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L'esperança : Mussolini

Les vuit hores

A l'entorn del discurs d'En Romnnones

En 1//1 d:ari belga, c1/4 "La Gazette" de
La conferencia d'En Romano- dactors del projecte. El caient naFloreada, octubre.
nes ha recordat una cosa tan tural de llur esperit es mandes- Erusscl-les, trob una caricatura que fa
Ahir al matí, en fullejar alguna diaria de Barcelona, tinguéetà
meditar
una mica. Ili 7&11 una maro
El cap d'estat feixista
oblidada com el projecte de desa ta en les bases. S'hi parla de sera
' ns un trasbals. Hi havia hagut el dimecres, dia de Tots-Sants, consumat
i es ja un fet l'eneä_ centralització elaborat per la Co- veis de vigiläncia i seguretat, d'o- que porta un fill abs bracas i que posa
una "batalla política"—així ho assegurava el nostre confrare rrec del hei
a Mussolini de for- missió extra-parlamentäria. "La bres públiques, d'establiments be- una /11ä sobre l'espina d'un abre pi
.aas Noticias"—, consistent en una votació "muy nutrida y ex- mar ministeri.
La mama sobre Vea" ha semblat entendrir-se da- nèfics, d'institucione de foment 1 Inés granda. Hi vejen tus obrer que sieagitada".
Ili
havia
una
candidatura
regionalistraordinar iamente
Roma acabarb amb una parada vant d'aquesta evocació. Nosal- crèdit., de riquesa forestal, pera ¡ei una mica par a parlar a aquest
I
sortiren
elegits
quatre
mota i una altra de coalició monàrquica.
espectacular i igrandiosa. En tres, cense negar-li en cap mo- per a venir sempre a la nialeixa Segurament li ha fet una pregunta faceciosa. Segurament, perquè té la cara enaquest moment els carrera de ment el dret de disposar amb ple- conclusió. La Diputació regional
uarquics, per majoria i un regionalista escadusser, per minoria.
Halada. El noi fambé semeje i contesta:
Un altre diari, pertanyent a la classe dels clandestins, encapçalava Florencia veuen passar innom- na Ilibertat de les seves tendre- podrä fer el que vulgi en aquests
—Jo. Papa, treballaré mis de vuit liaanima. posa.da a la "Crónica política", amb el següent títol: "Una brables fardares feixistes tocant ses, volem reproduir un document rams, per?) ses institucions conres; faré co,,, la mama.
himnes patriótica. La bandera que compta amb una alta sanció viuran amb les de l'Estat, es
derrota de la Lliga".
Con:frenen la cosa? A Bélgica, com a
es a tots els balcons. Els visques oficial.
coordinaran i harmonitzaran amb
Ens vàrem esverar. Hi hauria hagut eleccions públiques, i a Mussolini es snecceixen ininteles de l'Estat, i l'orgue d'a- rasa nostra, les veril llores son una noEns
referim
a
la
nota
que
faciretal encara no beis falda. La gcnt Si
Desalm es no n'havíem hagut esment? Les forces de la Unió Mo- rrompurlament. La história d'Ira lità En Puig i Cadafalch, de la questa coordinació sorä el goverdiu la sera. El que ha dit el noi, conrärquic a Nacional havien assaltat la representació de Barcelona,
lia continua.
presidencia estant de la Manco- nador. Les paraules no eón les fessem, que té una itilenció profunda i
'en l'hora mateixa que es feia públic el festeig de la Lliga i del
S'ha cometen de sobres a que
munitat, el dia 17 de febrer mateixes pece l'esperit es enceque ens transporta mes odié de la !finta
tament el mateix de la Ilei pravin-lave prfctoqueSrlfeia de 1919.
conde de Romanones?
de classes.
cial.
Toles
les
autoritzacions
que
rin
dia
davant
de
la
Rotonde
de
Aviat veiérem que el cop no era tan greu com en el primer
- Aquí la tenia; no pot esser s'atorguen a la Diputació regioAquest obrer de la caricatura,
Montparnasse,
sobre
Massolini:
mes contundent ni mes clara:
tnolts obrera de la realitat, acaba de pleasome n t haviem cregut. La votació nodrida i extraordinàriament
la
Mancomunitat,
nal,
los
té
ja
—El
veureu
potser
ein
dia
da"Estudiades les bases de
agitada s'havia efectuat al local de l'Institut Agrícola Català de vant d'un batallé sagrat saludar
perquè les tenen ja les provtn- gar després de fm la seva jornada de,
vuit hores. Se n'unirá a beure una ropo
Sant Isidre—el qual, per cert, es dirigeix en castellà als cata- arnb l'espasa la bandera italia- tatut regional de Catalunya fora cies. Pulsen sí que s'escursaran
al café, a badar una entona per les Mes
-, i la batalla s'havia descabdellat al voltant d'uns càrrecs na. Es un Italià del segle XV, nuilades per la Comisaba extra- els trämits en materia d'exproparlamentaria
i
publicarles
pel
nufriques; si per atzar is icinPerapiació torease i concessions d'ale la ' Junta administrativa del Canal de la Dreta del Llobregat". un condot t iere.
Covern, es palesa en primer lloo gües, morint a la regia en lloo
nient casola, s'estarà en un recé (legtet•
Mussolini té ara quaranta vuit la incomprensió del caracter naLa Unió Monàrquica ha obtingut una victória fluvial, preciel diari. Les ¡lea, eis sindicats, la policía,:
d'arribar
fins
al
Ministeri,
per?,
Mment a la dreta del Llobregat, com l'hauria poguda obtenir a la anys. Es diputat per dues cir- cionalista (lel problema. A una això, admes, fóra una ben mitothom, venia perqué aquest obres no
eurnseripeions: per Milano Pa- demanda d'autonomia integral es
treballi ni un minut tnés de y:4U hores.
dreta de l'Eixampla. Es tracta d'unes eleccions on només voten
grado. autonomia. En resum: devia
i
per
Bolonya-Perrera-Rarespon amb una cesta quantitat legació de serveis, cap. AutoraQnsi es preocupa del treball sense meels propietaris interessats. Al Canal de la Dreta del Llobregat
venra.
Forli.
Ideoldgicament
es
han sortit victoriosos els acreditats monàrquics senyors Collaso, un borne al dia: antidernderata, de prosa administrativa, dificil de nació per a establir-los, igual que sura de la seva niullcr? Ningti. Ella fa
concretar, per6 que un cop intertiricia, renta, ruina, atleta els fills, els
Puig , Mans i Casanovas. La victória fluvial pot servir als senyors nacionalista, sindicalista. A Itä- pretada resulta no correspondre fins ara.
vestei.r, els deshila, els fa dormir. Fins
Si en materia d'Hisenda Tes baCebase i Mano—oh, els espeetrest—de conhort a les derrotes ciutia és a l'avantguarda d'aquestes a la idea d'un Govern autonòmic
si un instala surt a passeig, ha de poridees. Disposa enterament d'un sinó a la d'una descentralitza-i ses aprovades fossin generoses,
tartanes.
teo- a coll un infaut i vigilar raltrc per
Això
reésser
salvat.
tot
podria
mili6 (Chames. Aquests bornes cid administrativa.
qué no s'esgarrii. Fins qua" s'ha colgat
A hores d'ara, la nova sensacional ha estat telegrafiada i
velaria
la
intenció
del
legislavaldran el que valgui el (modaal ¡lit per a dormir 1 ira! llevar-se mil
Mes àdhuc en aquest camp de dor, i es feria el miracle de treutelefore j ada a Madrid, i segurament farà sensació a la capital vanter. Arriba Mussolini a la
cops Perqui l'un piara i l'alise... l'ah...
la descentralització, les bases de re de textos legals esquifits, cond'Espany a. La Junta administrativa del Canal de la Dreta del
prova del fcc del Govern seguit l'Estatut resulten tan migrades
vo/ fer pipí.
Llobregat, que estava en mans dels regionalistes, passa al poder
d'un enorme entusiasme. Es per i inconexos que hom no s'ho ex- seqüencies vastas. MalauradaLa mullo., :se la caricatura que m'U
ment tampoc en aquest punt hi
de la Unió reIonärquica Nacional, que tindrà a la dita Junta cinc una gran quantitat d'Hallan!.
suggerit
aquest comentari, fa 11/1 Posat
plica sind per la necessitat d'Itera ha lloc per l'esperance. Cinc caindividus. contra tres de la ',liga. Els qui saben tot alió que hi Ceeperanea de l'hora. Veurem si monitzar parers diversos.
inexpressiu. Jo erre que li escanda MI
d'ingressos
S'atribueixen
tegories
'ha a l'aigua d'un canal, sigui de la dreta, sigui de l'esquerra d'un Mussolini serle en efecte el creasomriure ff,
i indidgent. Ella fa- Vegem cona eslava plantejat 1
l'organisme regional. Una fija- suposar que,irónic
passi el que passi i vingui
ras ens asseguren que la gestió de la Junta té la importancia que dor de la nova Itälia—d'aquesta com es pretén resoldre el pro- aseria,
són
patrimoni
que
¡murta
el que vingui, una tnare veritable co poli den a la copiosa quantitat de moneda que passa per les seves nava Italia que el feixisme ha de lelema.
de sortir del no-res. Una segona,
dre, gaudir inai eh beneficis duna ¡ornademostrar que ro es una figura
arques.
La unitat moral i territorial de impostos de millora i laxes per d: oficial, establerta per les deis i conretórica—o el liquidador lquasi Catalunya estä ja reconeguda en
de
serveis
que
aprofitament
Nosaitres mai no l'aullara dit que l'aigua mansa d'un canal
trolada per lo polla:.
irresponsable de An Roma poli_ el fet d'haver-se constituit aquel i
pera no crea un sisa
lixigués portar tan terribles batalles. Ni mai ens hauríem pensat
CARLES SOLDEVILA
tira deis nostres dies, aristefa- haver-se reconegut pel 'Govern, pressuposa,
tema financier, que es proa per
que el monarquisme tingués tanta forca hidràulica. Ara ens Celo- ne gra, podrida 1 eseeptica.
Ice
Mancomunitat.
La
demanda
ca,
ja
exisuna
Ilisenda
enrobustir
Iba de les imi s lúcidas coas- talana d'autonomia integral
nom que hi ha monàrquics de riu, com hi ha peixos de riu.
tent, no per a fer-la neixer. Les
dels politics
delsRenai,
Nigilem, dones, la blana aigua fluvial de la nostra terra. Els tatacions
...mfleava que sita de donar un altres dues , impostos cedas idoxrmient rexpresnren
aizf:
La
es-..
enemics nomenyspreuen cap terreny de batalla, i menys el terreny
toraingut positiu a l'organismo tecleas d e . i'Estat per serveis
da es renova portant-la sovint
Fins avui hi hay ia hagut a les ribes del Llobregat, per cap al seu principi." Es a dir, pelillo que compren aval tot Ca-' t raspa ssats, terrera el detecte
talunya. La resposta de la Comis- que no es coneedeixen ara, sine
culpe de la mala voluntat del poder central, els mosquits del paCap al principi que assenyala cid extraparlarnentäria, ultra de que
es concediran quan una uludismo. Ara hi compareixen, alçant el cap per ciamunt la llosa de
l'originalitat de la rapo. Ilavent no satisfer la denianda, con) que va Comissió
ho acordi. Es a dir,
llar tumba política, el senyor Collaso i el senyor Mans. Els regioRepetien la Conversa filológica V puproduit„ una explosió d'ilalianitat rebaixa el problema politic a la
que
estem
abans del projec!alistes tenen fama de saber organitzar be les eleecions. Peró de
blicada a l'edició damm, perque, degat
primària, Mussolini s'ha lamo- categoria d'administratiu, neta - tat Estatut,com
atar)
cense
comptar
a una imperfecció del tiratge, apareguevegades els horneo, després d'haver adquírit la fama, es posen a sal la realitzacid del mito de la ¡la positivament les atribucions que l'Estat no ha anunciat en cap
ren algdrts exemplars amb el primer pagrandesa nacional. De fet, Mus, que de fet té la Mancomunitat. En base cl propasa de fer tala dejeure. Aquesta rivada del Llobregat ha agafat desprevinguts els
rägraf inintel-ligibla. Aixi els lectors que
Castres grans organitzadors. Esperem una próxima i esclatant solini es treba avui davant d'un efecto: dintre sa modesta actua- legacions, i al contrari ha anuncohleccionin aquestes Converses, podrán
problema semblart, per6 invers da, la Mancomunitat es mou amb ciat el d'incautar-se de les obres
set-ceja.
5ubstituir la defectuosa per la que doal que volguercn resoldre els ho... independencia, i en canvi, l'orga- paliques regionals quan li con1
men novament avui.
mes de la revolució rueca. Rea- nisme que l'Estatat proposa crear vingui.
to-f•-•-**4.-e•-e•-n4/
litzar el mite comunista foil
V
estera supeditat a un governaPer fi la qüestió de l'idioma. Es
pesaren de Lenta. Realitzar el dor, orgue necessari de comuna.,
"Segons comunica des de Tetufin
la raes vidriosa i essenA ITALIA
titile realista-nacional es l'espe, cada, publicada i sancionament aquesla
comissari
acaba
d'arribar
a dit punt i no
cial. L'Estatat l'exila com fins
ranca en flor de Mussolini i da deis seus acords. Per si (sis?) no ara de l'escota primària, l'exila de ocurreix novetat en tot cl territori."
la ioventut italiana.
Deixant a un costat que aquest passatfos prou, s'estableix un recua la Itniversitat i autoritza que
El feixisme, com a torea an- gratuit, davant l'Audiencia de s'alterni ama la castellana en ge, extret d'un diari catalä, es delataria
(ilegal, com a problema d'ordre Barcelona, que qualsevol pot en- l'ensenyança tècnica. Ningú que roen una traducció servil del ras:ellâ enpúblie, pot considerar-se liqui_ taular, fina contra acords dama conegui l'estat de fet en les es-, cara que Tetuan no hi aparegues accentn intel.Pgentissim periodista per endavant cap sistema social
tuat a la castellana, i en lloc de dir "a
itatiä, Cabrini, ha publicat re- i econdmic, haurfem de deduir dat. Els bornes que l'han estruc- dre general. Es a dir: es fa pos- coles provincials deixarà de vea- dit
punt" dignes "al dit punt, i
tente-val al "Manchester Guar- que ara començaran a Itàlia una turat són aval als mes alts con- sible la interrupció de rota la vida n el retroces que aixa significa.
rrer" no es trobés suplantat per "ocuDiguem el mateix del permis
dias" nie treball relatiu a les serie d'experiments de sau en viu sells del pata. El ferment, pera, administrativa.
rrir",
voleen ara fixar-nos exclusivament1
landaieles eocials dell feixisme. per a veurs quin sistema es el en el qual han sucat les rels
Sembla, en vista de tantes pre- d'utilitzar el català a les Diputaen la forma, ontrreix, perquè es realment.
Osan el (ht article aparegue, no millor o el mes pràctic. Tan pe- riel mo y iment, semble esser a caucions preses en l'organilza- cions i (onsistoris, retallat per
greu i descoratjador que hi hagi ami enitälia una tarea indestruatible,
D'havi jI produit envara ells esde- rillas com el criteri tancat es, vincularla en la mateixa essen_ ció de Corganisme regional, qua l'obligada d'haver de duplicar cara qui pugui eseriurc ecnrreiu. en llos
veMay nts que han d'ut el "Feix" en aquestes qüestions, la man- eia de la rapa. El sol fet d'ha- hagin de ser formidables les fa-, ami) (ansia castellana tots els dode ocorre.
fultats que se li atorguen. No es cumenta. L'as davant els tributi P0.1 .-r. Les dades contingudes canea de criteri.
Tots els que escrium en un diari cataver-ae indieat que un diputat so- aixf. Sitian pres precaucions per nals sera una eoncessie teòrica
en ei arlidle es fan de mejor
lä, tices cls tipúgrafs que componen un,
En conjunt, iles caracteristi- cialista. el senyor Baldessi, de
ril
3 Pra que Mussolini da el mies del feixisme proten que es- la C. (a T. entrada a formar res, i la màquina muntada tindr à mcntre no s'obtingui la catalanidiari catalä, hurten de cencixer be 'a
tat de la nostra audiencia. De maCap (1n 1 tovera de Roma.
granática catalana, i faltes com ocurreür
ta en contradicció fonamental part del ministeri Mussolini ha frens enormes, pecó leí escassesa
que en total es reclou defi- revelen una dcsconeixenca tan gran de
:' Calmad, el feixismees amb el principi de la Iluita de produit ja un cert recel a la d'energia. Tenfem una promesa nera
nitivainent
en
son
papen
secunmit
(Iel
la nostra gramätical
In rneril en gran part social, classes, que des de Karl Marx Toscana i s'ha manifestat a Flo_ de delegacions signada de
dan, deixant-lo nomes cosa a leo
j. Qui que hagi fullejat una gramätic-a
les maa en primera líala la enea ha inspirat tot el moviment renda, que da en el sindicalis- rei. Semblava arribada l'ocasió
per
a
estar
per
casa
l'idioma
caaquí
no
hi
dar-hi
compliment;
catalana no coneix eins vsrbs
qiiesti. obrera. Un gran nombr.e proletari. 1 cal dir que després me té un mafia mes reaccionari.
talla
allunyant-lo
de
l'escala
i
lluvia
cap
perill
politio,
es
traeocórrer, discórrer, etc., compostos de edel,' t'iberas i dele intel.lectuals de l'experiència deis darrers cin- La prepotencia — aquest es el
ensenyança, fent-lo mes di- recr, i que tots es conjuguen com el ved>
del procedeixen del so- quanta aus. s'havia palesat, per punt flac do tots els partits Ha- lava merament de .plans i otea l'alta
cuca; de serveis. -No hi fa res, la ficil a la vila politice local, i simple córrer! En catalitro hi ha verbs en
eialknie. Pesó l'obrerisme fei- a tot aquell que no tingués l'en- lians. En el fons, incapacitat negoció es absoluta, potser, cona no garantint-li tot honor en la
-rterrir; a tots els verles castellans en -cetata divergeix de les tendències teniment cspesseit pel doctrina- d'evolucionar.
tra la mateixa voluntat dels re- Iluita pel dret.
ri ir corresponcn verbs catalans ca -cdrrer
s adalistes i sindicalistes en al- risms o per la passió, el fracàs
Mentre escric aquesta nota,
Ocurrir, discurrir, transcurrir s6a, en reguna punts d'importància capi- d'aquest principi. Ara Mussolini, passen per davant de la meya /1•-•-•-•-•-••••n••••••-11-1,•-•••••••-•/-11-04/-1/-4-0-11/-11 n1
tal, ocórrer, duedreer, transarrer, i per
tal.
que entre els s . us detectes no té cambra de l'hotel els triaris fei-,
tala no cal dir ocurre!.r, discorreix, transtinas aquí com resumeix Ga- el de la covardia, s'ha declarat xistes formats, cap de.scobert
CtO eix, sind otorre, Aworre, trauscorre
briel els treta caracterlstias que obertarnent contrari al principi sota la pluja fina, cantant i do_
POMPEC FARRA
dif erencien en aquest punt les que ha constituit la columna nant visques. La processó es inVI
fag anitzacions feixistes:
central de l'obrer:sms ce/den-mo- terminable. Jo tinc les orelles
LIcgien en LA PUBLICITAT de ris
Primer, la vaga en els serveis rena En 'Talarla la direcció plenes d'himnes i escric de quald'octubre : Sabe- ui detgraciadament l'inerrada que els teoricistes i els sevol manera. De tant en tant,
Pülies no pot esser tolerada soter-es pedid de certes agencies en deforiris senyor do la fila i crida:
ta cap pretext.
bornes d'acció de l'obrerisme han aurt
mar les realitats portugueses". Nosaltres
---Per Mussolini, eja, cia...
So gon, la l'alta de classcs es donat i aquest, ha retardat l'ediriem: "a deformar les realitats poneni—Alalä—tothom respon.
te zeepció i no pes la regla.
valuad social del món i ha fet
--Per Mussolini che parla Un incident: Els alemanys es retiren per a pro- mieses". Quan preferim a a co davant da
penetre
a
la
causa
obrera
el
temps
in fini Mes complemente, no ene 1 undem
Tercer, a mes dele interesaos
chiaro, eia, eja...—ha cridat un
Obrera cal tenis en compto eils i i'empenta. Aval ens trobem da- foixista. La resposta ha estat imnaturalment en l'ús needi-esal, que, datestar
:-;
Suissa
justament
ofesa
vant els infinitius complements, admet lea
de la producció ele dele tècnics sant d'una reacció anti-sodalis- ponent.
ral
suis
lea
manifestat
a
la
ConGinebra, )3.—L'OfIcina hetera
1 els de tot cl país.
la gairebd universal.
dures preposicions a i en, exactament corts
Per Mussolini que parla dar,
Pera airó no vol dir que la que sap dir ¡ea coses pel seu nacional del Treball ha clausurat ferencia Internacional del Tec- el castellä; ens fundem en l'existencia, ea'
Quart, els feixistes aceepten la
en
ha
seus
delegalg
ella
que
els
avui
les
seves
sessiOns
haventel catalä modem d'una tendencia evidenti
reatucció deis salaria sempre que transformac,i6 del regim social nora! Veu's ad la rae de que sa.
Lu xó sigui necessari en interés en un smtit de majos humanitat gui Mussolini l'esperar/ea màxi- se produit un incident. Els delea estan descontenta pel fat de no a generalitzar la preposició a davant da
haver
estat
reelegida
SuIssa
cera
gats
alemanys,
per
a'
protestar
intinitius complementa La produccid, en
e la producció.
i de major justicia, no continul ma de l'hora. Veu's aci com es
de qué l'alemany no hagi estat a membre do la Conferencia i el catala modern, de construccions cele
Caique, els feixistes no adop- essent una necessitat histórica 1 imagina un Halas la Roma poli- declarat tercera llengua oficial, que per tant, aquests delegats es entrete»ir - se a fer- So, tmsar a dir-So,
ten
per endavant cap sistema un dele grans problemes del nos- tice que sembla contonear avui: s'han retirat de la sala.
desentendran de lotes les qües- en ple periode d'influencia castellana.
ese rminie
tre temps. De la mateixa manera una Roma quo parli clar.
ni cap sislaune
El senyor Burnham pronun- Hon g de la Conferencia Interna- prora a hastament l'existència d'aquella
social que l'errada orientació del sociaparticular.
JOSEP PLA
eiä el rascara de elausura.—Ra- cional. .
tendencia i la sera fortitud. Talment que,
lisme i del sindicalisme ha proA mes a mes, en fermata? les quan al costat de ks construccions amb s
No es pot negar la claredat
dio.'
le, afir macions que havem reproa vocal, el contracop d'un moviseves queixes per la conduela de de la 'lengua parlada, trobem en el català
Ginebra, 3. — La Conferencia la Conferencia respecte de Sui- literari construccions amb es, nosaltrcs
chu t. La darrera es la mes discu- ment de resistencia, Cerrada
VOS, NACIONALISTA,
nal del Traban ha determinat as, recorda el (le yera federal no Id sabem vetare la perpetua-id d'una
tible, puix no ea compren gaire orientada dels adversaris de la que us heu lamentat do la poca
tornar a enviar al Consell d'Ad- que aquesta actitud no corres- construcció catalana amiga, sind una innque (lea torea vagi a la conques- lluita de aleases portaria una re- premsa catalana, que heu enyorat minlatració
la nota que tendeix al pon a l'oferanent realitaatp el tació del castellà. No-,altres creletn ferla
del Poder sense tenle, encara brostada 1 una nova a/plasta de anys eegulte un (llar) Integralreconeixement de la llengua alee
Govern de Pallasa de «muda' /mamut que, sense l influencia caste„gune aeal s sigui ea tintes gene-. l'obrerisme revolucionara 1 pas- ment nacionalista,
manya com a idioma oficial a amplie terrenys en terntori Wo-' llana, ami el catali, davant els Infinitius
sala, un p rograma sobre el
earla el segle XX senas que es
SOU
SUBSCRIT
rb A
JA
l'Oficina
Internacional
del
Tse-,
nimia!, per a construir la resi- complementa, diria sempre a, creso la 4:
vedases la noble transformació
g ica del t
Si haguessim de social que s'esperava.
9.11 PUBLICITAT"? ball—Ravas. e
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,
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Gqyerji
------Qintbra,
4414 PU 44 IQUI011143 aw /Jeta
R O .V44 1 D4.191,1+1.
-•- - - - -••
COM

Ci onyerses
lägiques

eregadiu.

El programa

obrer del feixisme

La post-guerra
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FINANCES COMERC'

Pus.

Oran Sena
Mea» •

SESSIO DE BORSA
del

3 novembre de 1922

BORSI MATI
Bale
Obertura Ala
interior
7I95
181 .5 6596
borde
fe'90
Atacante 63%4
BOBEA TARDA
Rala
Obertura Alt
(3'73 00' 60 09.7.0
NOrde

Alacanta 6255
Andalus49.5810
Colonlais 005o 6C 450 6 7 .50
197
Filipines 197
106

Tan.»

7.95
63
OS 05
Tanta
•75

8.55
1,5

19a

OBLICACIONS

Colització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die 3 de novembre de 1922
OMITES DE L'ESTAT
Deute Interior 4 0/9 F
86'50
Estertor 4 % P
•

•
•

Antble. 4% 12
Amblr. 5% F
v/. 1 juliol 1555 S. A.

ete. Tr.
•

1

•
•
•
•

•
•
•
•

S. B.

4 jener 1924 S. A.
B.
"
4 rebrer • S. A.
B.

10250
10340
103'15

AtUNTABENTS I DIPUTACI0N6
79
Dente mutucipal E. 1903

79
78

1901
1005
1906 Ser. A.
1908 Ser. B
1996 Ser. ti
1907 Ser. D
1910 Ser. D
1912 Ser. B
1912 Ser. E
1112 Ser. F
1913 Ser. B
1916 Ser. b
1217 Ser. 15
1016 Ser. /3
1919 Ser. B
19:0 Ser.

7855

77'58
73'50
73
77'50
7750
7750
9650

1981
Elote Limeta E.* 1899 4 1/2

•
•

•
•

''' 1907
• tefe
• 1909

Done Reforma
Dipt. 4 Barna Emane 0.000 050 p.
•
•
•
5800.600
•
•
•
13.000,000
MancoruunItat Catalana E. • 1914
•
"
1933
Catre Crean Comunal
Obliga. Pan Barna. 4 1/2.

. 61'57
81'50

Meres 1 eer. nectonalitzades
s.. Ser.
•
Ser.
L
•
•
•
4. 4 Ber.
•
I.. Sor.
Faneetede Pamplona
Prioritat Barna.
Segóvin Medina
endeluses 1.. Ser.
2.. Ser.
Alm,. Valencia Terral'. 49/0.
"
Adhs.
1..
M. S. A.
• »»

60

3850
75723
6375
5885
65
8450
en'95
75'75
59'35
8811
7555
84'50
5575
53'95

amativo
• • •
• D
•

C

• y
Franeaa 1864
"
1973
C. 4 Gral. Tramviea 4 0/0
•
"
50/0.
"
Fer r ocarrIls de Catalunya
59'95
Companyia general ferrois. Catalane 96'50
Companyia Bareelonesa ElectrIcItal
Alones de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas l Electet. Ser. E.
72'50
•
" F.
Energle Eléetra de Cata!! 5 0/0 83
• •
"
00/0
Soctetat Productora Forres Motritia 9150
Companyia general Tabaco Filipinal 63
e • •

ACCIONO COMPTAT
Catalana CaO Electricttat
Canal d'Urgen
Ponme IncluStrlal
S'a l. Gral. Telefona.

I LLET

Li

99'35

PARtS Talara
Cansili Sobre LondreS, 64005.
litem Itelglea, 93.

ldem Espanya. 45175.
Idem Holanda, 571.
Nena Halla, 6080 ,
Idern Nova-Tork, 1454.
Dirrn Portugal, Inc.
1111 01 Suecia, 305.
's'ere Su/s.a. 265.
Itlern Argentina. Inc.
laeen Brasil, Inc.
li p iS Gr8cla, len
Lucia 'Noruega, iscasn.

Diem Dinamarca, 29350.
ldem Berlín, 125.
ld e rn nena. 002.
Vent rrat rt, 46,

190

• PenInaular Irlem
/L e Amertee d'Electrtaltat.
DIVISES E8TRAMG•R22
Franca, 4520.
Plem SUISSOS, 1 1 913.
/dem belanee, 4350.
111.2res, 29 5 9.
Urce. 57'60.
Ddilars, 6955.
Marco 0175.
Corones, 00150.
BORSI NIT
Obertura Alt
Dale
N or d (815 63'65 63 6o
Mamila, 88'4o 69'5d f 8 '4 o
A0C41.,0 5 58'oo 5815 50'oa

73'5e

Interior comptat, 70.
.1‘
Idem fi de mes, 00.
Atnortitzable 4 per 100, 80.
/den/ 5 per 100, 96'85.
Exterior, 86'3traa.
Bono d'Espanytai92.
Ideal Espanyol d Cradia 000.
Idem Riu de la Plata, 230.
¡dem Ilispano-Americe, 000 •
Tabacs, 000.
Sucreres preferente, r;9.
Ordinàries, 2850.
Cèdules, 00.
Nords, 000.
Atacante, 34050.
Frenes, 44'00.
Lliures, 2922 ,

1335

8,.
"• • • Ser. A
•
"E
•

CORSA DE INADRID

TASCA

147

1 ..r' e. 5490 tbln.
l' e rt len, 221'50 dem.
1. 1 es. 6080 dem.
0.31arrn. 14.15 anta
I ..tatrt LICOUO. 56150 dem.
a. es, 021 oír.
Ceeenern
C. off.

LONDRES -- ~ce.
(7,3 thalca ara-enanca, 4075.

Tensa

08.6u
51
5851

CA

Erterior. 7.4.
Frano, ersw.
Noca York, 4.1•651.
Espanya.
3,/t5O3

28'50

Calda Estremadura,
e roja
()MI
Fa v es ¡'rol
•
Valencia
/avena Mar roca
/eres ne.
•
Feces
Ce Sevilla

24

" nee 50. 7 0 29
re.e.

. . amante

Comarca
tirarte

Tltna
10te in/leste pr'e,
per mereaderia

Negociem el curó del DEUTE AMORTIZABLE

okartn.Les

00110

17'50
1655

9.

Na,'
te

15 1/9
14 1/5
d'ordi 1 5 de

arefhater Tförd,
Alacant,

1 S'ordl 1

Selecte,

de

54

Matute,

CIGRO148

Sane /len. 31,
¡eren

Abrics
preus
d'ocasió
a

Pelats,

•
''

llodrion fum
Boqueria, 36 1 38

175

1,
2,

•

tan
1 :a

3,

Coro palo,
Pera Ilfréen,
Mallorca.
r..c., ve/e-,te.
Vacuno arrfbatn-Nord,

•

69

INGAGETES

Amonfr , illne,

4
Alarant, 28

"

114

67
75
46

blat.

SOLER I TORNA GERMANS
Banquero
BiT

i

5 per 100, venciment 15 de novembre

44
28

lacraba Fine«,
114
"
adra. II,164
•
" 14,
105
Berilloch 0,
48

Capes no'
Gabardines

e

119 unos

Garrofa negra
15
33
Matutera
•
•
Pueble..
11
• Rala
•
Mita
26
•
Reiteren 28
Deprnsald.-Fa li/li J. s que virem 021'
Cae que crelem aeabada la puja Ce garrotee 1 no ens vareo. equivocar, puig el
mercat d'asuman trua eme fluir, desea als
"stocks" arribat loto a l'hora.
Han arrtbat a nostre port, earregets
de garrofa, e13 lanUtt "Genoveva", "104rairlm", "Roas", "Pilar", "Pastora", "Manuel segon" I "Mariano Sano", que en
total porten apene" 600 lon a s crautteet
fruta aprollmadament.

PerInee mimare 4
Seamuea
Terceres
Quietas
Freno per tau de 68

LLETS

Eran --rnos, 4480 per 100.
Ingleabe, 2910 peSsete5.
Itallans, 0715 per 100.
Peines.. 41'70 per 100.
SU/805, 110,
Alemanys, 017 per 100.
POrItiple00e. 030 pesantes.

Ateraanys, 020.
Austriaca,

002

per 100.

Holamicsoe 2'35 pessetes.
Suerte, 1'63 pessetes.
Noruega, 106 pessetes.
Dinamarca, 120 peseetes.
Rumania, 4 per t00.
Estala Usuta, 649 pesselea.
Canatlä, 6 pessetes.
Argentina, 2'23 pessetei.
trneralS, 4'911 prsactes.

ArgeHos, 4380 per 100.
ES1Pte,
FIliplaes, 215 pesseles.

OR
125'50 per 100.
Onzes, 154'50 per 100.
4 1 I duros, 12150 per 101.
1 duro, 114'50 per 100.
Isabel, 190 per IJO.
Francs, Irll per 100.
Lltures, 3140 peasetes.
Detars, (157 Men,
Cuba, 645 peascies.
Medra non, 127 per 100 .
Vencsuela, 124 per 1 00.
Mares, 150 per 100,
Anr0s,

Borsa de la Propietat
COTITZACIO DE TERRENT5 6ERADIES AUTENTIQUES PARTICULARS I OFICIALS
EITUAGIO: PREU DEMANAT PER METRE
0000

QUADRAT
Garree de Borrell, 7938 pessetes.
ldem de Dallen, 15876.
Idem Roger de Flor, 0615.
/dem p rovença, Sant Martl, 4630 ,
OPERACION3 RSALPFEADES

Preu panal par metro quadrat
Terreny carrer de Londres, Sant An
Crea. Escriptura 13 de malo de 1922, 1053
pessetes.
Correr de Catan/ny& San/ Han/.
de maig de 1925, 3307 ,
VENA DE HAQUES URBANES
Casa Correr de l'Aliança, Hospitalet. Escriptura 19 d'Octubre de 1929, 13,500
Solar,

hilnilda arras de terra, 1V4.
(mil/echa termametrica, Ve. Temperatura mitja,
PreelpIlael6 zumosa, des de les Choree
del dia anterior a les 7 horca del ¿la
Co la Mita, 03 MIIIMetrea.
Recorrcgut del ven; en Igual temps, 97
gullOwelreS.
Obser n io.ons particulare, belio prl Clamad.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Dues pessetee
mee. Provincies, 750 pessetea
trea raerlos; 15 els sis ídem; 30 un
any,
Unió Poetal: 25 peasetes tres
m en os; 50 elm sis; 90 un any.

pessetea.

Casa carece de Ufana Sant Moral.
Escriptura 14 d'octubre de 1925, 6,000.
Casa, carece de Robador (case). Es-

erlptura 29 de aetembre de 1909, 30,000
pe3Set ce.
NOVES CONSCTRUCCIONS
Permiso a concedds per l'Ajuntaxnent
Daga O pisos, carrer P. Gallifa,

SI LS-SERVIT:

Saison,

carece de Tieso.

Baixos 1 I pis, carter de Diputad/3,
Magataem, carrer de Borrell.
Idem, correr de ROCafort 1 caml de Les

tt sAD6,

HENO DE PRAVIA

Corta.
Casa 4 pisos, carrer de Sesuda.
Bellos, paseata. ° ESplell.

-

i

pesque 961.4
7.e.w.D6,, el mi, perfumar :el me, imüne
iNkt
4

ANUNCIS OFICIALS

el (Pie li -Ocist2 ania-convi

f,4=' A STILL-Á ' 40SQ 14'

bi
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BOMBA DEL TREBALL DE LA
ige7

INDUSTRIA TEXTIL

En la Borsa del Treball organitzada per la Federació Textil
de Catalunya, al aeu estatge social, Ciad/3, ZS, pral., segueix
°harta la inactiva/a de personal
apta per als efuTecs de paradora,
contramestres i ajudants de les
fabriques de telxita.
Aquesta, Bolsa porta ooLlocats
dee de fa cinc mesos, arte plaga
efectiva, &M di da csei
'
crlak

nrenguin part a la capella d
l'Institut per a oir missa de Yltit
La Secció Permanent d'Educa:
ció i Instrucció comunica a lo'
associades que els diese i 7, real
pectivament, començaran les cala
ses setnianals de Cuina i Rabos.
teria.

• GRANS KEIMIXES
de 11 al 15 del corrent Cli lott
d'olles, casseroles. cassons, pote
etcétera, en alumini desee extra'
Lloren, Germano, Rambla de lea
Flore, 30,
El Crup Excursionista 'afean
Endins" tara el proper dlumeor
ae una excursió a Sant Lloren(
de Munt, d'acord amb e; següent
itinerari: Terraesa, Matadepera
Ermita de Sant Llorenç de Muna
Coya del Drac, Cavall Bernat
Terrassa.
Punt do reunió, a reatada de(
ferrocarril 4e Catatunya, a be
4'45 del mata
Retorn, a les vuit del vespre.

Barcelona:

Avui, clissabl.e, a lea deu de @a
nit, el Foment de la Sardana, de
Barcelona, celebrarà una bailada
de sardanes al seu estatge social,
Duran i Bas, 9, gute anirä a càrrec de la Cobla Cathalataa..
Haveu de recomanar a la vostra
esposa que molgui el rafe ben fi i
que el prepari com diu el prospecte que va dintre dels paquete
del rafe LA GARZA, i que no el
coli amb colador meläLlic, Bina
ami, filtre de cota. Ja veureu quin
cate nota bo. Els colmados el venera
Demà. d i umenge. dia 5 el ticotor J. Riera Punti donarà una ron
ferencia de propaganda de d'Asseriació Protectora de l'Ensenyança Catalana al Casal Nacionalista d'Arenys de Munt.

DE SARRIA

En complir-se l'artiv srsari de la

publicació del nrfal clArret d'agre-

gació, l'Asscciació Sarrià ha organilzai iiii acta de protesta, que
tindrà lior en el Circo! Tradicionalista. Aquella entitat, interpretant ela sentiments dels sarrianenes, fa constar p úblinament el
tracte molest i l'abandó absolut
en qua es (roba Sarrià després
de l'agregació,

La

Pinacoter.-.a

PERMANYER
FORN I PASTISSERIA
~lb de Colornb, 2. Telefon 2426 A.

S'ha posat a la venda el
RIquisalm turró de Crema
Especialitat de la casa
•
Gran ass ortit de panelleta

Demä, diumenge. a les cinc e
la tarda, tindrà lloc en el Centra
Obre-1' del carrer Sant timainsi
número 6, prineipal, la segon
part de la conferencia que, en
el tema "Socialismo i artarquie
me a tingué Boa diumenge pea
sat.
rnmpany Josep Hugné.
el mateix tema deseabdettarä
punta:
"Tàctica anarquista 1 ¡tic:lea
socia iota".
- tina de les vint classes
LLOWIANISSA DE VICLI Que ola.

hora la Sucursal de Chicago SI.
BERIA, i no té rival en (mantel
ni vota as la que expenen al
preu de 12 pessetes quilo lea ca..
Bes: VICENS FEIIRER I COM,
PANYIA, Plaça C at alunya, 12
SIMO, S. en C., Salrnerón, 54
SIMO, S. en C., Avinyó, 16
La Secció Permanent de Proa
paganda Autonomista det'Centriä
Autonomista de Dependents da(
Cometa i de la Indústria" ha ar4
ganitzat per a el v:rient diumen.4
ge, dia 5, a la nit, una extraordal
näria audició de artrrlanee a ca(
rrec de la cobla *rara-tiro".

Entrada lliure
Exposició de reputats artistea
altras objectes d'art propis per
a presenta.
Corlo Catalanes, 844
Desitjant palesar la Secció
d'Estudie Politics i Socials de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular la
veneració que sent per la figura
d'En Pompeu Gener, té en projecte una serie d'actes amb motni de commemorar-se properament el II aniversari de la mort
de tan eminent home,

VIROLET

Comertea avul a publicar "Las
aventures del Baró de BolaBlava".
La Secció Permanent d'Esports
i Excursions de l'Institut de Cultura 1 Biblioteca Popular de la
Dona recorda a les associalea
que el diumenge, dia 5, s'efectuarà l'excursió a "Valldoreix", te/1nd de trobar-se toles les que hi

Compri sempre la
Llàntia eléctrica

Merla Barrientos, 1
MALALTA

Aquesta eminent cantatritt ha sofort aquests dies
una afecció gripa!, i com
que encara no esté eompletament restablerta, s'ha decidit de suspendre el conrert. El segon concert
d'abonament de les grana
araistes Maria Barrientos i
Wanda Landowska es donarä el vinent dimarts, dia 7,
a la nit, i el tercer concert
d'abonament es donarà el
dijous, dia 9, a la nit tamb4.
L'Associació Sarriä ha ruso..
nitzat un miting amb motiu dat
cap-d'any de l'agregada per re-.
nevar la protesta aleshores ini.4
ciada. Tindrà llar avui, al ves4
pre, a Festalge de l'entitat, Ida'.
jor, 20, Sarrià.

ésser la de mes durada i minim consum

per
NORD

Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya:

METRON

Escriptura 20

PRENGUI NOTA

morera

Mutima, 125,

43

Fastranger

•

Mitren, 101 ,

VAT,

uta

Bari/meto, a O* 1 al nivel] de la mar,
5570; 7554: 7568.
TermOnietre sec, 13'7; 18'8; 175.
Term a/10'1r8 bunill,13'3; 153; 1 V5.
l'anulad (centesunea de e35urac104, 43;
,67; 71.
DIritY
ecc äet*Vélit,"sit:; ea
Velocitat del vent en metres per segun, 1; 1; 7.
Classe ne lillYnil. cirrna-stratus . clImulua; A.-straturi, stralue_cumultie; CUT».
i•O n ref IlatIr( Clarlehe.

49
58

Arteros

Impermeables

VALORS - CUPONS- GIRS - ÜANVIS
iniuminizesel

35
3550
47
47

El! rah.23

"

Montera, 7.-MADRID
Módiques pensiono per a vialjants 1 famílies.

SIONERICSIERMIII

2,150
Cometa Terma

Blat de moro (Plata yen>,

•

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, 1

Horca d'otervacid: 7, 13, 15

clvada.

NOU CATALUNYA

BANQUERS

2 lia
I 00

EE. 110. free

g

Baiy.ra. m•as.
Neu enr,a,

SOLER i TORRA GYAL1:3,

41
e9

CIPTCCIS

minarles.

YGI:00ur113, 08.

"

65

ralentle arribara: NOrd, II.
a
Alarmas. 4.
•

Segn
Va en.

arel

11143104VAT0141 METEOROLOGIE DE LA
MaIVERIOTAT DE BARCELONA
Dla de novembre de 19195.

as

41'

Superfina »pa rlar
•

76

•

correas

Erronet

Arentiaa, 4206.
•
VI Oil v i d e ll, 42,
)(He,
Bcf.n. 31.11L1
22185.

Pfids"

Blanca «Ira

Merad.,

'Ap anan 15507.
ItS1 a, 6 4..42.
.5,11' (la. ¡raza
Fdrills:11. 319.

ASETA7 LOCAL

-elerce...N
de

Nao de Catalunya, le, 17

Es la reina de les aigües de taula

la de la Van de Sant Daniel

El eta reprosentant, Miguel Pagana, POrIttlit, 2111

Dr. Brenión

de retorn d'Alemanya
enea.
rregat novament del seu despatz
Rai- ;s X. Carrer del Bruc, 46, de quatre a sis.
11111111•111219.

JOIES
VILANOVA ,
Unió, 6
.411.11~1111111105~111~ii

LA PUBLICITAT

AGENCIA - HAVASe
AGENCIA -RADIO -

La Italia feixista

Després del cop
d'Estat 1 'Asse tnblea d'Angora
an ulla els tractats
signats pel Soldà
Angora, 3.—Ahrr, a dos cenares
de vuit del vespre, fou reclamat
la destitució del Govern de Constantionble. La decissió de l'Assemblea nacional destitueix tamb é ci Soldie i declara caducat
llamad Otomà i la constitució
de l'Estat turc.
L'Assemblea acole( amb frenétiques aciamacions i aplaudiments la destitució de les autoritats de Constantinoble.
E1 Govern d'Angora proeedirä
DI Govern d'Angora procedirä
l'eleeeiö de nou califa.
La Gran Assemblea Nacional
anuncià que consideraba nuls i
com no existente tole els traetate i convenis closos per les autoritats de Constantinoble des
del primer d3 mare de 1920.—
Bayas.
7...A CONFERENCIA DEL DESARMAMENT DEL BALTIC

Londres, 3. — Segons el "Times", Eixtxerin ha informat a
Polónia, Finlàndia i altres cebes
bàltics que la conferencia del
.desarmament s'obrirà a
el 30 de novembre.—H
HI

Londres, 3. — Comuniquen al
Times" des de Viena que a la
recent explosió a les mines de
Ludeny, a Transilvänia, hi bague
ren 212 morts.—Havas.
UNA NOVA PUJA DEL PA

Parte, 3—Es confirma que
'elevació creixent deis preus del
blat portarà la del preu del pa.
fet ha estat confirmat en el
Sindicat de forners. No s'ha deicida e ne a r a res sobre la
eludía i die La de augment,
peró sembla que aquest serä aplicat aviat i que serà almenys per
ara, de eine cèntims per quilo.—
Radio.
UNA PROTESTA DE DE

VALERA

Dublin, 3.—De Velera ha deManat que la Daey Eireann
adopte una reselució protestant
prop del Vaticà contra l'actitud
de les elles autoritats e. clesiästiques ielandeses pretenent jutjar en qüestions constiLueionals
palftiques pendents de resolució a Irianda.—Ilavas.
LA NOTIFICACIO DELS ACORDS
AL GOVERN FRANCES

París, 3. — El representant
del Govern d'Angora ha notifleat
al Govern francés que l'Assemblea Nacional havia destituit al
Seldä i al Govern de Constantinoble. Li ha comunicat tumbé
que el Govern d'Angora ha decíarat nuls tots ele acorde eoncertate per les autoritats de Constantinoble de del 16 de mare de
4920. — Hayas.

El 4 de novembre, festa de la victòria
.•. Els ambaixadors dimissionaris cridats amb urgència a
Boina .-. La desmobilitució: 40.000 feixistes surten de Roma
Com ocorregueren els succesos de Nàpols
Roma. 3.—E1 Consell de ministres va reunir-se anit. El president del Consell declarà que en
aix6 que fa referencia a la pdlftica interior el Gabinet s'esforcaree en restablir la disciplina nacional i l'ordre; demostrarà amb
actos i no amb paraules que no
pot existir més que un sol Metal
i que (ore d'ell no en serà tolerat
cap altre.
Pel que es refereix a la politice.
estrangera, Mussolini ha dit que
des de fa dos dies ha entrat en
contacte amb els representante
de les potencies estrangeres.
L'adveniment dels feixistes al Poder havia suscit en el primer moment alguna sospita en delerrninats cerotes internacionals, pecó
els telegrames enviats tris rape
d'Estat han esvait ja algunos alarmes. Aixó s'ha demostrat amb la
millora en el canvi de la lira italiana.
Respecte de la Conferencia de
Lausana, el Consell ha donat amplie poders al seu president.Tamlia aprovat la resposta a la carta
del comte de Sforza, ambaixador
a París.
La situació de l'Adriälic no
causa inquietud. El Consell
encarregat al ministre de Finances de proposar el mis aviat millor mesures encaminades a restablir la situació económica Ha
decidit, a més a més, demanar al
Parlament dotzaves provisionals
fins al 30 de juny de 1923. Ha
reconegut la necessitat de fer economies en la buroeräcia i de reglamentar amb urgencia l'emigracid.
Després ha declarat la eeva
oposició a que els titols públics
al portador siguin transformats
en Mole nominatius inclás en forma indirecta.
El ministre de Colönies ha exposat la situaeió colonial, mostrant el mi optimismo.
El Consell ha decidit per últim
commemorar el 4 de novembre.
l'aniversari de la vietória, i ha
aesenyalat la reapertura de le3
Cambres pel 16 de novernbre.—
Radio.
LA DIMISSIO DE SFORZA : MUSSOLINI EL CRIDA A ROMA

Roma, 3.—E1 senyor Sforza ha
telegrafiat al senyor Mussolini
que la seva decisió de dimitir
l'arribaixada era inmutable i dictada únicament pel desig d'evitar lote dificultat al nou Govern,
afegint que la seva estada a París li hauria donat poca autoritat
en aquesta circumstància. Amb
tot, declara trobar-se disposat a
continuar en el seu lloc fins l'arribada del seu successor, i fins
i tot a representar a Itàlia en la
conferencia d'Orient en cas de
trobar-se d'aeord amb les Urdas
generals que hauran de presidir

L'ESDEVENIMENT FEIXISTA
Segons el "Journal des Debate"
ea instal.lació del feixisme al Govern no s'efectua pas davant un
entusiasme universal. Horn constata resistències, col.lisions, efusió de sang. La llibertat irdividual no es respectada entine. No
hi ha mis Beis que la voluntat
Unciste. En l'embriagament del
.triomf el senyor Mussolini creu
!que la seva presencia al poder
renovarà la Pàtria i restablirä
'el canvi. Creu que després d'ha¡ver passat revista a seixanta mil
1 camises negres la faç del món
;ha canviat. Exigeix que tothom
davant seta Encarnant
allti que ell ne diu aspiracions
nacionals, parla amb aire l'Impe:rator. El seu telegrama als senyors Poineare i Lave conté
aquesta frase suggestiva: —Assumeixo la responsabilitat del
Govern eom a representant de
l'ideal italiä de Vittório Veneto.
I saben be els francesos quin es
aquest ideal?
Tothom recordarà que a la Lardor de 1918, el general Díaz refusä obstinadament, malgrat dele
'peces del senyor Clemenceau i del
mariscal Foch, d'atacar el front
oustrfac i de cooperar d'aquesta
manera a l'acció combinada dele
exércits franco -britànics. Esperà
per a l'avenç, que el front búlgar
eliagués enfonsat i que l'exercit
Franchet d'Esperey fos en fron;era hongaresa. Nones aleshores,
amb el fi de recollir el benefici de
;la victbria comO, llançà les seves
tropes contra l'exercit austro-.
hangares en descomposició. El
de
120 bou lipmene. g is
boldaiffi

Buscant remeis

El Consell de Ministres es reuneix sota la presi
dència de Mussolini

LA PREMSA ESTRANGERA
GOIVIENTARIS PESSIMISTES

4 de noviembre de eael

TELEGRAMES

Ei próxim Orient

A L'EXPLOSIO DE LUE.-ü..ii
HAGUEREN 212 MORTS

Dledabte,

Carlee 1-IV es varen rendir en tale
quantitats que Hure vencedora no
sabien que fer-ne. Aleshores els
corresponsals militare dele diaris italians presentaren el glories esdeveniment com la derrota
d'un enemic desmoralitzat. Poc a
poe, per?), es forma una legenda:
Vittorio Veneto era la victòria
mes gran de la guerra, la victóría mes gran dels temps presente
i passats. Es a Vittória Vendo on
la gran guerra havia estat guanyada; els exercits italians havien acomplert d'un col cop elle
que els exercits franco-britänics
havien pugnat en va; el general
Díaz eclipsava al mariscal Foch.
Aquest es l'origen de la propaganda frenètica empresa sota els
auspicie del senyor Sonnino durant la Conferencia de la Para I
per be que Italia ha obtingu t la
realització de la seva unitat nacional non mes enllä de les fronteres de la italianitat, la premsa
governamental i nacionalista
tractà de renunciadors els llames que havien tren l'Ideal de
Vittório Veneto. Cal esperar cola
el senyor Mussolini formularà
aquest ideal en el seu nou Jo-Paul Louis fa notar que ele feiaisles, en política estrangera, Lenen la mentalitat dele mitjos-soldate de la Restauració francesa,
que a cada moment vallen renomenear /es campanyes napoleòniques. Nodreixen veLleitats que
recorden les dele pangermanistes. Si Mussolini es lògic arnb ell
mateix romprä el Traetat do Raepallo signen en 1920 amb fugoEslävia, 1 l'acord de Santa Mar-

les deliberacions d'aquella conferencia.
Coneguda aquesta resposta, el
senyor Mussolini ha invitat al
comte Sforza a traslladar-se immediatainent a !tornee—Llevas.
Parle, 3.—Aquesta nit sortirà
cap a Roma per a conferenciar
amb el senyor Mussolini, l'ambaixador d'Itàlia, comte de Sforza.
Mentre no s'hagi celebrat aquesta entrevista ser ä prematur considerar la dimissió del comte de
Sforza com a definitiva.—Radio.

sident del Consell, senyor NILO,
emportant-sien nombrosos docu
monts.
Fou també saquejada la residencia de l'ex ministre del Treball senyor Labrioli, llençant els
mobles i utensilis per la finestra 1 posant fos als papers de
l'ex ministre. .
En el baleó de la casa del senyor Bombacis coll.docaren
reto' amb l'ins'eeipció "Per a 110gar" —Hayas.

AMBAIXADORS DIMISSIONARIS
CRIDATS A ROMA

Roma, 3. — El 'Corriere della
Sera", comentant la situació actual, escriu el que segueix: "Desitgem ardentment que no s'estableixi una dictadura revolucionària en el pafs que vege un dia
a Garibaldi ordenar als serie companys que abaixessin els fusells
davant dele sedante de la nació."
—Hayas.
ELS .0ATUFOLS DE LA SISIIA
Berna, 3.—El nom del senyor
Mussolini ha estat esborrat de la
llista de indesitjables.—Rädio.

Roma, 3.—Els ambaixadors
d'Itàlia a Washington, senyors
'Hect i Frascatti, que presentaren la dimissió en pujar al poder Mussolini, han estat cridats
ami) ungencia a Roma.
VISITA DIPLOMATIOA

Roma, 3.—E1 senyor Mussolini visitarà avui els representante
diplomàtics estrangers.—Havas.
LA DESMOBILITZACIO FEIXISTA -:- 40,000 HOMES SURTEN
DE ROMA
Roma, 3.—Els feixistes mobie
litzats s'han dirigit a les llurs regions respectivos. Els de la regió
romana han estat desmobilita
zata. Anit abandonaren la ciutet
quaranta mil feixistes.—Hae as.
Roma, 3.—A conseqüencia
la desmobilització feixista, els
edificis públics que havien estat
ocupats en diferente ciutats, especialment a Milà i Florencia,
han estat automäticament restituits a l'Estat.
Anit havien sortit de Roma
42.000 feixistes.—Havas.
LA NORMALITAT

Roma, 3..—La desmobilització
feixista ha acabat. A tota Itälia la normalitat es complerta.—
Radio.
e
Nàpols, 3.—Una banda de mis
de cent malfaetors, disfraeats
de feixistes, recorregueren els
principalls carrers de la ciutat,
tirant bombee i sembrant el pänio. Desprds es dirigiren a la
Catedral amb l'objecte de robar
el tresor de Sant Gerinä, valuat
en molts milions de tires.. Els
feixistes organitzaren immediatament una batuda per a perseguir els falsos feixistes, [vanseguint detenir a la majoria.—
Radio.
Roma, 3.—Els feixistes t'oren
tfrotejats a Calänia. Com a represalia incendiaren la Cambra
del Treball i el cerele de ferroviaris.—Radio.
LES RES!DENCIES DE NITTI I
LABRIOLI SAQUEJADES

Roma, 3.—Els feixistes saquejaren ahir la torre de l'ex pre-

gherita qui, en una data ms recent, ha completar aquest Me.
En efecto, ha denunciat continuament com a traidors als qui
subscriviren aquellos cläusules i
reconegueren que la població dàlmata ora en majaría eslava. A la
vegada, ha protestat contra l'evacuació de la costa Oriental i de
l'Adriàtica. O be Mussolini suspendrà aquesta evacuació, i el
conflicte italo-serbi reapareixerä amb ton la seva gravetat o
be donarà al pacte de Repello una
nova consagració pràctica. Ante
és: Evacuarä els darrers districtes dàlmates i renunciarà a tot
alló que fine ara havia dit i escrit. El nou Govern apareixerà
com un engany immens per a feixistes i nacionalistes.
ELS NACIONALISTES
ALEMANYS S'HI ENGRESQUEN

L'èxit feixista ha inipressionat
profundamente ei partits necioJ'alistes alemanys, ele -guate es
pregunten si no els sent per ventura a ella possible d'obtenir un
resultat idèntic. Davant la probabilitat de pertorbacions cornunietos a entrada d'hivern, ös possible que les dretes alemanyes
s'aprofitin per a organitzar un
moviment feixista que s'eacamparia per lora Alernanya.
Mesos endarrera un polftte bavares havia dit a Munich a un corresponsal de 1-Echo de Pede":
"Si l'Entesa no s'hi oposés, ja fa
molt de ternpe que tindrfem un
feixisme a Alernanya."
Els feixistes alemanys serien
reerutats entre els partidaris de
l'antic regim i la multitud dele
malcontents que cada dia creix.
L'origen del movirnent tindria lloc
a Baviera. La situadó seria, tot
amb tot, ben diferent d'Itàlia, per
tal com ela partits socialistes ale~ye eliepogen d'una organitzae
3

EL "CORRIERE DELLA SERA" I
LA SITUACIO

SONNINO PORTAT EN TRIOMF
SERA EL NOU MINISTRE D'AFERS ESTRANGERS?

Florencia, 3. — Destacaments
feixistes procedente de Roma han
trobat a l'estació el senyor Sonamo. Els feixistes han portat en
triomp a ¡'ex-ministre.
Circula el rumor que el baró
Sonnino serà nomenat ministre
d'Afers Estrangers.—Havas.
UN ALTRE CANDIDAT A AFERS
ESTRANGERS

Roma, 3.—El diari la "Azione"
assegura que la cartera d'afers
estrangers ha estat oferta al bar6 Contadini, el qual ha fet algunes observacions, demanant que
les relacione amb lugo-Eslievia
siguin cordials.
Cm es recordarle el /taró Contadini fou representant elltälia
a la Conferencia de Géneva.—Rädio.
ELS CERCLES DEL VATICA ESTAN SATISFETS

Roma, 3.—En els cerdea del
Val icä es mostea satisfacció per
la sondó de la crisi política.
IN Papa ha manifestat la seva
complascencia per veure arribar
als primers Hoce del Govern
d'itälia a l'element jove.—Radio.
MUSSOLIN/ 1 IUGO-ESLAV/A

Roma, 3.—El ministre plenipo,
tenciari de lugoeslavia ha sostingut avui una ¡larga conversa areb
Mussolini.
Aquest Ii indicä la convenién-i
cia de notificar al seu Govern que
les concentradons readitzades a
Zara fóssin sospeses.—Radio.
L'ACTITUD DE IUGOESLAVIA

Roma, 3.—Coniuniquen de Belgrad que no s'han pres mesures
per la mobilització.

ció poderosa arnb la qual caddria
comptar.
L'orgue socialista alemany
"Vorwaerts" preven la possibilitat d'un moviment feixista a Alemanya. Recorda les converses
tingudes temps endarrera per
Mussolini amb els caps nacionalistes alemanys.
1 tot just fa tres setmanes que
el general itahe. feixista Capell era a Berlin amb retada
constant amb els medie monär-.
gines.
QUE EN PENSEN ELS AN-.

GLESO.S
El "Morning Post" escriu:
"Mussolini i les seves legions
feixisties han dernostrat que si
no falla l'esperit público, da nació pot protegir-se per si mateixa contra l'encune interior. Les
revolucione no es fan amb sigue
de roses, i els aocialistes no trinen dret de lamentar-se d'haver
estat vensuts per Hura vfctimes
designades. El fet evident de que
l'acció directa socialista ha estat
derrotada a Dalia. Mai el bollevisme no havia rebut un cop tan
series. Pot aprovar-ea o desaprovar-se el recorre a la l'urea tal
com ha fet el feixisme. Indubtablement, per6, la llibertat
de beneficiar. Per ventura el muvimmt feixista donar al
nacionalisme italià un impuls do
cohesió com mai no baria tingut,
Itälia haurà indicat a Europa
el cerní que cal empendre per a
superar el perill que menaeava,
no tan
la vida nacional, ans
la mateixa vida de la eivilitea010."
• Segons el "Times", els feixlstee se riel producto de la reacció, de la reaceió saludable contra la temptativa de difondre el
boixevisme per Italia. Seria intens.sani 1 inatructda . 411 vena
20IS

Les autoritats han donat ordres severes a la policia perque
s'oposi a tot intent de concentració a la frontera italo-iugoeslava.
El ministre d'Afees Estrengers
de lugoeslävia, en rebre avui ahs
periodistes els digué que la situació de lugoeslävia respecte d'Itälia, no havia canviat, essent mel',
cordials les relacions.—Radio.
UNA CAMISA NEGRA PEL PRINCEP DE SAVOIA

Roma, 3.—Els diaris diuen que
una delegació feixista anirà denote
a Sant Rossoro, on resideix .1
princep Iteren per a remetre-li
una camisah neara.—Radio.
ELS EXCESSOS FEIXISTES A
NAFOLS

liorna 3.—Referint-se als incie
dents que es deia promoguts pele
feixistes a Nàpols, -ha premsa diu
que l'esdevingut fou que cent
individua disfressats de feixistes
recorregueren els carrers d'aquella poblada aterroritzant al veje
nat cometent tota mena d'excessos.
Els falsos feixistes invadiren la
catedral i ajudats després per rolxistes autentice agafaren alguna
guàrdies reials i els prengueren
les armes.
Com a represàlia per haver
disparat contra d'ells els feixise
tes assaltaren la Cambra de 17-amere i el GIrcol ferroviari, incendiant-los.
Regna gran pànic a Nàpols.
La Premsa din que el cap del
Govern senyor Mussolini ha donat ordres severes al sots-seereraid de l'Interior encaminades a
posar fi a tota costa als actes de
violencia que poguessin cometre's contra les persones o les co -i
ses.—Havas.
CLAUSURA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TREBALL

Ginebra, 3.—En la clausura de
la Conferencia Internacional del
Treball, aquesta nit el president
ha pronunciat una aloeució, en la
qual, despees de resumir eds treballs realitzats per la Conferencia elogiä calarosament a Albeit
Thomas.
El delegat portuguès protesta
contra el fet que Portugal no hagi
aconseguit cap 'loe a cap comis.
sió ni tant sols a la d'emigració.
La senyoreta Grace Abboce, que
desempenya el càrrec de cap de
Negociat en el ministeri del Treball, de Washington, tia estat dee
signada pel Govern dels Esteta
Units per a col.laborar en concep-.
te ()nene i consultan en els treballs del Comitè de la S. de N., en
el que fa referencia al trätle de
dones 1 nens.—Havas.

quins limite posarà el feixisme a
l'edectorat i quina mena de ruede conservadora representarte.
Si prevalen els elements mes
sans del partit, el feixisme pot
desenrotllar-se com a un partit
conservador de les classes miljes, les treballadors, amb aventatge immens per abs italiana.
Els vells partits italians decrepite, no Lenco una utilitat real
per la nació; els feixistes eón
una organització nava que representa una tonga nova i vigorosa
a la vid aitalliana. Es trovaran
davant de realitats politiquee a
dintre 1 a fora d'Itàlia. Cal esperar Ilur comportament. Si voten reeixir hauran d'evitar alguna dote pitjors aspectes del
moviment ara que han esdevine
gut Estat.
Per la "Welseeinster Gazette",
Cacees al Poder del feixisme pot
significar una etapa en l'educache política de post-guerra que
manes de nacions hauran da travessar. Caldrie recordar novaenent que la llibertat lentament
conquistada a traves dels segles
implica la responsabilitat do respectar-la. El sexcessos produeixeu els contra-excessos fins que
ainb el soiriment hont apren que
ele métodos legals, encara que
mes lenta, eón, fet i fet, els mi-.
llore. Cal esperar que els feixistes des del Poder adoptaran
aquesta 114: En el cae contrari
el Govern da Mussolini serà pajar que els precedente.
CIOVANNI GENTILE MINISTRE

El "Secolo" escriu que els homes de pensament acolliran amb
aatisfacció el càrrec otorgat a
Giovanni Gentile de ministre
d'Instrucció pública. Toles els que
comprenen importancia
dele probleMee de l'edtleaeió nae.

La Comissió de

s 'ocupa activa.
ment a Berlín de
l'estabilització del
marc alemany
Berlín, 3.— Els representante
alemanys han exposat
tarda a la Comissió de Repara.
done diversos assumptes reta.
cionats amb el periode de 1922.,
1923, entre ella l'estabilitzaciö
del maro i el Deute flotante
La Comisen% de Reparacione
prengué en compte alguns deis
extreme formulats i decid' que
el ministre de Finances alunan1
presenti per escrit a la sessie
demä les proposicions del Real
Respecte d'aleó, segons s'afee
ma en els cerdee politice, el ministre de Finances alernany pei
que es refereix a restabilitzacie
del mere, proposarà un e rnprestit deslinat únicament a la re.
constitució económica d'Almanya o sense que d"ell se'n destini rés en absolut al pagamenl
de reparacions.
Els economistes americans pre
setas vtlen un emprèstit ene.
legiat garantit per les Duanes del
Reich.—Havas.
Berlín, 3. —El Govern alemany ha trames a la Comissid
de Reparacions unes observacions
per escrit concernents al Deute
flotant i a l'estabilització del
merc.
El ministre de Finances ha de
mama fins demà el mal( de termini per a remetre da part concernent ale mitjans que podrin
emplear-se per equilibrar e
pressupost.
La sessid celebrada avui ha
estat noLeit curta.
Segons informacions de frie
alemanya les observacions dites
no contenen les proposiciora
concretes que s'esperaven avut
respecte dele punta tractats ea
elles.
La jornada de demà serà
dicada pel Govern alemany
prosseguir aquesta discuss4
arnb els edis consellers. —11>
vas,
EL SECRETAR! DE LA S. DE

Belgrad, 3. — Ha arribat sir
Eric Drumond, secretari de lt
Societat de les Nacions.--Radie
EL PARTIT UNIONISTA
L'AGRICULTURA

Londres, 3. — Sir Gema
Green, eerinier director de les
dústries rurals al mi n ist
d'Agricuiltura, autorilat en ab
teria agricolla, ha explical en nre
conversa perque l'agricultura
d'apoiar al partit unionista, ed
ii dóna tota la seva Ilibertat1
que de oposat a nous imposta
egraris i ajuda d'una manera pi
neral a la classe agrfecia, en tat
cas més que els altres
Ras'
1114

cional veuran amb gust que Pe
a regir l'escota italiana hale ee
tat cridat aquell qui realmeni e
coneix i l'estima i a M qual te
dedicat la prepia existencia.
Cal recordar la posició espe
cial de Gentile a la histeria dt
la cultura italiana. Es arel Be.
nedetto Croce, amb Giovanni
pini, i amb Giuseppe Prezzolid
un d'aquells que Inés bao coatribuit a la reacció ideabais
pensament italiä, que es un de:
caräcters cabdals de la vela es
pirituad del nostre segle. Ente
d'aquests pensadora s'han au,
coral els joves estudiosos
lians de les primeres generaciees
del castre segle. Han estat
a cert punt el muestre de tets
nosaltres. Home d'estudi, ren
varä la tradieció dele pensado
italiana que en les aparents
traecions de da filosofia para, t
basat un pensament realista
enquadrava en inés vasta i
fundes concessions els prob
mes politice i morals. En el CO
polític, Gentile ha repres ea 0",
men els fonaments ideolegi cs de
liberalismo históric, pervenint 1
una concepció personal, que
s'identifica en cap prograina
partit.
En el camp pedagógic ha re
rnaegnotgiat2:
dejuaitn iuons ödnocbalerenopveact
de la
i präctic ,
reivindicat
sip:eihrdajuevcai a cdri .dsu t a una recerca

L'ecl
in itujacan:id
extscri°5
eP
un tel. espiritual.
Es coneguda la múltiple 1051
plexa ret de dilleultats qu e 6
eanni Gentidi haurà de sur'
Sembla que en Lots e/s
politice, pecó. trobarä l'aja
vissim d'aquelfs que es Sin
companys seus en un cornil
per l'escota d'Itàlia qua
49Var
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Popular. Entrada 1 balaca, UNA lees- IR
teta. Per única segada, D. Juan
Tenorio, per En Pep Santpere, Art, .
arre,illicla I serie lat (fina allä on =
N11, a les deu: L'obra IN
arr.i,.,.
IN
: mi a.ra en 4 actos d • En Juli Dan- ...
de Ribera VI
la- La
a, tradid')
uc
: ito.ra. Llena, diuntenge. tarda 1 N
_
MI
ha , I cada ult, La gara.
ve
e
En estad':
E LOMERA DE MONTJUM
Ill
1 3 a,lei, Jult Valluollana)
Ill

I

il

rezczenenenneatennenan
Teatre Catalá Romea

cine., Al toro,.que os una mona,
èxit de halles; El príncipe behendo, per Ortiz de Zacate; Que ida
gran Barcelona! l'èxit dedo èxits.
A les den, E! príncipe bohemio,
par Ortiz de Zärate; Que de gran
Barcelona!, elamorós &Kit; El
apuro do Pura (gran èxit).

Companyta de sarsuela
Ortas - Leonis - Gallego

al

•

al

Avul, dIssabte, tarda, a les cinc:
TENORIO SINDICALISTA N
in sarsuela en 1 arte I tres quaIfg Cros, Jala musical del mestre Ea- —

•

11 bollero,

•

Ei
Gigantes y cabezudos
I lä preciosa sarsurla en un OCIO
r„ DIANA CAZADORA. Nit. a les deil:
; TENORIO SINDICALISTA t la rarsuela enticnhaarcite I tres quadros,
dl

a

la
SI

Avui. segon do Golletes em
nw.searats; "Yerbabuona n ; L'agunot; La fugida d'En Tomaset;
Amor que triomfa; El oasament
del marinar; tut, a les nou, inailguracid de la nova sala
CINEMA NOU, situat al carrer
d'Obradors, tocant a Escudellers.

EL

N
Reeetr.na de la humorada en Un n

O

• acre I tres (madres
Abanicas y panderetas
gi
fl d Prima, iumenge. tarda: Teso-

panderetas.

•

riazzazzonwanazianzsiaii

Artstoträtio sala
Palau do la Cialimatografla

111
•

el mitin Un milagro de San Art- •
pan; segon, estrena en squeat tea- e
tre del gira/talas drama en 5 actas, ii
de Lied Tulatoi, adaptat pela se- g
nyors lavar l Saber,

__ __nsanaineatisimmun

zanuann
I.

•

Saló

a

a,

CSISIBIUS

U

II

•

Notable sextet. Acta, alssable, a
•
• p panültim lila de l 0011 mesgran de
t)
m
la millor pel.11eula
13
(RESURRECCION
•. la temporada,
posat en eacena pel primer cc- • c del Rmal Programa ',Aria: L iad- a
I
prenent-bi
Calcinan,
una verdadera a
Si • milble
tor don Miguel Rojas
part lata la cOmpanyll. Magnifica U 111 meravella Carl, luxe I riquesa. ES 111
especial.
D ill - Ili u trena de la peLlicolo de gran ac_ •
P reN111.40i6 , deisGrat
manga, tarda I nit: El apóstol roto. n
• tualitati Carrera de motos "Tro- n
mi En f..311n11: El cabaret do loa se- SI ii fea Armanguó", celebrada el Alti- a
menee (luan a Tarragona. Exile: ei
II
mp.e.
•
per Derotty U
La terrible Jama,
Leengsnaznanananenani •
•
al Giah 1 el sensacional match de bo- •
N
ereenneesenneennanne i pi /3 ' Crirl uti-NY nn '''

EL &1'O ., l'ilL RUSO

at

•

e

N

THIE g Polioninia.t
Companyia de comedia •
GUELL - TUDELA - AS- II
QUERINO -

CORTES E

Avui, dissabte, tarda, popolar:

e

Don Juan Tenorio
Nit, a les den:

»

III

19 NIENNINwilillizzazaingni
Diana-Arzentina-Excelsior
Asad, s p gon de Robinson Cruguarda 666; Domadora
d'homes; Sirenos de l'estany; Els
patinadora.
S ei; Et

11 KB uaILELIEBBILBILIIIRE1314
IS

Gran Teatre Comía! i

IC

Gran Cinema Bohèlnia

3

Avui, dissabte, tarda i
m
1/1 nit, grandiós programa: El

EL SEr E 0 LE 11311L0i011
Dernh, diurnenge, tarda, 2
a les tres primera secció: •
Don Juan Tenerlo. A les pi
sis, secció especial i nit, a a
les deu, eran moda: El so- Id
creto de polichinela,

träs de la vídua; Els patinasegona jornada de •
Robinson Crusoe; el gran
film La domadora d'hornea,
i el divertit El guarda 6E3.

u dors;
PI

bemä, da/mensa, scbsions Ina11, •

tarda

1 ntt.

Assumptes particulars
ellos al celebre artista GRAB:EL
FL4
SiCNORET a retornar a París, sustimagatailla1111•11131111Ntibl•

e

CATALUNYA

contra els sena ferms associals,
pels anemias eterns de Catalunya i de nostra vila, concretats
en un Ajuntament orfe de sentiments pan'IS i incapacitada per
a tots els afers administratius

T ARRAGONA.—La Junta d'Edi- la "Joventut Republicana", do
fieis palies del ministeri .de Fi- Lleyda• en el camp del primer,
raaces ha informal. favoeLle- venceren els looals per 5 gols
ment la ressió Jets I( rrenys per a 0.
a la implantacid del nou edifici
— Ha soritit cap a Yucales
de Museil-Biblioteca que ha d'al- de Ebro (Saragossa) per a posses
sionar-se. del càrrec de cap do
ear-se en la l'ostra ciutat.
-- Per al dia 12 del mes que l'estació deis ferroearrils de Maa c m, les forres esquerranes la drid-Saragossa-Alacant el nostre paisä En Sebastiä Pelegri Arriostra provincia tenen projeelat un grandiós mfting en el que gilaga.
p andean part, entre altree, els
— Ha estat huele per a pendre part a les regates a vela deis
di eutats a Corta En Juliä
i En Linfa Figueroa, l'ex- dies 12, 16 i 19, organitzades pel
di Putat En Marcelf Domingo, el R. D. Maritim, el yaelit "Ruixim",
se nador En Joan Pich i l'ex-sedel nostre unja particular En
Aador En Maciä Mallol.
Faust Carbó.—'
--- Per al eärree de delegat
ARENYS DE MUNT, 3.
d' Il imerala de la nostra provincia
El Casal Catalä d'aquesta vila
estat nomenat N'Adriä
'Pez.
fa via avant. Malgrat de totes les
escamases, malgrat do totes
En el partit de futbol ju—,
insfdies 1 atropello, ja contra el
L
a ' el Passat dimeores entre el
•q llb Girailittie 1 fi de Casal raateia, ja personaiment

Dilluns, Don Jcan Tenorio. ed

i culturals.
Call notar que fins fa pbe,
Arenys de Mula era un redós
quasi impenetrable per a els
vents de resorgiment quo bufaven quasi arreu de les contrades de la Pàtria taimada.
Avui pndem mostrar-nos davant els altres pobles amb la testa alta i, cal confessar-ho, gràcies a aquest rhodest quarter de
voluntaris 'que sojorna, gräeics
al Casal Català.
Repetim-ho altra vegada; el
Casal va via avant; no td ter patronatge cap U. M. N., sitió que la
;eleva tasca es d'espiritualitztar,
agermanar, Idealitzar el noble
encaminant-lo pels viaranys de
la Ilibertat.
Nat d'ahir i ja els més insignes patricis han amarat les sevais pacata de pur verb muno«

10
•

Presentació de l'eminent
Insuperable actriu
Alla NazImova
•
r. en la meravellosa produci ció cinematogràfica, adap_
tt tacita de l'obra del celebra
111 autor Vagnalls,
111

•

i no volent donar et. segon concert d'abonament cense estar ab,
solutarcent restablerta,
SE SU.SPEN EL CONCERT
D'AVE!, DISSABTE
Aquest II Concert d'abonament
es donarà dimarts, dia 7, a la
nit, i el tercer canead es donarà
dijons, d i a 9, a la nit.
Localitats: de 3 a 7 tarda, a
la Unió Musical Espanyola, I i 3,

Esdeveniment artistie

FESTIVAL PERGOLESE
Pri mera audicid d'obres "da
camera" I cancons d'aQUest

regl8
tre
ae rts-Oir,,aiellonm,Csdefl arrktuld'ea

•

valuós tre• rds moralitat deixarà
gran g
• ball artistie,
IN record al públie.

•
•

GRAN SALO DE MODA

•

• ArlstocratIquas misiono artietlquse a
Programea extraordinaria
Avni, dissable, tarda i
•
11: ni!, El bes de la vídua; el j
11 formón film La domadora •
gt d'homes; Els patinadora, i •
Pu 01 grandiós film La vall Viorlda, per Charles Ray.

•

•

RT u

ASALTO, 12

•

N

Grandiós hit de ia
STELLA MARGARITA
altres importares

•

números
•

• Tots els dies, a les dues
• de la matinada, Gran Tabarin amarla/1, amb atrae.s
: cions i orquestra continua.

Gínjol, 3.—Cabaret confirma de
les set a dos quarts de deu i de
les dotze a les austro de la mita
tinada.

Demä, diumenge, sessions
¡rail, tarda i nit.
•
N

wineenneweenneneneni
3811111111111111111211111111•11BRIBBI

VI

:
Monumental i Walkiria
—
la
taverAvui,
dissabte,
•
N na, segona jornada; Un
11111 cow-bol a Nova Yerk, per lo
Fi Williarn S. Ilart; Jo acuso, a
segona i última; La roca IN
El da l tro, per Itionroe Satis- .11
buey; El número 13 pre-.
mlat; Actualitats Gaurnont. •
Demä, sessi) matinal, d'on- •
•
ze a una.

lalbillineasietznainfENNN
naliste, sota de les sa yas nana
ja han refilat les cobles de mes
renorn de la terna; un camp desporte do l'e s plai de la seva ja_
ventnt, una bella biblioteca sa-'
tisfä els satis llegidors, un Cíamita d'AMÓ Politica setnpre a
punt, uns quants males aficionats ens donen a gaudir obres
apdals de renombrats- dramaturgs catalans, fomentadors de
la dansa nacional sovint ens espialen amb bellas audicions
sardanas etc.—C.
INUALADA. —Dimarts va tenir
Hm: en el saló central de Casa
la Ciutat una reunid d'estadants,
amb l'objecte do formar,unti associació per a defensar-se dels
atropella d'alguns propietaris • Va
pendre la paraula En J. Galtda,
quo va fer resaltar les aventatges
de l'associació. La reunid es va
veure rima concorreguda, essent
nombrosos els ja associats.
Dissabte tindrä Roe al Centro Republicä d'aquesta un mlling d'afirmart6 republicanaagrarl. La el mateix ht pendran

SERVA PADRONA

apera burra en 503 quadro",
representada pelo emlnenta

arlIdteS
ANGELS OTTER4, marran
ARMERO CRA1313E,
Carlee del Pozo, actor

aulb la rooperarie de
quisida elavteernballSla

la•N•ZZON•NIMI•IINNI•

Palace Cine

[OH (O

•

esieenn a Barcelona de la
Seca itibra inestra
LA

e
que pel s u enorme inte-

n

Musca Camera ril im un nu nn unnunnnnunne
Associacide ..11n
Palau de la Müslca Catalana
LA BUENA SOMBRA
Dimecres, 8 de novembre,

LA VERGE DE LES ROSES

•

•

•

Portal de l'Angel.

•

•

MUS1C-HALLS

MAMA BARRIENTOS

PRONIMAN1ENT

tataesanneneneeneennew
S--Teatre Comic
:_ ., ---C I N E M E ...___. •
—
1
a
dos
qtlartS
Av/II, dlasabte, ntt, 5
• el. el • .M.111.•

de liguera per al -tren especial (places reservadas) restaurant, localltats de tata mena a periya runn (Corte Catalanes, Ci12) 1
a la taquilla del Intre Novetats,

l'eminent cantalriu

2

PI

rio sindicalista, Gigantes I cabo- in
u rudos, Abanicoa y panderetee 1 El a
barquillero,
barquillero Nit: Tenorio sindtcaI Abanicos I
I.sta, El
•

:

Cursa Internacional ciNtutornablls. 15 Cd
novembre). llonr1 di' trens de Barcelona
a l'ilafranea, de l'estacia de Franca. Careen, Barbas a les 4 del Maui Especial,
les G'25: Especial directa. P laces reserva'
deis, a les 8; Lleuger, a les 855, Despena

No estant errara completament restablerta de l'afecció grip
pal que ha soler t aquests dies

ils

BARQUILLERO

del cartel

II GRAN PREMI PENYA RIEM

Pa!au
Mu3ica Catalana
—

äczNeNNEENNEreemenuol
•

mestre

• • I.

de dril, estupend cartel): PrIMe ri a ,

N

:

PASTORAL DE CARRETA

ir"

."
.
•
le
ii

11,1 dllons en lea /mutiles

i a prec de nombrosos coas,
rrents, se'n denarä una se,,i.ra
audiciii, orsent el programa incoas segueix: Primera
part: "El barbar de Sevilla", Rossini; "Pastoral", Garrafa. i "El
vol del borinot", Rimsky-Korsakow.—Segona part: "L'arlesiana", Bizet.—Tercera part: Simfonia pastoral", Be« hoven. Despatx de localitats, avni de 3 a 7
tarda, a la Unió Musical Espanyola, 1 i 3 . Portal de l'Angel.
Deniä, a taquilla.

IR
11
• raaconFic DECORAT, 600 VESTITS NOUS DE LA CASA MAX oua
ri
• VVELDY - 100 ARTISTES ESPANYOLES I ESTRANGERES, 100 •
N
pl

SI
N

ao
II
traducida de I. Montero. Deirdi, 3 El
raavnIfics programes: A les 3, el U
formatable exit d'En Foich 1 Te- • s
rres El prtncep g lena. A dos quarts ist
Stasnaisiguzme2usitonmaugiala
d e sta, 2 obres. 0. 5 ames, 5, de
gran 0011 El matrimosI secret 1 La •
• •1 M.
somrient Magdalena. >Id, L'isatis*
de la cunyada I Le somrient Rae- z;
Teatre
Nou
tsrds, a arena padklena,
prIUS, Rel I monja. d'En PalmeCompanyia d'opereta
mora. Nit I cada OH, La aernrrent le
VICTORIA PINEDO
ale;dalens. Es il cspatia a comptaLLUIS BALLUTFA
darla.
Avul, dissabte. a dos quarts do

o
g

ORQUESTRA PAU CASALS
Ultim concert, demä, dimitenge, a les cinc de la tarda,
gut al ig can èxit que en rúltim
coneeet obtingud la

legamiznimimemetammusagemiummazamenizezeueillau
and Pepi, excentrles; Lea troia a
•
CO.
11
:
marnosuaNimazzaaaud: Teatres Triomf, Marina i
.. ii Fliyaq Roas, trapezIstes volants
im coles; Adriä 1 Chorlot, arrabales • E
ti
Cinema Nou equIlibrtstes; Misa Egle M'ea, a
ilemt
ELDORADO
eitlestre: troupe Mal Thelon, 6 •
•

1

5125 i 4736 A 111n

• CRIerCRI

II 1 •
NOVA COMPANYIA
Tel6fOn 3:00 A. Azul, dissab- • l •
a
te, les 5 larda, 4 actea, 4. 2 obres II , III
a
d'Osa, 2. Butaques a 1 pesseta 1 a = es coMposta per les notables atrae- e
0'65. La magnifica comedia d'En •• " cimas lanti, eleetre-buina: Tornases IR
Segarra

Palau Musica Catalana

•
•
Dijous, diumenges i dies ••
Cada nit a les 10
•
festius, matinée a les 4 tarda
u
•
La revista de grandiós èxit
•

TEATRE NOVETATS a ae
a
a •

II

Teles,

llts es desnataaran en el camp el dta del
partit .—Pel parta Barcelona Europa, del
rortuny.

:
a

1a li filitIP& 1)13[

waaaaaaaaamaaaaaai

••

: CONCERTS • •

l'ex-

WANDA LANDOWSKA
1 d'una patita orquestra Sota
la dIrecció ile l'ectini ruestre

PAU CASALS
Excluslvainent per als Norte
ladeveniment —Com que J esta caber*
el nombre reglaMentarl de SOCIO I linares
a aquesta Asaoetaeld no pot fer-se 51 116 a
mesura rime hl ha balsas, per a Cl qual cal
presqu'aten% passar per la LLISTA DAS1.11...N,S, no Os m'asible admeire nt
sola insertpcliä per a lealr efectIvItat abasta
de l'esmentat festival,

- - -

ESPORTS

Frontó Principal Palace
Avui, -dissabte, tarda, a tres
quarts de eive. Dos interessants
partils. Nit, a un quart d'onze, ,
grandiós partit a cistell; Celaya
i Palau contra Castillo I Salsamondi. Dentà, diumenge, partit
matinal.

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOBLES
MOBLE
MoBLES
Preus de liquidació
Ponent, 3 bis, B

EI Universo
PANYOS
J. MIR VIVE, s. A.
Ronda de Sant Pera, 15

Temporada filien
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xesters, Generes per a
Abrics i atildes b!aus i
negres, Camusses i üneres per a vestits jaqueta.

5 voVeinbre.. a les 3 tarda
camp Barcelona

Vul3s a Peligras i al detall

Sabadell-Avene

• Sabadell
" Martmenc

Badalona Espanya
Torrasaa-Oilp.tar
Entrade3 1 loniltals

" Badalona
" Turrases

Retalls els dilluns
i divendres

Dunnon,e,

Carcol000-E4ropa
Eapenyo/-U. E. de Sana
Itlartinern-AtNitio

Espanyol

per aquests par-

part ala coneguts oradora Marceli Domingo, Itluls Companys i
Casanovas.
— Dimeeres passat va debutar en el teatre Ateneu la sopran
nauseara del Yacen, Asumpeiú
G. Ros, que fou acompanyada al
piano pel rimero senyor BarCantä diverses eaneons, que
foren llargament aplaudidos.

tamal, _.... El/ 111 bi eSSIÓ darrara el nostre Ajuntamant va
acordar inscriures ooni a soel a
la benemerita Associació Frotentoar de l'Ensenyança Catalana,
anda la quota anyal de 40 pessetas. Ila estat celebrat aquost
aeord de l'organisme repre,sentatia de la villa.
lía tornat de París il conegut artista sitgetä En Miquel
Utrillo.
quedat uns quants dies
Inés a la capital de França l'eminent pintor En Joaquim Sunyer, que so n'hl t'av i a anal amb
el senyor Utrillo.
Ne ton tan falaguer
ras

sultat dSs Penrontre eelebrat el
dia d Tots-Sants entre l'equip
local i el reserva dol F. C. Bar,
Mona, en el qual guanyà l'equip
vial-liad per (pairo gols a zero.
Colada naclonalista
R1OLLET DEL VALLES, 3.
Demä se celebraran a aquesta
vila un seguit d'aeted oommemoratius de la eonstitució del
Centre Nacionalista. Ale s dues
de la tarda lii itaurä un gran ad-,
ii
fing a la Piara Prat de la /liba,
Oil el qunl lai penetran part N'Es- •
tanislau Duran Reynals, En Linfa
Joven i En Ramon d'Abactal.
Després ded miting i en la sala
de t'Ateneu de Mollet, tindrä Roe
una sessió de ballets populars
catalans, a cärreo de '1Esbart
Folk - lore de Catalunya, sota la
direeció d'En J. Rigall Casajuatia,
aeompanyat per la Cobla Barca lona, dirigida pel Inestre
bert Martf.
Escollida auslieió de ,sardanea
per la mateixa cobla,
L'entrada a aguaita lada -sea
rd gratuita,.

LA PUBLICI7

blesat4e, 4 dS növenbes 44

MI

GRANDS MAGATZEMS

AGUILA
-.

P. Reial, 13

Tel. 2014 A.

BARCELONA --

SUCURSALS : Madrid, Barcelona,
Allcant, Almena, Bilbao, Cädiz,

Cartagena. Gijón, Granada, >Maga,
Palma de Mallorca, Santander, Sevi
Ila, Valencia, Valladolid, Saragossa
11111811healiall=88111111111.183

Vestits de xeviot. patón, ce
tam, ele,
de Pies. 38 a 535

Vestits de surja anglesa,
crepe, etc., en negre, blau
i color, guarniments de
poll,
de Pies. 125 a lea

•

Bruses de pura de seda, ollierents
colors, guarniments brodats,
de Pies. 55 a 75

Robes conieccianades
per a seny or; senyora,
ricn i nena

tal[als a plus h Ifirica

Vestit sastre de popelina,
estam, etc., guarniments

Bruses de crespó de seda i Iranel.la de llana, en negre, blau i
colors, guarniments calats o brodats,
de Ptes. 13 a 65

isria orni
a

[
•

•

j'aldilles de popelina, estam, etc., en negro, blau
i color,
de Ptes. 33 a 5a

Bates de franel.la; dibuixos novetat
de Pies. 27 a 33

Gabins de patio", camusEa, CC., per a nens de 4
a 2 anys,
de nes. 26 a 50

Mgaicameme

;Vestits d'estam, llane.a,
etatera, en blau i
color, per a jovencts
de :2 a 15 anys,
ole Ptcs. So a too

Abrics de vellut de Pa- Vestits de sarja angle-

na, cannissa, c'c.. en
negre, blau i color, per
a joveneles de 12 a
quince anys,
de I'tes. so a 73

gabardina, ele., en
blau i color, per a joven-tes de 12 a 15
anys,
de Pmo. (3 a So
su,

Pelleteria, Catniseria, Gèneres
punt, Corbateria, Guanteria, Capelleria,
Sabateria, Paraigües, Bastons i Articies de Viatge

g

V8M311811 el catzlog guaral - Verá al compt

Freu

MOBLES
DORMITORIS

pespunto seda, per a nenes de 4 a 9 anys,
de Pies. 23 a 40

e

MENJADORS

Dr. Liuis Carrasco D'eneä
resliarg r ha estabiert el seo
Consulten i al correr de Vk
aneia, núm. 278, pral.—De a
festius, de 10 a 1 2.—Raigs X —Diatérmia.

P

Dr. Montaña

e !s Hospitals de París. Pell 1 ve
non. Sant Pau, 28, principal 2.'

Preus baratissims

Casa particular

J. López

cerca bornes
dormir. Feetirria, 1, pri Mor, Seg011a.

e

4, CARME, 44
(Davant tic l'Hospital)

polacioms nocturnas, evermalorrra
das semilialesa cansancio mental, perdida de
niemoria, n'olor de cabeza, vértigos, lati;ga
corporal, histerismo y iraslornos nerviosos
de las mujere n y todas las manifestaciones de

aL 11 1113 [IffiEng li i

fer A. Rovira i Virgili

25

cèntims

PER A TEULADES

.

Pleque, de 40
lete@. 5 05 m.

Pelrallmo.

mim. son,

Avinceda
la. DtputaMO,
er.tresol.

ELS EVANGELIS
L'Evangeli es la ms preciosa dáliva que Déu ha pogut
enviar al moa.
P.IONTESQUIEU

i

SIFILI8
Es;iletals tractaments per
al enar ment rapid de les
ilt\t.AIT1ES SECRETEO
MATRIU, PUL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: Co O a 17 1 de
3 a 8 eronednlea per 8
empleati 1 obrera.

N

40

cm.

Materials /Intuís ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA i

Portal de l'Angel, I i 3, pral. :: Telèfon 3344.A
Vid:mica a Sarria

Magaiii: xaal
per a rozar en

venen,, IMPOTENCIA,

1-1, Pareä;la Geian, Mitad/ sa. 7 e pinte:palta
año, Prirtligal e Ad:inri-1i,

31.» .151.

de

l'ad)

Indicadas especialmente a ins agotadas ca la
juventud Por toda clase de excesos tviejos sin
afioi.). y para conservar hasta la extrema vejez,
siii violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 5 ptas. frasee: Setali, Rambla de las

.4fh.

Venia

de VALENTI COLEO
'tes. A elnyó, 7 , en t re so l Telb:
Immens assortit en tr>oe- tonada Fernando/.
res per a ai,estIts 1 abeies de I

del Pr. 050150,
Pla Blermeela, 6, 1.er
(entre 11o:isleta! 1 Sala

De venda en totes les llibreries
Planea
ondulada de
120x75 cm.
Ptas. 7 . 50 m.2

n . a s nYl' j°urs. l ci

Fábrica de Panyerla ire jj e ti a ta'

Vies
= Urinarie 3

Grageas potenciales del Dr. Soivre

Flores,

Paletots de punt de seda i de liana, en negre, blau i colors,
de Pies. 20 a /30

Mi-les de vellut de llana, camussa, panyet,
etcètera, en Wat:, negre i color. guarnirnnts brodats,
de Ptes. So a 95

Clínica

la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

itsc

vellut da liana, en
blatt i color. gnarniments

de la seva llanca estada a

GRAN MAGATZEM DE

Gabanys crenats de
xeviot, cowct
ploma,
de Ptes. 95 a 16s

pespunts seda, jaqueta forrada de seda, en merino,
negre i colors ronda,
de Ptes. 125 a /Go

BARCELONA

1
Envien en segells de correu 65 centims a la Societat BiMea—Flor Alta, 2 i 4, Madrid — com a pagament total
- d'aquests preciosos volums (els Quatre Evangelis i els Fets
deis Apástols) i els rebreu en un artistic estuch.
De venda

als quioscos

69

cèntim
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ffl ALZA° (.711123PALILT.71%1"12" AL.

Sorollós èxit de la
magnífica perlicul

Li' .A.DivrIn--.A.231...mni CR,Icizirrow
•

Tots els amants del cinema han de
yeure aquesta monumental comèdia

PROGRAMA AJURIA ESPECIAL
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