Facècies del senyor Fargas, d de les s abates llargues, auca de 43 ro-

xv.

Subscripciú a LA MAINADA per al primer semestre de 1923.

Dr. Onnlaá, Sambit
Vis BloonerIa, 6, I,er
{entre Ilovlial I ::ant
Paul
t vasca!, MIPOTZSCIA,
SIFILIS
Ci.oacials, trulawnts per
al amarlo-1,st räpIA II,' lei
tIlLALTIES .SECRETES

0t0TFUN, PELL. BUFETA, PROSTATA
CnrunIta: • de 9 a 12 I 14
3 a S e r onennica ver t
PMflieätel 1 SUrem

portaran

Eis Reic

Motorets el :2etrics per a , joguincs mecitniques,

Et.S CÁMINS DE

ami) dibuixos de C. 11,cribri.

rnovillies, ami) p iles mar ea

LOT. A g ulles i flor3

LA LIBERTAT

Iltiminoses LOT, de ru -dt electe. Pantalies fanta-

DE CATALUNYA

sia i aparells de Huni per case ..: de nines. Lämpare r..; i
cli'!etricrie-, de la marea. LOT de tots
rnodek

pa,

dolins dílmixats per Passarcll.

Tot això, qual import és de 3525 pies., s'afereix en una quantilat maxima
cent Lots, con, a mitjti de propaganda, pel preu reduït de 28 pessetes

'íes

• =Urinaries
4 &I

La pubilla de l'Estany, rondalla de l'../arefi afratán),;:ilestracia per Loo Romero, sota coberta a dos colors. La princeseta, rondalla del mateix

•a

rimun2nnusy;sznzRoanzbea

IX. X. Calendaris de I.A MAINADA, 1922 11923, reconeguts per Iota la premsa
i el públic selectecorn els millors almanacs que han aparegut a Catalunya fine
avui, tant per la valor del seu text i la seca corn per la sera piesentaciú esquisida i estampació acurada. Un ter nie ntig de 3G0 gräVals cada u.
Tiraige a càries tintes.

XII.

ARENY DE MAR

a

tintes.

XI.

•
•

Telefon 523

En Nap Buf, detectiu, rovel-la original d'a 7. Lagar'a Llitcra.7, prohisament
i ilustrada per En y. Seta,: Alasatia. Text altament moral i entretingut volum de la Biblinteea de Le Mereeee. 256 pegines en exceblent paper verjurat,
coberta a tres tintes, en Cartonet).

VIII.

•

,P

1

de i.o915 pàgines, una part important d'elles impreses a dues tintes, contenint
mes de 4,000 gravats i text interessantíssim, sense xavacanades ni grolleries.

VII.

CURTITS

y, a

Col • Irceió de LA MAINADA. 1923. Un volum espkmlid,enquadernat en tela,

V.

eran fábrica

F

1. Col • lecc'ó de LA MAINADA, 1922. Un formós volum, enquadernat en tela,

IV.

7'50 pessetes

ormarewattreaW...tralf2Ertel-grfartle4042•101111L9121%z'

. rfflerres-e.
r"erd".717737V7*

Al

a

A.

Rovira i Virgili

1/1::

25 ntim

o

e

1.1 , ; • -..1^ •.

.
i

2
i'

y,

•e,

.

Fm-ran. 1. — Lar

¡itn

Come:luye).
F e rea.i. le.—teee - •-7T.•1'. li, I CatadIMVa. 12
A »IV dula!, 30 pessetes fronerrses les desreses de trame/muní)
De venda, als qu , osoos, a les
—A. 'u alverdA. i..onpla!„ e. — .1. \
Oficines d'"Aceite Catalana"
; fbia TraLt'a tr, 3.
(Trafalgar, número 14) 1 a
LA PUEsLiCITAT
V/2n7n12/..,
Mals de la pell. Vies orinäries. Raig X. Corte Cala.
:mines, 012, de 2 a f. ClInica de Sant Pau, él de 7 a 10
sa
-••n••nn•n•n••••

Bonsuccés, 4 - Vich, 16 • Teléfen 1471 G.

Dr. ECHA

ELS MONJOS DE' MONTSERRAT i a casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona 5.
1310
ea uc m3Ezie,./Ä.
tan

avincnt que

licor elaborat
JEL "Vi 40/..

en aquell Monestir es el que es ven per tot arreu aralg
La

nel 4:3

r

el non% de

u

3
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El propietario del fumadero hico un
signo afirmativo, conduciendo a la joven hacia el fundo de la sala, abriendo
una puerta que volvió a cerrar cuida.
dosamente detrás de ella.
Wu-Fartg y Long-Sin se hallaban serie
lados en la habitación, en donde acaba
ha de entrar, dispenienduse también a
furnar.su pipa.
M entrar su cómplice suspendieron
ambos su tarea, interregandola anejo,
lamente.
Beila complel6 los informes que es.
paraban por el relato detallado de tu
que acababa de camelee co la morada de
los Dodge.
Ante estas noticias favorablee, el ros,
tro severo de Vu-Fang adediiriö una e xe
presión de alegría, mientras ' que en la
cara arrugada de Long-Sin se dibuje.
ba una mueca de satisfacción.
—;Wert, mu y bien! —dio el—. !Sois
deeid,/..niente una murbacha hit elieen,
te, y fi re80M1 n 321 !pie os rescrvarnoe
os dimeerará que sabernos 1.agar con
jult4 valor tos servicioe que se no!

torpedeo de un sistema y potencia come
!detall-lente desconoeidos hasta la fecha.
Todos conocemos las graves preocupaciones y los sombrfos presentimient o que hablan hecho nacen en su alma
de patriota, el estudio del horizonte político europeo y de la situación recfpros
ea de las grandes potencias.
¡Cual seria su alegria si lejos de en
querida Francia le fuese posible, sin embargo, trabajar per ella y realizar una
sbra que le e.ernatiesei participar, en
caso necesario a su defensa!
Esta noble ambición justificaba el ar,
dur apaelonado por el cual dedicaba a su
nuca obra su tiempo y la mayor par ,
te de las noches.
Se hallaba inclinado sobre una probee
ta, observando las transformaciones qub
en ella PC operaban, cuando levantó la
cabeza, aguzando ce ()Ido hacia el lado de
In puerta.
Le habla parecido oir que se prOducia
un chasquido insólito al exterior, en el
rellano de la escalera.
---eQIU ocurre, maestro?—preguntó
Ja ni eson.
--iNe os inovaiel—respondit5 Justin
a inedia voz, dirigiéndose hacia la puer.
14 de puntillas.
, 11 attu laJu de la puerta se halla,

Pero estos chinos, estos amarillos, hljo s de una raza misterioea. con sus estratagemas complicadas y tortuoeas,
que armas emplearían contra ele eCtial
seria su táctica?
i3Qud inven‘us tliabtílieos, que resore
tes desconocidos iban a eoner en juego
' contra Elena y contra el?
Estos divereos pensamientos cruza.
ruin por su cerebro. obligándole a abandonar por un instante el trabajo que le
ab-ole/da, para reflexionar mejor.
No era ya ocasión. corno por la mafiana, de preocuparse de cuticherfas, corno
la curiosa botonadura de puño confeee
donada para Tanieson. Los esfuerzos y
las preocupaciones del profesor de la
Columbian Universiti, así conto la tarea
que le absorbía eran mucho MRS
vedas. y tenfan un alcance mucho tutee
yor al de todas aquellas en las eualet
habla él aplicado hasta entonces au ciencia y su ingeniosidad.
A este nuevo invento prodigaba por
erdneleto su talento. Era para Elena que
el habla estudiado tan asiduamente el
explosivo que el suboficial Waters ni n
periinento delanje de el en Staten-Ise

suma! ;

---Seguraretnie respondió Delta,
reeneteree—. ¡No voy a d e mostrar era .io
ante un cheque; pero, como os 10 dije
tintes. el placer 42 gemir un mal a es1,2

land.

El objetivo hacia el cual cnnsagrabi
Cien, ' febrilmente, rast f•Inälieallentp.
sus esfuerzas, era la cOnfeceitau de wa
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orgulloea hija de un milhinario

1119
tt,face mucho mis que el dinero!

—Ya se,Wis—intereino Wu-rangque vuesíra 'Misión no ha terminado todavía.
--Si he comprendido bien vuestras
instrucciones, vengo aqui para leerme
nana, y a .este efecto llevo en este ma ,
letin lo que- iire cisa. —
Abrió el saco de mano, sacando el
y eetido v el sombrero que habla subetraído de la habitación de su dueña de
UI) día.
El chino los cogió, examinendelles
al ent amente.
—Si--dijo él—. He visto a Elena Ile•
vendo este vestido. Y cuando ves os lo
pongáis, peinando vueetros enteetos rubios como ella acostumbrae .1 petner
los suyos:, et parecido entre anibae. 5.3.
tare todo a alguna distancia, se'rít base
lente para que 30 confundan hasta los
que la conocen mejor.
—;El momento de jugar nuestra dl.
tinta carta está próxima—observó Long.
Sin—, y opino que seria conveniente
fueseis inmediatamente a proceder a
vuestra transformación'
El chino abrió una puerta disimula.
da bajo una gran eortina.
—jEn eta pequelle habirsisión pa*
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