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El nacionalista i regionalista

O

Epistolaris

Fou N'Enric Prat de la Riba qui assenyalà, amb una justesa
. Alió que per tot arreu es mii una profunditat insuperables, la diferencia essencial que hi ha 'eta eorn una beanca interessanentra el regionalisme i el nacionalisme. I fou ell qui, publicant fa tissirria de la proclueció literària.
prop de vint anys el seu Ilibre cabdal "La nacionalitat catalana", a Catalunya gairebé no s'ha fet
encara. Ens referim a les edi/wat fi a l'etapa regionalista del catalanisme i inaugurà l'etapa dotas
d'epistolaris de /grana bonaciona lista. El seny ordenador de Catalunya llançà aleshores les rnes.
crosses del mot tímid, que ja no expressava el contingut de l'ideal
No bi ha escrMtars, poetas,
estala . I així el rètol de la Lliga passava a ésser un record históric. bornes de eibncia, les lletres dele
Des del moment que En Prat de la Riva va declarar d'una guaita ens revelarien un caire vio
manera explícita, pública i solemne que el seu grup polític, un de la Ilur personalitat? A tothom
se li ha acudit l'interés d'un reteme s acollit al rètol regionalista per raons de tàctica i de conve- cull
epistolar maragalliä, par
niencia, era en veritat nacionalista, es feu renúncia dels aventatges
secundaria que hi pogaiés barer en l'ús del dit rètol poc exacte. exemple. (Manta passió 1 guantes trajeetóries critiques no ens
Nosaltres comprendríem fins a cert punt l'ús constant d'aquesta descobriria!
denominac ió , amb l'intent d'atraure aquella elements d'un cataL'interès d'un epistolari es
lanisme incipient que podrien esfereir-se davant la rotunditat del de la seva valor psicológica. Enel
rnot "nacionalista". Peró fa cosa que no comprenem és la barreja una carta hi ha, malles vegades,
i Vds indistint i alternatiu de les dues denominacions. Si la Lliga, mes humanRat que en un llibre.
Un epistolar! ben triat valdria
els seus homes i els seus órgans es diguessin sempre regionaliste, i res mes que regionalistes, tindrien alguna vàlua les raons mes que cent assaigs biogräfies,
que ea pro d'aquest nom ha al.legat recentment "La Veu de Ta- per dar-nos idea d'un borne.
Quantes vegades no
senrragona" . Perú ben sovint es donen a ells mateixos la denomi- lit a dir, guara algú fahem
una cricatalana.
En
els
nad() de nacionalistes; i aixó no solament entre
tica objectiva d l'obra d'un poeCambó, en un discurs pronunciat temps enrera al Congrés es- ta o _d'un pelillo desapareguts:
panyol, feia una franca declaració de nacionalismo i anomenava Ah. si hi haguéssiu parlat! Un
les coses per llurs vers nonas.
epistolari paria, saltant el
En aquestes condicions, quina pot ésser la utilitat de la per- temas, dur-nos la veu i Palé per-aisténcia d'una denominació arcaica? Si es volgnés realment fa- sonnte del gran borne.
L'Institut d'Estudis 'Catalana,
cilitar l'atracció deis elements als quals espanta encara el nom de
l'edició do les lletres de Minacionalista, caldria que els elements de la Lliga no usessin mai amb
lä i Fentanals, ha iniciat una
aquesta denominació. En realitat, aqueix recurs és pueril i gal- bona
obra. Tant-de-bó nasqués
rebé és impropi l'aplicar-lo a persones majors d'edat. No resul- en nosaltres la curiositat I el detara, en el fono, que la barreja dels dos mots, més que a raons de sig de conèixer els catalana assetäctica, obeeix a un intim esperit de confusió i d'insinceritat? I u-enlate ene l'oren.
No hi fa res que nigua cop ens
aquesta confusió no serà verament un vici espiritual, sense cap
defraudés la prova! No sempre
explicació objectiva?
Peró la cosa més important no és pas la dualitat de denomi- tara possible recoNir, eseamper ci per 113, els borlas
naeions a la Lliga Regionalista. Major importància té, evident- pats
d'una än ima. Al tres vegades
mena l'efectiva dualitat d'ideologies i de tendències. Hi ha hagut aquesta
änima no ens diria res
sempre a la Liga, barrejades peró no foses, la fracció regionalis- du non. Perd ruina jota, si enta i la fu:cejó nacionalista. I aquesta convivencia d'esperits diver- tre les compilacions epistelars
gente en una agrupació patriótica no correspon a la situació ac- ene es fessin, hi aparegufs una
Horn tan clara rom la que cretual del moviment catalä.
Potser sigui veritat que en l'estat present de Catalunya i ma en les lletres d'amor, de Tod'Espanya hi hagi encara un marge d'actuació per als homes mas Carly l e. posem per ras!
autlmticaracat regionalistes. En aquest cas seria 1,ígic que els regionaiis.tes autentica formessin un agrupament separat, propi,
—1.'Editon'al Catalana publicara inper reatil de la Unió Monàrquica Autonomista, que avui és una
ombra, i que podría. convertir-se en una realitat amb l'ingrés dels

mediatantent ono Ilibre de narracions de
Prudenci &tirana i la novel-la simbólica de Josep Lleonart "El comí errat".
—L'escriptor Fierre Rau quelle, crític
ego i fi coneixedor ttostra li:eratura lea publicat a l'Eclair un adiete sobre Josep Cerner.
-

tematice no implica la renúncia a censurar aquells feto concreta
qun constitueixen un dany a la causa de Catalunya o a les prorrogativos de la llengua catalana. Una major claredat en les denotainacions i una mejor lleialtat en les campanyes politiquea, farien un gran be a la nostra causa patriótica. Es per aixd, i RO per

ENQUESTA A L'ENTORN
DELS JOCS FLORALS
El poeta PJSSM Llates opina
"Un jurel complint la sera missió de
la tnenys honorable guisa passible i tacs
¡ocies upar!~ el rebu ja de la seva inspiració, es presenten un bell dio a cricbrar trua festa podica repartiment
premie, lectura de pormes premiats deraunt dient públic uttjat que tant se ti en
dóna, compost de famílies de les damiscl-les de la cort d'amor i de parents i
anules de T'alarte indígena que I:i t.- preHi ha mes premia que poden. ben dir
que catan a l'altura. Quan no son ds tata
temas objectes d'art (frldteres, rnaamates, bibelots) que no han fet ultra cosa
en sa desasí ruco i'ida que anar de parta
en poda, són recomp:nses en metal-tic.
que quasi mai tu-cenit:Leen la módica suma de 25 Pesarles, Per lal que, havent-hi
Inés premie, hont faei 111i'S COatCntS 1
oc/ reis. El jurel té molla compromisos!
i tLnna, d fulge sera poeta aspirara i
Ideal poeta, s'asseut'A entre els jutges.
L'escena en Tila o neta qualsevulla on
s'hagi pogut entabanar qucare senyors o
alargar premi.
D'airó en diem uns Jara Fiords, i són
flor d'un dia. El MéS sovint se celebren
aquello co!oneta ese-aducen:: d'un programa de fruta majar. No agraden; la gent,
autb tota la ro& nn's s'estima veure una
sortija o asar a escoltar reitera que faras al cambio deis senyors. Han contribuit qui-sap-lo a revident descridit del
poeta calda entre els catalana.
Jo cree que, amb bona voluntat peró,
feiern adop, con: malles de les calamitats
dels heme:. Goso a sostenir que tot seria montés cosa de llevar-los el caracter
de clandestinitat que els acompanya. Els
podes es refien que ningtí lassabentara
ni cap criar no comentara co que hi hagin enviat.—Altrament fora si s'haguessin de veure publicats sempre els pormes pretniats; i els critica, aleshores, hi
diguessin la sera secar embuta ni mirametas per un tal o un tal altre.
„Aquesta •issió Publicadora la podria
omplenar una societal constituida a refute, o Iré un organiutte fa existent
adaptar-s'hi. Heces aquí el mea sincer parre".

hornos de la Lliga que per motius ideológics o de tàctica creguin
convenient l'adopció de l'ideari i dels procediments regionalistes.
Quan nosaltres establim la divisió fonamental entre el nacionalisme i el regionalisme, no ho fem portats per cap odi a la
Liga, que no havem sentit mai. Peró l'absència de rancúnia sis-

motius de competencia política, que nosaltres marquem la disUnció.
Volcm creure que aquestes explicacions hauran convençut a
"La Vea de Tarragona" de la noblesa de les nostres intencions.
D'altra part, havem de remarcar a aquest distingit col.lega que
teas atribueix afirmacions inexactes quan diu que nosaltres separen i fern quasi antagónico la riquesa i l'ideal i que rebutgem tot
alegue vingui de Madrid, f ins els carrils i les carreteros. Ni el text
Di el sentit de les nostres paraules permeten aqueixa inteipretació
absehnranent arbitrària. La nostra tesi és que no s'ha de sacrificar l'ideal a la riquesa, ni s'ha de contribuir a l'enfortiment de
l'Estat espanyol sense la previa garantia d'un mínimum de Ilibertat per a Catalunya. Quin patriota pot contradir aqueixes afirma-6-0-0-4

ALS ESTATS UNITS

La derrota

dels republicans

No cal arar massa depressa
a establir afirmacions d'ordre
g eneral. Dels darrers fets de la
Política estrangera, alguns poi alguna politics n'han
d ebit la conseqüencia que el
alón es troba dins un perfode de
r eacció conservadora. Dls mes
laceras fets invocats per a pro-,
var aquesta afirmada Eón la pujada al ''oder dels conservadora
erig ieses i el cop d'Estat feixista a Italia. Leen Daudet publicava dies carera a l'"Action
Praneaise" un article en el anal
feia remarcar dls exile de la
r eunió a l'Occident europea i
parlava de l'enfonsament uniaer.al de la política esquerrista.
Pera heu's aci que ara ens
a rriben les primeres noticies de
l es eleccions nordamericanes. I
aq uestes acusen la derrota del
pared r epublicà, que als Estats
Bah r epresenta precisament la
ten dencia conservadora. Rec'or-.
dem que amb ocasió d'unes anterior% eleccions al Nord América, el diari de Madrid "La Epoc a" titilitzä el resultat favorable
rep ublicans com a prova de
l'avenç de les doctrines conservadores en l'actual perfode hist6ri e. Si "La Epoca" i Lamí Dau.
dot no acuden
al recure del sil/irisa es aeuaan ara una mio
arna inats
per a donar el resulit

d' es

el etoiont aordameri-
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canes una interpretacid compatible amb Ilurs generalitzacions
exeessives.
Aixó no vol dir que no sigui
un fet la renació conservadora
en alguns paisoi, ni que no hi
hagi una certa tendència general
a la rectificad() d'anteriors illusions populars, especialment
dins la classe obrera. Peró la his
tarta ens demostra que poques
vegades es produeixen corrents
únics i constante. El moviment
polaina i moral del neón estä format per un conjunt de corrents
diversos i de vegades contradictoria, que s'influeixen mútuament i produeixen Sovint roen!tenis que desorienten als amics
do les Leerles simplistes.
Tampoc velera dir que les alee
eions nordarnericanes, qlle han
donat una vietória — no molt
grosa—, als demócrates, tinguin
un sentit exclusivament potaje.
Als Estala Units les eleccions
estan relacionades més que en
lloc amb els factors externa a
la política. Ara mateix sembla
que la causa principal de la derrota republicana estä en la "llei
seca" que prohibeix el comerç
i la venda de /marides alcohdliques. Els electora contrario a la
11e1 seca han votat, ne pas per
mona ideológiques, tina b6 per
refine fisinlégi q ues o coMercials.
Da/ notas Lamba que d'un

^ ^ ^ ^ ^^-

^

quant temps enea!, s'accentua
als Estala Units la tendencia a
votar contra el partit que es al
Poder. Alxf les eleccions presena
ten mas aviat un caracter magatiu Votar en favor dele demó.
erutes vol dir, en realitat, Toa
tár contra els republicano. En
aquestes condicione, Poposictd
Id un marga de preferancia per
als electors.
A. ROVIRA I VIDA=

FOC

GARREA DE BARBADA,

A L'ALA

Es ja una vella eaneó que al
nacionalisme catalä, merces a la
seva generosa integra litat patria)
tica, se'l ceinbati des de la civeta
i des dm l'esquerra, la qual cosa,
peró, no impedeix que els mateixos que l'acusen de reaccionari
o de !liberal es posin d'acord en
l'atac, caient mes o menys
destinanient en el mateix pecat
que censuren.
Trets diversos brunzen ara en
lats dreta. Amb una simultaneetatvi xM sospitosa, charle dretistes d'aquf i de fora ataquen "Aeció Catalana" i LA PUBLICITAT
—que no podien mcnys de moreteen el tracto consuetudinari
aue es dóna al Nacionalisme—per
suposades intromissions en leg
esteres de governament eclesiàstic,
Referint-se cliireretament
cas de Tortosa, diu el "Diario de
Lérida" que- - el senyor bisbe
d'aquella dióc,esi, en prohibir Púa
del catalä en tes sessions capitulars, no ala oposat per res a la
defensa de la causa de Catalunya,
ni ha intentat intervenir en la
vida ciutadana i política d'aquella
canonges, tractant-los simplement com a capitulara i yacerojal. sobre ella un acte de govern
all qual té perfecta dret. Nosaltres
no direm que el bisbe de Tortosa
hagi intervingut en al vida politira dels canonges d'aquella Sen,
pe: 6 si que ha atacat Ilur digni.
ten patriótica, i aixó es molt més
greu, i que ha inferit una ofensa
a la. llengua ratalana. En surtir
nosaltres 1 d'altres entitats nacionalistas a la seva defensa, no
unte fiquem en el government eciebiastic dels fidels to r tosins, sind
que exercim simplement un (ira
natural, anterior i superior a tot
dret positiu, ni que fos l'eclesiaslic: el dret a la vindicació da
l'idioma propi. Es que crem el
confrare Ileydala que un bisbe en
seu regiment diocsata_pot, p rescindir de tot dret i conculcar tot
respecte? On es l'autoritat positiva, per alta que sigui, que pugui dispensar - se del respecte al
Dret natural? Es que ho podria
ftr el mateix Papa? Invocar el
costura! Un costum introduit pel
poder civil, i algunes vegades
"mana militan", fa menys d'un
segle per odi a la llengua del
pais! Contra aquesta veritable intromissió, no la ha cap protesta?
Que hi ha capitulare no catalanst
Qui no ven que ajad es consagrar
amb Paltissima autoritat episcopal un pretext insultant per a la
Ilena.ua catalana, com si ella hagués d'emmudir a casa seva, a la
sola presencia d'un representant
de al ratea dominadora? Contra
aquesta intromissió de l'autoritat
eclesiästica, que hauria de servar
una augusta atiesa d'esperit, en
les qüestions .que afecten a la
dignitat de Catalunya, tenim dret
a protestar i protestarem compre,
que nie perquè l'autoritat d'un
bisbe sigui de dret diva está autoritzada per a prescindir del-s
mes legttims afectes dels seus governats
EI mateix confrare Ileydata
empren la defensa del seu propi
bisbe, al.legant un seguit de disposicions eclesiastiques per tal
de fonamentar la soya coneguda
conducta envere els "Pornells"
de Lleyda. Nosaltres no som eanonistes, ni ens volem ficar a interpretar candis ni decisions
apostótiques, penó volem fer notar que l'esperit dels "Pomells de
Joventur as de Lempo conegut
de tat Catalunya Pfins beneit per
alguna prelats i pel mateix Papa,
perque es pugui al.legar ara un
desconeixement i justificar uria
suspensió de permfs. Si els Poraells tenen un mal esperit, o un
aspar« de dubtosa ortodóxia,
per quä no els condertmen o solmeten a una revisió teológica?
Per qué els deixen estendre tan
räpidament? Per que permuten
que tants elergues en siauin directora o consiliaris?
I aquell eixabuc de disposidona per a demostrar que nomas
es poden beneir les banderes
d'entltats amb estatuts aprovats
per l'autoritat eclesiàstica, ha
pensat be la mä mes o menys solemnement ungida que les ha enfilades la censura que enclouen.?
DI senyor cardenal-arquebisbe de
Tarragona, que cavia un delegat
seu per a beneir la bandera d'uni
Pomells de Reus, el senyor bisbe
de Barcelona, que bond personalment la de la Mancomunitat, oferta pela catalana d'Amèrica, tants
¡tanto &tres prelats que han beneit o deixat beneir innonibra
bloc banderes de Pomells, de Sometents, de Gremis, de Joventuts
Nacionalistas, de Requelas i Cena
tres Jatimins, etc., hauran d'ala •
nYa r -aa a sincerar la Ilur patrida

DRETA Full de dietari

tica i prudentissima conducta
clava nt la censura mes que implfcita del( senyor bisbe de Lleyda.
El match doctor Miralles no ha
deixat beneir banderes i banderins de Sometents i fins la de la
Joventut Nacionalista de Borges
Blanquea? No deuen ésser pas tan
dares aquelles disposicions. El
que queda ben clar es que quan
hi ha entremig la voluntat pre•
via de denegar un permis, es filUne i alambinen subtilment i
amb exquisita escrúpols totes les
disposicions possibles per tal de
donar una aparença de legalitat a
alió que respon de fet a motivamons molt distintes.
Al "Correo Catalän", que fambel ens titila darreverints i d'heretges, poques para•eles. El bon
centrare del cerner de Banys
Nous entendrä fäcilment, repassant la seva história, que el favor que els bistres de Catalunya
haurien d'agrair mes al Nacionalisme catarla es el de no haverlos compromès, fent-se un "partit católic" mes. Els conflictos
que aixó ele !rauda reportat entre
el Govern, a qui en certa manera
deuen, si mes no, deferencia, i el
poble catalä, a qui deuen els oficis paternals de Ilur alt ministeri, els poden endevinar pensant
en aquella que dls promogueren
els partes antidinästics de la
dreta. Tot movirnent católic d'oposició al règim es un cau de
'raons per la jerarquia eclesiàstica en un país regit pel sistema concordatari, pul no recorda els blasmes que el propi "Correo Catalän" estampa contra
dignissimes autoritats
ligues, blasmes tan forte, que algima regada provocaren de para
del seu propi Pastor limitacions
imposades a la seva lectura, que
si no arribaren a 1a condemnació, certament se'n encunaren? A
algun prelat Ii costa la vida; a
d'altres, la fama-. El bisbe Urqui,
naona, tan benemèrit de l'Esglesia barcelonina; el cardenal Sancha, el digntssim cardenal !lampo
ha, una de les glóries mes pures
de l'Església del segle XIX, són
noms que desperten encara en la
memória de rnolts católics d'avui
records dignes de gran planyen-.
ea. I sense mirar tan enrera, no
fa pes tant de temps—la tinta
es encara fresca—que dl mateix
"Correo Catalän" fan el buit a
aquella avortada Gran Campanya
Social, promoguda per tot l'Epissopat espanyol, i encara les oreíleo dels anticlericals es regalen
amb el record dels alegrois, gens
reverente per als prelats, amb que
el diari si-dient católic acollf el
seu fracäs. No as de tal gent de
qui hem de rebre lliçons de reverencia a les autoritats ec l es i à s
-tiques.
Nosaltres, o mas ben dit, efs
nombrostssims católica que hi ha
entre nosaltres, no volem reproduir aquelles lamentables !lunes
bizantinos entre "íntegros", "car.
listas" i "mestizos", que tan vergonyosament ombregen el cato-.
licisme espanyol del segle passat,
penó no podem renunciar a la defensa dels drets de Catalunya
compre que els sagrats atributo
del Pastor d'ànimes degenerin
fins a convertir-se en armes ofensives contra la cosa que entre les
terrenals estimern amb mes pur
entusiasme.
F. aL

Converses filo-

lògiques
Alguna vegada havcin vist escrit agüe
en Hile de aula en l'accepció de t'alomóbit Mudar auto ro ante is, en veritar,
anar inaisa mille en la tasaa de l'eliminacid de la o final, Metre, fasse, producte,
cilindre, sexe, en non de metro, fauno,
producto, cilindro, seso, sin( perfectos.
Cap mot d'origen erudit no ha d 'acabar
en o en estalle: la n final ha d'ésser, en
aquests mots, inexorablement suprimida
o 1-empinada per e. Perú en indo la
no és una desinència castellana que correspongui a tal o tal desinencia !latina o
grega: auto fa una forma abreujada

autontóbil, cona quilo ho es cte quilogram.
Com diem quilo i no quithern de dir auto
i no ante.
Una altra cosa és auto en expressions
enm neto (42 fe i el dia de autos. Pecó
aquest auto no s'adoba mudant la o en e;
en aquest mot no és la o solament que és
castellana, sine) la to; ante no 4i
tnés catalÄ que Oled. Par auto de fe, els
antics dejen arte de fe. Otian a la traduceiG de aula ea ilenattaige jarldic, els

teeniee res en palzien dir alguna cosa.
1‘. F.-113RA

ms de coses
Un cablegrama aparegul cofia en els
diaria ens ha fet _falte, que el 31 del vi,
nent desembre a dotre horro de 1, nit,
a tue de campana, atnb una mena f -la, la ¡lengua

espanyola ser() oficiahn

substituida Per l'anglesa a les illes Fiii-

piner.

Airó no is pas un top de tetare. Fe
coronament d'una evolueió habiltn
roncl uida o totser facilment concluida.
Jo no m'he assabentat de cap resisthida
fran jees ni tan sois dramit tica. Els ripins han pasme de respan y ol a r
''s
cense g aire trasbals. Adlutc hi Inc el

tomes que les nasses tulles ha- acceptat
el canvi amb una franca oleario.
Si nosa l tres tinguessitn ei ntal gemí*
d'aprofitar les adversitats lingüistiques
d'Espanya per a fu el plaga, en cer , t

moment res drixariem a n ar con: q,.a vol dom?stic del Sr. Luca de Tena. Pcré
no ens volem deixar anar.
Nosaltres en tenim prou amb reten.«
el cas de Filipines t'erguí ningú no e di la caducitat de les coses hurones. lds
pobles no canvien d'idioma com de comisa. D'acord. Els catalana som al tn6u.
per a Palcsar-ho. Peró els tablea, cono ele
_individua no son insensibles a la sugnes
les camises metes i getailment ta--tíode

llades. Als filipins la conquesta espira:.
lo els ¡cipos una camisa millar que la

que portaren, certamen, prrif no „no camisa de primera qualitat. Fa rifa anvs
Nordamirica els ha començat mig a oferir i mig a itnposar la seva excel-lent eamisa anglo-sal - 0m Posats a triar entre
ducs peces, ignalment estranyes a Ilur
tarannil, han triat la que vesteix
Es natural. Nosaltres en una situació
semblant farirm el mateis
Sortosament .els catalana ens traben
Posseint una ramisa própia nu's o menys
rebregada per rincétria d'altri, peral amb
un teixit abundant 1 esplendit.
La costra qüestió es mé s clara que

raigaia.

CARLES SOLDEVILA

L'art català a Holanda
Inauguració de l'exposicil de Gru ni nga
Gruningia, 9.—A les enze del
mata sota la presidencia de l'alcalde, s'ha efectuat la inaugurada de l'Expesicid d'Art Catalä, a la Societat de aaatura.
El president de la Sacietat ha
pronunciat un parlament de salutació als artistas catalans.
L'alcalde, en un eloqüent par -,
lament de benvingude. ha donat
les mercès a la ciutat de Barcelona.
El delegat de la Junta d'Expoa
a ! cions de Barcelona U ha contestat agraint la cordial scout da que s'ha fet als artistes ea talans.
El delegat caldle ha estat, oba
sequiat ami) un äpat.—Elias.

UN PLEBISCIT
Salisbury (Rodasia), 8. —
plebiscit celebrat a Rod g ia per
a saber si el pafs' desitjava easer incorporat a la Unió Sudafria
cana o be formar un estat independent, ha donat el segiient
resultat: 8,774 vote a favor de
la constitució d'un Estat separat, 1 5,989 vote st favor de la
incorporació a la Unió.-11avaa.
LA QUESTIO DE LA RAMA DZL
FRANC
OPINIO D'UN FINANCIER AMERICA
Parto, 9.--E1 financien americä Caries Michel, que ha fet una
enquesta per alguna paisos d'Europa, Ita declarat a un redactor
del "New York ,Herald", que la
baixa del freno es purameet pasa
satgera.—Havas.
EL QUE EN DIU EL "TIMES»
Londres, 9—El "Times" atria
bueix la nova baixa del frene:
Primer, a la nlala Colilla que ha
obligat a Frentes a efectuar considerables compres de cereals
l'estranger; segon, al resultat
negatiu de les disoussions de
Berlina pera sobre tot al mal setat do la situada financiera de
les principals useions d'Euvco.us,„
EL DESCANS DOMINICAL PE., r1 A
LA PREMIA FRANCESA
Paria, 9.--A la Cambra de Das
putats la Comissia del Treball ha
continuat la seva enqueeta sobre
la proposició de TI. Guihal, tendent a assegurar el henefici del
desuella dominical ala periodisa
tes.
La Comisaba la oit a l' de Velrin
del. secretad general de la Cona
ferlewaeió d'Obrare Inteleettiels,
als seifyors Fraetz, atario,
ehe!, Schller, Serme/ i liourbon,

representants de les aswiaoiowb

de

pettodistes.—IlavaS,.
_
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FINANCES COMERÇ
PARIA TANGA
Can y ls sobro Londres, 62545.
lclem Betalca, 0140.
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6630.
Idem Nov, York 15,565,
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!den/ le g an, loe.
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BANC EE CATALUNYA!
BARCELONA
CENTRAL: Rambla dalo Estudia, 4
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Panyos seleccionats
La fama de que disfruta la PANYERIA RAMOS
és deguda a la gran cura amb que tradicionalmeni
selecciona els seus géneres 1 als preus reduidissims a que p p t veuire les millors qualitats pel fel
de tenir un extens gir
Grane exIstibnCies

Vena
18 3o
57.45
58 00

* Iimaz !,/ 97.4
• 13DR3A DE MADRID
Inle.rior pampina 70'75.
LI'm fi de mes, 00.
Amortazable 4 per 100, 8950.
Silero 5 per 100, 9Can.
Exterior. 65'60.
Bale d'Espanva, 579.
136.
'don) Espanyc-1 de
Idam iu de lit Plata, 229.
Idem Ilispann-Amerira. n00.
l'almas, 214,
:zurrares preferentes, ra
ldem ordinarias, a a
Gadales, 69'40.
Nords, 000.
Alarants, 339.
Alacants, 33950.
Eral/es, 4115.
Llinraa, 29'45.

PAke
RAMS), ,
Garantia de qua litat
Els Panyos Ramos vestelxen 1 duren; són de colore sé'
Ido, de bona llana I de la darrera moda
Classes especials per a uniformes d'omploats de Banca

kaa
as.

I Companyies

eARCELerCii: pelal, 10. Telefon 4622

COCURSAL: Hospital, 27 I 25. Toleran 34 05
MADRID: Cava Alta, 44

'a.t. etx

PER A COBERTES
PER A R.ECOBRIMENS

URALITA
Xapa ondulada CAN ALETA
TAMARY8: 114 x 12 5 om. I 76 x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X

40 cm. planes :-: UPES "B" per a reccbriments; tarnanys: 120
x 120 om., 120 x 100 ora. 1120 x260 cm. U R A LITA, S. A.
Madrld-Valenola-BavIlla-Llnyda- Salamanca :-: DIPCSITS a Lotes
lec muta,tc Importante d'Espanya

CASA CENTRAL: earceloni, Plaga A, Ltpez,15 -

lb

'Talen, A, 1644 1 A. 848, Barnicen

I
•

La Candira. de 'Comere . i Navegaeld d'agerasia cinta!, en la
darrera g eSkttS que eatearä, sota
la presidència de don Antoni
Mansd I Casafiaa, fou alisabantaila del telegrama tramas al senyttr ministre de Finanees en
tenir-se notasia qne es traetava
de eol.legittalia agents de Ibisneo, exposant-li la conveniancia
que no es privas als comerciants
del dret do fer-se el despatx de
if!S seves mercaderies i de constatar a leo Caanbres . sobre el
•usdit projeete en compliment
dr las disposicions lekaals que lli
obliguen i s'assabenta també
la rasposaa dol dit ministre, seaman la qua!, en errata, es traetava dc cellegiar els agents. pera sonsa privar els comerciants
de cap are!: adal telegrama bramas al maleta senyor ministre
arrb fl91lliU deis dables que s'oferian rrapecta n Cl les primas
rarbons nacionals com a cona
prraacia pels danys que vis ocasionar el tractat amb Anglaterra •serien roneedidea als transportats per farroeartil, bavent,
contesta!, el Ministre que la proacacia a conredir par les primas
de ronsnm afretaria a tota la
i nilastria nacional.
Aaorda La Cambra recomanar
amb molt dantaras la concurran
aia a la quarta Fira do
tres que
que ha de celebrar-se en
acuesta -cinta!, eninehlint amb el
Congras de Cambres de Gomera
hispano-amar:canes per a que
mio reingrensisles puguin l'enviar
se cabal concepte de, la potencial:Le egonómien naeinnal; apoiar
la súplica que dirigí al Govern la
Canairra Comara e Saragnana
encaminada n qua s'esbrinin amb
rlgor le g reFnonsabilitats a qua
hacia paant donar 11:e Ira aaor_
mahtals nenrre gudes a l'Admiras
tracia Militar de- la Comandar:eia do Lariatia. ama a re:anima indinnensable par a (talar al aftatramen la aras:tela ene les
011antilate aun lliura n1 Tre5or
-an adrninistr-abis i e"nlereades
amb escrupoInsital a practicar
-r3ii0r.9 pr"p de l'Ajuntament de
"alafranca del Prnalas, parqué
e s raglamarill en fo- rra ;teguada la venda ambulan!. n vist de
ice anaires prora:idas a -t nromi
de Teixits i aterrara'.
A pr-apolir de la Camiaaia da
Comerc interior s'ataire' sol.11eitar del Gaanra qua !la kaaaraaa
de las dismosic i ons que razulen
artnalmant el ragim de Planui•iriat alga: trarragada mentre
rine.lin re pnbliqui una ellapasieid per o entablar dannint
banes permanents i Fintes les reg arions entra els propietario I
Als la. ralars de fina:lea urbanas
eepecialmant en alla que inctimbefa ets establimants maraantiln,
annaagrant aiaf en el terrnny Ireal /a nova l'arma do propietat
dila comercial, constituida pelo
&ata 5111, cal raconaixer en Justicia als enmerriants rom a conseqfianela de l'arrendament del
leal on lanen retes les reveo
inslaLlacions: i s'acordà lamba.
dirigir-se al Consell Superior d.)
leo Cambres de Comer', Indas-.
!T'in i Navagaela del Repte in a
terasnantali vivament la major
art :v i tal passildr en les gestiono
iue hovitt emprd, per a obtenir
(Iris Podara pública soluciono
adequades als , problemas cita
Marinaren les co.- peralives crearles amb anxili de ¿'Etat.
Aixf mataix s'aprovaren un
dictamen de la Comissió d'Afers
Marilims raferant al reglament
del traban en els vaixells i un altre meitivat per la convinianeja
que sainstalain ales farries al
moll d'Espanya, assurnpte que,
segons noticias, esta tramilantse per la Junta del Port.

.Avui: Santa Andreu Avala confessor, i Modest, màrtir.
Quaranta llores: Avui, a leogla/id parroquia! de Santa Mar.,;
del Pi. liorea d'exposieia: De las
auilanialí a les Ots de la tarda.
I,a missa d'avui: Sant Andreu
Avala confessor, color Lianc.
Cort de Maria: Avni, linalsc de
?S'ostra Dona de laajtata, a la SeTa
esg:asia, privilegiada o de la Cona
Nova, a Sant Aguati.
Adoració Nocturna: Avtd, Tara
del • Beat Salaador (Vilorta (a la
parraquia de S. al. do Jesús, (;rä-

SECCIO MAR1TIMA
Vapor espanyed "Menoraufn%
amb càrrega general, cap a Pa.,
sagas i escales.
Vapor espanyol 'Triar, de
Vapor espanyol "Cabo San Se.,
Cartagena, amb earraga general
bastiän", amb eärraga general»
i 1 5 paseatran. Amarrat moll cap a Bilbao i escoges.
tlitspanya W. Consignalari, Rans
Vapor espanyol "Cabo Santa
Pola", amb c.ärrega general, cap
Vapor espanyoll "Bellver",
a Sant Feliu i Ganova.
Palma, amb eärrega general.
Vapor espanyol "Cabo Nao",
Amarrat moll de Ponent E. Con- amb
càrrega general, • rap a
iigtenrart4anriia,. Companyia Transmebao i escalas.
Vapor anglas 'Tahona", en
Vapor italià "Orient", de atz hast,
cap a Suez.
nova, al-1)h càrrega general. A zul Vapor noreuc "Vessegen", de
trat rnoll de Sant Deliran, Conträ.nsit, cap a València.
signatma Ligura Transporta
Vapor espanyol "Cananas»,
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
genera, cap a Las
de Palma, amb càrrega ganerai I amb càrrega
i Santa Creo de Tener.ira.
108 passatgers. Amarrat moll de Palmas
francas "Collobrieres",
lea Draasanes. Consignatari, deVapor
transa, cap a Marsella.
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol 'Terra Noaa",
Vapor holandas "Berenice",
amb el seu equip, cap a la taar.
Amsterdam, amb carrega geneVapor espaayoll "Amaartianis•
ral. Amarrat moll de Barcelona amb cärrega ganara!, cap a Rosas
S. Consignatari, Talavara.
i
,aacales.
Balandra eSpanyota "Anita",
Vapor espanyol "Benver", amb
de Malló, arnb eärrega, general.
Vapor aapaayol "Oiaudio Ló- carrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol 'Rey Jaime.
pez y López", de Manila i esca- amb càrrega general, cap a Ma2
len, amb eärroga general i 15 pasbel
satgers. Amarrat niel! de BaleaVapor foguee "Thyra", en llana
res O. Consignatari, A. Ripot.
Vapor suca "Dernicia", d'Esto- cap a Valancia
colm, amb carrega general.
Amarrat moll de Sant Bertrand,
Accident d'aviació Un ma.
Consignatari, Talavera i Fila.
Valer dalia 'Virginia", de Traes
, riner ferit
te, arnb fusta.
Ahir, a lesaquatre de la tarda,
Vapor anglas "Fenchureh", de
Marsella, areb carrega general. a l'entrada del port. en acabar-se
Amarrat moll. d'Espanya E. Con- d'elevar un hidroavió de l'Eseesignatari, Randraz Germana i la d'Aeronàutica Naval, d'armesta ciutat, pilotat per un aprenent
Lalgado.
marinar nomenat Joan
Vapor eapanyol "Antonia
va Acosta, una de q es ales topa
Satrústagur, do Avilés, amb
Amarrat moll de Ponent N. amb l'entena d'una harca que entrava al port, pardeat tot segttit
Consignatari, llumbrd.
Vapor espanyol "Alliambra", Vequilibri i caient a Paigna.
de Molina i escales, anda arreAcudiren immediatament al
ga genera/ i passatge. Amarrat lloc del succés diversos embarca- •
nioll d'Espanya NE. Consignataeions, entre elles una des earraa
ri, Companyia Transmeditarra- biners, altra de les Obres del Port
nia.
i altra del ( palier "Río de la Fra.,
Manis («poluto
ta", a bord del qual ron traella-.;
aspanyola "Amena", dat el marinar que pilotava l'aparell,
que presentava ferales
amb càrrega aenaraA, cap a Ataamb abundant hemorràgia.
°anda..lata espanyola "San AntoCurat de primera intenció
nio", ami) cärrega general, cap a bord del creuer, fou després trasa
Cartagena.
liadat a g'llospital Clínic, on
Veler espanyol "Gorgonio
foren apreciades fcrides al cap.
arnb rarrega general, cap a Va- tina i camas amb coma/ocia ce-e
'ancla.
rebraI, de pronústic reservat.
14440411 4 cortita
L'aparell quedà eompletament
Vapor eapanyol "Villarrear, destroeat i fou rernoleat pea
amb carrega ganara!, cap a Me- moleador "Montseny" fino al rosa
lilla i esaa ls.
tat del "Rio de la Pata".
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divendres 10 i dissabte 11
solament per d o s

100 cm. 20 ptes. metre
Mesalina Duquesa negra 90
8 140 Camussa tots c .lors
6 dFlassades de cotó des de
2'80 - una
Chiffon seda negra

Cada dia es venen lots atnb
regal d'una participació de
Is Rifa de Nadal

Plagatzems

Plaison Royale
Correr Cuturulla,

(Flaça

R

ovetais de vALENT1 soLER

Vetlles ea Sufragi de les animas del Pul:gata:a: Avui, a la aeva
eapeila, Escorial, 155 (Gral:Mi.
Torn de Jesús Crueificat.
Avui, a les 533 dé la tarda,
arribara ael bailador del passeaa
de Griteia la reliquia del brin,. dret
de Sant Francesa Xavier, que sera
rebuda per autorilata i (acracia. A
la Catedral, on sera portada tot SP
gua, hi hanra una breu funcid
religiosa y benediecid amb la reliquia. Detpraia sela traslladada
a Sarria.
Els dies 11,12 1 la se celebraran diversas arriman:ea arub
aquest piadas motiva
La reliquia tornara a maexar
Cesmentat da: 73, per l'estaria de
laranala

Immena assortit en ganerca per a y eatits i abates

senyora i senyor. Vendes a rengrós i al
424
1. AVINYO, 7 AANTON49.,eitplANRO...
de

Santa Anua)
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REIAL ERO CLUG DE

CATALUNYA

OBRE CONCURS PER A L' EXPLANACIO DELS TERRENYS
DE L'AERODROAS D'A'UEST CLUB, SITUATS AL PRAT DE
LLOISHECAT, ELS DETALLS SECAN FAC1L4TATS A 1,,A SESECRETARIA DEI. R. A. C. DE C. TOTS ELS DIES, DE 7 A 8
DE LA TARDA, HAVERT D'E 3E3 PRESEVITADES LES OFERTES ABANS DE LES 8 DE LA RIT DEL 20 DE L'ACTUAL
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Note5
e Cosi fan tut ti ...
.
Balouya novembre.
El 'Coree«, della Sera" e3
nomenat en l'argot periodistie
lialiä la "pantúfola", o sigui la
pantufla . Es fäen imaginar -sean
el motu. El 'Corriere? es un eihe=t
ri lent, pie de sordina, ple d'ene
feinieraes, piedc sentit reportenfilie, ple de respecte • a les brmcc correctes i ofeeials. No cal
dir, idespres 3e saber-ne les qualitats que el "Corriere 5 es el diari mes important d'Itälia, el mes
llega en Einhaleades i Legacions,
.el mes ric i naturalment el de mes
llarg tiratge.
Els darrers temes del aterrre,re" eón, pené, mea aviat lamenta' bles del punt de vista de l'heme
Iliberae El 'Corriere,' era fine al
cop deetat de Mussolini el dieta
filo- feixista raes "autoritzat del
leord (liaba. En aquesta darrere
tem p s el datri mes veleta he es'tal e La Simpa", de Tetan, gue
ba portal una campane:a 'liberar
admirable i ha donat- el tut just
davant del feixianie. "La Siam. s proptelat d'un m'eh finanpa (is
eer del PieniOnt que té arseu davani el eenyor Fraseatti, embaíxador Ralee a Berlin, giolitiä coa
regid.
El 'Corriere mantingue la seVa pOSiele tibo-feixista fine el da
de la marea sobre Roma i el comenear:lea de la riereensitet
d'aquestes darrerr-s bures. Quan
es tele que les coses anaven seesquadres
rluearnent i
l'alce (empaven easerees i prefeetares i confrolaven totes les roate:atrae-heme, que es rompien lotes les aormee constilacionals
s'anava a un ministeri Cense (tomo
lar arnb la majoria . del Parlalace'. el 'Corriere, armat
l'esperit de la tercera Itàlia ¡merla una posiete - francament
constitucionalista- La conseqüència umi s'ha pes •ei d'enunciar: el
l'asirio" de Milà invitava al 'Corriere' a euependre la publicaAquest cene t'en a Iota -Bella una
Impressiet enorme. Filo ; mes impressió que la mateen marxa sobre Roma, que per red ha estat
presenciada per els :tallares de
"serie" teme una indiferencia .1 un
esetepticisine.' per tecle, intliferänera i eseeplleisme que ha augmeten dan 's'ea ttegit la III la
del preines Clabinet "fart". La
suspeirsid del "Corriere", la dimisia quasi violenta del conde
' arza del seu lloe d'ambaixador
g
a Peris; vens equi el que ha pty
sal nigua a/ vi de ranonienada
eneva Ilätta" i a les seves horca
aeotedsiques 1 el que ha numental el rece! que 01 non ministeri
ha preNeeat a restranger.
•L'ordro ele enspenzió bau, Tiaturelmeul, revoeada de. seguida
que el rascarme «.• dona compte
de la egaffe e, Perú eont que
aquestes roses e¿na finperdiOnnble, el 'Corriere", sostingef i
ruardingut per la emite demecreeia eme es desames de
tot la -traee del pele. el sen humus mes capes, ha eortainçat anitt
la sordina 1 cl itiI'nel enraeterfstic a fer eterehristeri una
obra correeeiva. direerant eis seas
primers ;idee arnh un aire dseeptire anunciant en forma eufemística i ande un posat malencenic
que no valía la pena de fer tanta
sarrificis vr r errar a un ministete citen nis altrox. Aixd lea provoi. at irrt enterliment del posat
reverter-lucid que /M'arrió pehlica
euarda clavan( del ministeri, el
qual pitee Ote mes retal un fet
desagradable que.: agradable per
Cl gebiert. "Cost fan letti...^ ve a
dir aviti el "Corriere".
Cree que es no!. resumir Vestal
de la gran triajaria d'italians
dient: me radvertirnent de? ministen' Mussolini es &insiriera un
fet compteLement orf matur i que
el ene' totharri eleeitjava Prn un
minieleri Giolittr amb el feixisIne: que la composieie del ministete ha estat una genere/
ja que en el neateix norme,
es He un borne de con entre:
Mussolini; ene la marea sobre
Roma i l'apoteoei del fea/jeme- armat ha eslat j'odie:atta corn un tel
perriloiesim que peal tornar-se",
pelear aviat, pelser reces tard.
cerdea e Is ifibiCiSOS /tomes que
han aurritat el mevimeet; elle la
macas sobre Rfiirn ha estat na
.fee per :t'era part inútil. ea nur
tense Buda pasabi tambe hagnes
entral el teteismir per la porta
gran, a teles les 'conthinazione".
Ele primen actes del minietteri
t rasladen cree el seo irderAS-1 eqUeS1 veeutla amiterior la he dee
mo5dra abastament—de la politice internattional a ta M elif ica in
e la por-terio.Mulnq
p errita, ee 942110S2en • gne la geva
e arräenda' perharea eemeeoriene
eles gemís Al neeblema Artriefic,
al problema Mediterrani i al regia) que regrabt las reparreciona
sis &tutee de en/rYst. ha donat
prova en els pernees artes d'egeer
un Irme 'son* i manea). Avui
110 g abrien der sea mes. El proeilerna flan ea encara de partes
Mina
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contenten fine quasi dos guarra
d'onze, Mea lamine creo necee.
sari cerner-leer a les ved ni, des
guares de. non.
La generalitat ch lo qtiä cense
Uta= el públic constünt dela
A
quina
hora
convindria
co-;
Iles, sobre les- quals destacaven
teatres, són la geni que Burs
cedits, segons- deieä els prograrecupationa no aolen quedar-ne
mençar els espectacles
mes, per l'Excma. ~yerra conaHierres fans a les vuit del compre,
nocturns?
tosa vidria de Güell i senyors
tenint en cumple e es dial/Incita e
"ue llega Lote els pecera pn-. a recorre, ei temps tic sopar, etc.,
Alees, Jorelär Bosch f Moragais,;
411cats• en aquesta- enquesta i
Esa/Ion/arma lambe els bella
as evident que sún necessariee
programes edítale pet l'Associlte»
veig que l'opinien es pronuncia (Mes flores; a menys qué de l'ea
unanimement contra el eosturn nar al teatro s'intentes fer-ne
cid, amb gran prafussió da
Lee sobro Cimbalista Pergoleein
d'acabar tard- els espectables un deure i no una reereaen sal•
nocturna.
i sobre'la seva obra. '
ta a la vista que tot lo que fose
Jo lambe abomino sincera- cornehear abans de les ami, se,
A la ¡iritnera part de la sellament aquesta habitud detestable. rúa' un alaiard.
da Clii executaren el trio en si
mejor i el tilo en re mejor, de
Pera amb tot 1 que vaig ComenAra be, començant puntuate
çar a altar do nit molt jovenet, ment a aquesia hora' iiesettr,
Pergolese i tres äries del maWix
tal del Liceu (erg sentir da sant-se un xic els entreactes, el
autor. Prengueren part, a irles de
etad. Wanda Landowska, la seIlflooluna a la comisaba primera 'datada a Eu Dato), no taell terminar a dos quarts d'unyoeta Angeles Ottein i el serecordo haver vist mai comen- na. Aixd he representa cap "tour
de Foment
(, er la fundió a cap teatre de de ?Oree"; ja hi han diversos tea.;
nyore Enric Casals, Mancl GimeDavant la comissió de Foment Barcelona,
nez, i B. Dial. El palio, ein II°
tres a Barcelona, 'que aixi ve*
distret, aplaudí, no obstant, el hau estet formulades tes seEn canvi, a Paris, a Madrid i nen fent-ho.
treball del, intarprets, notable, güents mociona;
altres capitals, sempre he arre- • Cree que tnt lo qua s'intentl
Dele senyors Cararach i igle- bel; al teatro cine minuta abans
pr incipalment, en les dues priel palie vagi a los m'u
eles perque es dongul el nom*ele de començar, pecó 'quan he sor- perque
meres.
al (catre, poso per exemple, sePedrell
al
carrer
de
Verdi,
de
ea
Terminarem aquest ràpid eotit al carrer i he vist que nomas rà endebades i demano que qualrneatari feheitarut a l'Associacib barriada de la Fofa d'En •Fargtia. erea dos queda d'una, he enyo-• sevol nie facl pràcticament la
Del senyor Nonell perque es tal Barcelona.
de música , "da Camera" pel seu
prova, que es conveneeiä tot Be'cobee la placa de rotulad() roeneert arlfstie.
J, FARELL."
rree, do la Impassibilitat que
rresponent al narren e BonavisE. /ti
• • •
re-resenta. .
ta, cantó al P asseig de Calda.
En canvi, cree ben ,factible
"Els dies de feina, fora dels
Del senyor Massot perquè simiaORFEO nuRIA talli l'eullumenament correspo- que viuen de renda, i d'aquests que a la una, tofß ele espectro-,
Ofereix un gran infieres el pro- nen a la piafa ib Sepúlevdo.
lambe n'hi ha que no dormen eles Ideen aterhat, fins coneide4
grama de la sessid inaugural de
'lotes tes hores que tenen son, rail que es donguin eine enes—
Deis seziyors Cararach i
enneerts de le sesaiú inaugural da siee perque es gestioni dele pro- tothom va al teatre a l'hora que que ja as coMadial
V. B."
'mecerte íntima organitzats
pieLaris corresponeea ea cessió pot i no a la que vol. Si horn hi
popular Orfeó Muja, que ha con-.,, del terreny neeessa/5 per a' l'o- arriba quan ja han fet mig acfiada al gaitarriete Alfred Romea bertura del curad de Rialp, en- te, cal resignar-sea Al que no
i se celebrarà al non local social tre la via N del l'Uno' reentlatms ens havem de resignar, es a secC.J3 la cementada entitat cloral
fins al lloc del dit carate que ten ta' a l'hora que ('empresar)
KURSAAL
(Girona, 176). Figuren entre el- aquella perpeildieularment.
sembli be. Contra airó hi ha un
ifem diu que l'esdeveniment
tres obres, tres primeres nuilirernei
molt
senzill:
no
es
necesad
Barrietitcs
El pec
cinematogratie de la temporada
eions degrides a Joan reogues,
sinó una 'Mea teenergia.
As-ni, divendies, al Saló de sita
es donara a aquest cinema, al
l'exceLlent profeasor de guitaSi
a
tres
quaris
d'una
els
esrra i mandolina; Antoni Marqués Cent de les Cases Consistorials, portadora de cada teatre s'aleese qua; es peesentara la pel.hetrfa
Puig, el notabilissim pianista i amb motee de la creado del ure- sin i prenda Ilurs capella i aures mas sensacional Mes programes
Maria Barrientos es donare a
compositor, i Mute Gimiere, ex- mi
buidessin la sala, deixant que nous.
les sis de la tarda, un concert
ROMEA
pertlssim reúsic anipurdanas.
comedianta acabessin la noPer escollas elereents de l'Eecola els
media Uds, etils, em penso qua
A precs dels amants del leatre
CEQUESTila PAU C-ISALS Municipal de Música, per a testi- el mal es- curaria radicalment. • entube, ardite, l'empresa d'aquest
Promet essen un gran esdeve- moniar l'agrainient de la dila ins
Una protesta d'aquesta tatu- teatre ha organitzat per a disniment artistic-popular el con- titimid envera la generosa dona- raleas, enangica, digna i soase sable un programa forma t percert que per a final de la serie de dora.
eseendul, cm sembla que' faria' les eomedies "ire l'ou aL sou"
Projecte d'enllaç de des reflexionar nIs senyors eropre- "La malvaaia de Sitges", Male
la preeent tardor ha organitzat
carrera
l'Orquestra Pau Casals en rateesieris i prelser s'adonerren que grans comediúgrafs Feliu i Coqui at peble de Barcelona. Per
La comissió de Foment
aurb el públic de B.areelona
dina i Francesa: de S. Vidal, res-,
al programa Ora fet una notable noiordat que s'exposi al públic el
juga tan feeilment.
pectivament, les quals san veriselección entre les ebnes que ines projecte d'enllae dele carrera de
tables obres 'Migues deis prie
MANUEL GASULLEFIE3."
èxit han cblingut úniniament. Els Vilapesoina amb el de MalailAla,
mars teraps del Lualre nacional.
ti
•
•
nours de Beethoven i Wagner no
alcores de la comisaba Cenpodian, naturalment, faltar en
"Jo goserá da' que essent
tral
aquest programa, incluyent-hi
acinesia deslió una de les/que
La comissld Central de d'Ajen, niolts resolen arnb un arroneadel primer la grandiosa Obertura tr"leginont" i del segun la tament ha acordat pascar a in- roent d'espatIles, com volent dir
Un horno agafat per dos
magnifica escena de la "Bacnnal forme de la 'Jefatura" do les
tant me fa, ultrapassa el pla
tramvies
ele Tannhauser", que tan funda seecions facultatives la mucha deis bares costurns per, a empalFort auxiliat ah Dtspettaari del
impressie causà a l'executar-le deis senyors Cararaeh i Naves mar anib les "necessitats paletódistricte VI Animal leal &lumen,
rev primera vegada aqueixa Or- porque hora destini 10.000 peesa- Ligues de l'hora present",
questar. A petaciú de molts afi- tes per la neteja de la barriada
sinó. dieu-me: no as ne- de 55 anys, babitant al carrer
cionats desitjosos de tornar a d'llorta.
cessari anar al teatro (teatre mo Mitjà de Sant Pene, núm. 32 al
a
Proposar a l'Ajunlament eins- ! ral s'enten) per a crear entre qtal preaentava ene-raes feride
sentir la tan inspirada "Silleronra inacabada", de Schubert, un latirme) d'una estada de despo- 1 tots, autors, arl.isles i pablie, a tot el eus per haver estat agafat
entro
dos
tramvies
u
la
place
deis exits unes grans del cuneen Ilament i la cempra de dues mä- I un teatre exclusivament i pur
de la Univereitat i carrer Polar.
inaugural, s'ha incluit lambe en quines potabilitzadores.
catala?
Desnrés de coral, Iba traslladat
Propesar arx1 mateix que es !
aqueixa audicie. El mateix direm
No de lambe precis que ultra
del deber-ida seherzo de Rimski- practiqui la rectificare() anual del fer art, art nacional, fem terna? a) seu t1omtcij pel,eutze de l'Ano•
Eorsakow, "El eyol . del borinot", padree d'hahitants formal rally
Dones (fui per assestir a una 'bulänera.
en el que fa prodigis el primer- 1020.
reneesentacid de l'"Anima es ene
De Quinta) va" té de posar-se al !lit a les
flauta de l'Orquestra, senyor Vi/a, tened, que repetir-lo guantes
Figurant iompreaus en el pro- dues o les tres, que no en dirieff,
vegades l'ha executat als Ilustres - jede a'allistautent. de ele Secció l'oridened regalejarb l'eafore dale
eiteneerts. 1 per a Iltf,rd de tan. es- de Quiretee del distriele 11, leer al llurs bracos o do la inteLligenAUDIENCIA PROVINCIAL
colliela audició, saii ha inchee una reemplae de l'exereit del próxifn cia al lerdean que la Patria esVa -retiraP-se l'acusada a la
ele fes mitres mes populars de 11. -meya els minyons 'laceres Mirra Lo- pera d'ell.
mea:Tasada, Dolors Aetterrell, eoruSerauss, el seu gran poema
sada, Ilde.feene Xaens alasagna, MiEs felicito, senyer' direetor, pareguda a la Secció primera.
"Mort i 'Pransfigurattió", guel Alvarez Pallas, Alfroa Do- per rencert de la iniciativa, i
Foren en-Srebes_leS eistes de
que es un altre dels gratis triomfs mínguez Rodríguez, Ligere Villar tant-de-bo rius a lea nou, al- eecauses
'que HIV detiete de rode FOrquestra l'au Casals.
Pérez, Ferian Gómez elerrieui‘, An- eutnys als "(rostros" teatres. .no badora estaven cesertyalades Per
eheni
Madi Masuelts, Josep Me•a les Seccions segone i lerdera.
AM1CS DE LA CIUSIGA j'en Muñoz de Prado, effegi (Jalee- hi manqiias ningel els diei
tune Id.
Va continuar el dia d'ahir
Avni divendres, a tres guares rete Soriguera, Fuelrx Alvarez
JOSEP ASILA I AnAGONES." a la Seeeid (marta la vista de la
de den de la nit, tindrà 110e al Ruiz, Franveac Sauchez Per,•z i
causa instruid:apee juljat de Sant
• ••
Palde de la Músida Catalana el Franceses t'erren Cusachs, Pace
contra ele onze proecsattis
segun cencert de Federal Curs .de Letal parador deis quals eegnora,
"Encara qde la meva emitida Feliu
leessuciacie d'Atriles de la- Mú- seas cita perque compareguin al -ce renqueste sobre l'hora que acuerde dele debelas wasaaezacia
estatee
i inri, La sessió
sica., que corre de salema anirä a Mea] ele la dita tineneet per r, deurien eoneenear ets especta, .
IR PrOV«.
carlee de la notableegrupació procedir u la currepterreie de la cles a la nit i que tata eportu- d'ahir s« ueeeetr-sy
treuta tes-tttesti
fical,
_des
pean
instrumental "Trio de Barceloseva bLut i' nitres aireurnalan- Lamen ha obert el diere de la 'ponis i Stlettiont-Se ph a emina, que ultra dos importante eles_
SeVti direceite considero que .Serie
Trine donara la pritne.ra audició
necesseria, m'atreveixo o tiere:re-la atares( ineti e les dure.
pelea
de rubra de Gousseas "Cinc irlemanifestar-la
per a aperree els .AikENYALAMENTS PER AVUI
Per a-notificar-tus un assumppressions d'un sojurn al earnp",
AtildENCia, -tEnarrentAL
te que els interesan ße serviran que mantener' .01.- parer de tollene aquí el programa deta- presentar-se
a la Seceiá Lateada- Menear nmu5 aviat.
Salir primera. — Jutjat (le la
llar d'aqueela beleclu sessió
Diversos . hpines que coneixen
tiva municipal d'Hisonda- Ola srConeepeiée s •Major quanti:t. Arel leafree- e fons, 'ten palesat el gente, Costa
i Compaitjta i al,
1.—Trio en "mi bemoll", op. nytera segrients, el domicili deis seu pesimiente referent al
. •
guate s'ignora: '
tres, contra Juan Cuete,
70, 'remero 2, Beethoven.
!rieles
l'empressarl
seevor
Donya
Irene
Menzón
FerriänSala
segoem—Jutjat
tic
Cerve.
IL — -Cine impressions d'un
Verges ha- extelleat el eres d'irasojorn al camp" ((lp. VII), pri- dez, don Josep Agti q era San5, ver-ho intentat i l'a y er llague de ca i Hospital. tirma,,•lanuía. Frau.
Liarse.Malas:
dun
sdonya
Feliu
ceso Andreu, eontre Jos.ep-.
mera auttició, Eugeni Ooossens.
disto au' al . I ereer 'din, peeene
Sula seamert--4u4at de Vichs,
Ill.—Trio en "du menor", op., Josep Pero Mitrifee, (ion Jamete el pelillo i!O era . preatial. AMI lid;
'Prats
Jortkina,
don
Jaunea
31zeinii. guardia, Joaup Soler, con,
101, Brahme.-no havem eonvinent. relente,. u'- tete Josep
;Marqués,
donya
dettepa
Tordeett
Abans dut deixar Barnelona maatarles que elteetire loeuria de serJettjat (lo la Iture etoneta. Esedame Wanda Landowsaa donarä 'Cirbati, don Llorenç- 13aró Cayo!, vir par a educar la voill tont
un concert a Flustitut *rices don Raninh atorribas Torradillot, roen leer a • ilietreure-1112 Peroren cenit!. Jetune i *Jult lasch, contra
(Cansen de Cent, 338), consagrat don Napalm% Casar-nieva Sagristä.
eurnenear a matear-la iremo- e1 Liane eles Larec:ona,
donya Juana Casanova' Pueyo i
a I mitiga música francesa (aeAUDIENCIA PROVINCIAL
sruit
la sana costura d'easer-Iti
don Josep Feliu Fonteuberia.
glea XVII
dora?
Sortea primera,
Jutlet de
La tencnciencia n tIent
Et cuneen començare a tres
Chic ' que Mea costarle •uria l'A udrenela. bouneali. Josrp 111011.
quería de (leo del veepre. L'assisAndreu
mica. perd ei -m'alele() s'Id
fOrle.
i du e orals, per esteneia es gratuita, però es prega
(roen slea herhiteme, eer tata.
La Junta beneflea (te San! Ana les persones que desitgin as- dreu i La Saetera que presideix exiimple, a la puutualitat de) LiSeeeid segona.--Juleat de Vi.
sistir-hi que defeanin les entra- el tinent d'alcalde senyor Tusen, ceo.
lanova. Uuuncidi. Juan Niegues.
des al dospatx del director.
Iteró per part de les emmeises
repartit 2 mire finciliee 'tecesIleu'e nellf el programa del ha
hseoe
. id terrera—Jutjat de la
sitades, durant el passat unes emitirla una mica ole Remesa i jurt
concert_ ele
COliKtitnein i fol enntinuer ler
d'octubre, 550 bons de pa; 216
Llutja. Falsetat. Itoderie ?llagan.
E—"Les Folies Françaises ou de carn; '425 d'arare, i 451 de 'trova 1 en derepri(lner-se al 'arles Domines". Frammis Couperin mongetes, que importen un teta! ree die, l'eterna. metreraiment, lo) jualnil.
ereeih menrta,—Coutinuaeia de
le Grand 06U-1733E "La 'Vir- de 93485 pessetes.
pol. aaser ~barde (rompiera- la vis!, de la (atusa per »sociae:lene sous le Domino couleur
ment aqueste cremada l peale- cia estafa t lent, contra
dinevisible", "La Puileur bous le
cie g a costeen 'd'anee-Id tate&
onze processats.
Dimite() eauleur de rose",
nne, tieetlimmeptdantene es do
DELE JUTJATS
(leer sous le Domino inearnat",
reces imqnst; obrAl g ola servnirio
"L'Esperance sena le Domino
El de guardia
per a mineral, sq
ahnonys
vea", "La Fidelite sous le DomiEl de la tritiversitaa'eeeretada
que es feet mes rietudoble l'asBOUS
no .eleu", 'La Persévéranco
del eenyor Codornin, lia i»struit
I em renal el Leerla,
Ei dtreetor de Hustitut de lita.: sistir-hl
le Domino gris de hic", "La LanCphnst deis q ue ner la Memo_ treutadues diligendes, lituana ingueur sous le Domino violet", isa trarnés al rector I54".20 pesconbliattei (M'Alisar dora el gtessnt ten e ta ealithomema vnil de"La. Ccquéterio suite diferente Les, destinades a l'hoznenatae llatrehall no poden anar-1n alub tineuts. L'ha eubstituit el de la
Iluminas", "Le Vieux Galana et nura i Cajal.
Bareelonetu, aeeretaria del betryee
— Per Itelal ordre s'lla des- la freedIannia ene veddrten..
es treeorieres suranees sous les
CAMIL BAS I MeISSANA."
Dorttinos peurpres el, feuilles esternat la instància de llamen SoSe.
Sima!". hiaptinsió de pagamento
mortea", "Les Coueous benévoles mera soLlittitant QUO fos 'decla"Desdije emetre la eneva ()mAl Pajel, ele la Llotja, r e-erutasous Is Moninos jaunea", "La rada d'utilitat per a l'ensenyaJalousie taciturno sous le Dotni- mont una Mera que ha editat i que uja .sobre l'intoreamant enipmeta tia del senyor Sarmiento, lt ha terreepast tramitar la tuspensid d*
no gris do maure", "La Frenesio le per Mol; "Primer libro de lec- (Merla per La PUBLICITAT.
be no nutra fullee d'aeora amb palometas dertentade pfst la eg,
on le Daßeapuir beOS le limita) turas para el nene".
a , l'reties-nueioutil de lexClertaelati
— Hit eisitat al rector el pro- les fins ara dallados.
nuir",
Verament, ea un aleia lo qua e Importación", miel paartin
II. — a), `'Le Bossignol en eidont dc l'Aesociaejó L'atelana
suecee.ia en- Celtas tutees que no 0.650.54 peeeetea•
amour", Frangote ilouperin le d'Estudiants, 11 .00tnYi Bellota

MUS1CA
-

A SSOCIA010 DE 'MUSICA
"DA CA NIERA".---"La ser-

va podrana"
Ap rofitant restada entre nosaltres d'artIstes tan eminent, etun
Anadaine Wan da • Landowska i Pau
Casals, i complant sal valuosos
interpreta. com Angels Ottein,
soprano, 1 Armand`Crabbe, bariton,. l 'Associació de Música "da
Camera" ens ha otee t una excellent repe esenladó-del fainós
vor tissement" ile l'ergolese, "La
Serva Padrona".
L'obra del mestre ealiä set°elitista, considerada ruar el preeedent raes immediat de l'opera
eérnien. conserva avui en dia
el seu deliciós perfum` d'epoca,
tata la seva humana belios -a, tot
el seu märit: adíen° extret per
l'autor, no obstant la pobresa de
mitjans.
L 'arguneent de "La Serva Pedro
liare no pot esser mes senzill. En
cuneo ya madur te a cesa seva
una carnbeera de caräeter aixerit
i alegre, a la anal veié neixer i
per la qua/ sent una estirnació paternal. La nora ba arribaL a prendre un to d'extrem a arrogancia:
bel al cria t,-ruana al senyor:errdelta, disposa. El bou borne, tot
indulgent, la deixa fer, cedint
sempre ala (mes eapricis., Pene
la donzetle serva un desig reeendit: 'meten esdevenir itiestressa
de la casa; dona d'esperit, compren l'humana feblesa; tard o
d'hora arribarà a ésser l'espoea
del se-u senyor.
L'ara es desenrotlla en el- mornent elegid Ea eixecar eee la cortina Lberte, (el seityor) es tot, impa
cient perqué Sentina (la eervenla) no li porta 'la eiaceolate".
L'home s'indigna, fteeftrabia, es
desespera, El SEKI estat ceänire el
porta a considerar la vida com
una cosa amarga, Pera> vea aquí
que Serpina opina que ja no es
hora de desdejurtar-se; que es
tard per a servir "la ciaccolitta".
Aleshores Uberto es dispuse a
surtir. Demana el barret, Eespasa,
el baste,— Soreire De cap manera. Serpirle no ho tal-maree Ja
prop de migdia. On ha d'errare,
I llerto es resigna a no surtir
de casa.
Sempre amb la seva idea de seduir al senyor i esdevenir mestrés, Serpear disfressa el erial
de militar. Aquest és el
seo amante es el terrible? capità
Tempcsla. Entra el erial disfres,eat i amb els seus bigotis, el seu
sabre i sobre kit ainb la seva conducta grollera estemordeeix a
Lberto, s'imposa. Ve a cagar-se
amb Seu-pirra.,. pelee eteceseite
guatee null ducals de doL„. L'berto no esta de/pa:set' a Iliurarlos_ En tal zas blia de casar ami)
Serpear; reo li queda unes remei.
L'heme accepta i aixf la sereanta
esdeve ruestressa, tel cein OraNia propeasate
La Irania no pot &sed. EnSS senziila, peró tampoc enes !rumana
i mes sovintejada en la vida de
tot temps. Pergolese sentida
amb un admirable talent musical
i auch una espiritualiral coeprenedora. No sois enclea co
partitura de la -Serva padrena"
la seva constant inspirucie meJedrea delicadament sensible,
graciosa, ondulant cene Id d'un
Mozart franettzuent dalia, sinó
*lambe la Intima compenetraciú
d'aquesta música auch l'escena, u
millor duL andi els personaiges
i liurs preocupacions i lleis ademates, çu que ve a recordar-nos
corn encentada l'expressió de mesien, psicoiegica "Ilegide a propòsit de la "Serva eadruna"
recordem a un.
En la "Sereer Padrona", obra
constituida per dos iniermeclie
per a esset iuterealats en una altra (mera eeriosa del mateix autor
Pergulese assoleis enginyosos
efectos de veritat cernid), de puesta, de (lean:aliente, d'expressió
patètica, sense perdre mal la seva elegant o Sensitiva inspiració
ineledica. Lis recitatius son -setaprez •interessants per la llursincerilat deelareateria, ço que
manió sin 'enteres de l'autliteri
durant teta J'obra.
La "Serva padruna" loa exeellentment cantada per la senyolela Angeles ttein i pel notable
bariton trances Armant Crabbe.
La senyoreta Uttein té una Neu
freeca, de timbre agradable; canlb amb força guste especialment
la preciosa ària '^ek Serpina peneerete", la qual digue amb .dolça
emotivitat. Interpreta et penonaipe de "Serpirut" amb una discreta greda. El senyor Crebbe,
bariton, d'excel-lents condiciona,
fea un 'liberto" perfeetarnent esludiat 1 compres, trebrillant arel,
tota desenvoltura. Elogiable el
treball del senyor del l'uzo en el
paper del erial, "Vespole".
L'orqueetra, hastend t nodrida
(per a complauro al palie meedenn) sobre el guadal efectiu de
Pergolcsi, fou dirigida pel mostee Casals amb fa seva reconeguda competencia. Ele reciteis enarca a eärreg de madame Landowska, la qual, sompre desitjosa de reepelar l'epoen, ele latee.preth. en KM Dingnífie clave:enebal.
Per a la repeesentacirt .de la
"Serva Padrona e fort morded, a
restaat d6 le sala del Palau, niteb
correcte aun gust, un senzill esoonari a basa do &mítines %murmullo ¡nobles IlatallUge de ¡'época,

3

Grand (1688-1733 ):1?),-*Les cae,
e ades"„François Daatirieu (16841740) te), "La Poule", Jean-Philippe Rameau (5683-1764); d),
"La Coueou e, 'Claude Daquin
( 16 94-1772). ..e.' Il l.--Quelqués danses. — a).
"Chacoune", "Louis Couperin
((630-1665); b), "Volle et ronde', Jacques de Chambonnjeres
( 1 600-1670); e), "Jarana« de
Montirande (dense par les vieux),
Antoine Francisdue (1600); d),
"'Regala:lona et Tambourius", J.
Ph. llamean (161,3470‘).
'
Clayeein a deux claviers de hi
rnaison Pleyel.
'
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L'Orient obscur

Poincaré parla en
el ,Senat francès de la
situació económica i
financiera d'Alemanya

E 1s kemalistes contesten als al ats amb una
nota massa submisa

M

Paria 9.—(Sessió del Senat).
--,Responent a diverses interpellamas d'alguna oradora M . ~cara parla de la gaceta') de la poItica general do tes realtracioas,
recoruan la reunió. de banquers
internacionals que és verifica a
Paria ef mes' de juny darrer.
, El Gavera Iranias digua el president, no era aleshores desfazorable a un emplasta alemany,
Vera amb la condicio essencial quo
no es feria cap ra ducció en elo
crèdits franceses.
Es necessnava lambe que Alemanya comences a sanejar les
sevea finalices i que ros organitzat un control aguas sobre las
(ir/atices. alemanyes i les M era tacions.
A continuad() de -mostrà el floreixement i desenrotllarnent de la
indústria alemanya gräcies al poder de compra en mares paper, a,
la mediocritat dels preus i a la
intensificaba) del desenrolllameet
a les_ exportacions que s'adqui-a.
reix amb moneda estrangera.
- A l'enmes—diu l'orador—,e1
Reich continua la renovació des
la seva flota, quadruplica les seves fies ferrea g i fa despeses de
.grandIssima importancia, mentre
declara que no pot pagar. eis seus
!compromisos.
França demanä l'establiment
d'un control i el canceller Wiath
Ofena deturar la inflació fiduciaria i fer que es votes l'emprèstit
a toreas per topar amb la resistencia d!-. la indústria.
DI Tractat de Versalles darla
a Pararme el dret d'imposar-se
aancions i cbtenir garanties, i si
.d'altra manera no es pot resoldre
tota la qüestió, sera necessari
recorre-hi par a fer que entrin
• les nostres -caixes lea sumes
equivalents a cada arma:ira!. -Rayas.

13,000 QUILOS DE DIARIS DE
PAPER PER FER BITLLETS

EL TREBALL D'ALEMANYA PER
AIXECAR EL MARC

Irlanda Lliure

i

.Els aliats, amb tot, no descuiden tes precaucionS.*. Noves manifestacions
a Const&ntinoble
Els'estrangers en perill a Esmirna
Constantinoble, 9. — Els Alts
comissaris aliats han trames
una nota. als representants del
Govern d'Angora en la qual declaren que en cas que no es raeMigala les mesures preses pela
kematistes a Constantinoble, coie
constitueixen una flagrant violació de la convenció de aludäniaa
comunicaran a llurs Governs
actitut, per tal que aquests puguin ordenar les disposicions argenta i necessàries que el cas requeriria.—Havas.
Londres, 9.—A la reunió celebrada aquest metí entre els generals aliats i el represenrant. del
Govern - d'Anguraa Refet- Paixà,
aquest expresaa el seu desig i el
del seu Gavera d'arribar a un rapa "modus-vivendi".
Aquesta tarda se celebrara una
nava reunió per a tractar de diverses qüestions, tals com les referents a gendarmeria, policia,
Duanes, i atraes sobre mesures
ecoranniques.—Havas.
Conatantinoble, 9.—El deleaat
d'Angora ha contestat a la nota
aliada que retirara tocs les eresures que puguin afectar a la seguretat de les trapes aliades i totes les que no considerin pertinents els generals aliats.—Radio.
MUSSOLINI I EL PROBLEMA
ORIENTAL

Roma, 9.—En el Consell de
ministres celebrat ahir, Mussoa
lini ha nianifest.at que la saludó exterior era molt delicada.
Mussolini ha telegrafiat a. l'am
baixador d'Itàlia a Constantinoble per a que provoqui 'la -formada d'un bloc aliat enfront de
Tuaquia.
El creuer "Arquimedes" . roa
manilla a Constantinoble i al-.
aras navilis italiana coatrObuiran a la seguretat dels súbdita
italiana
Italia sala adherit a la proposició d'ajornament de la Conferencia de Lausana a condició
que el seu retràs Sigui molt
breu. Mussolini confirma que es
reserva anar
er si matear a
Lausana.—Havas.

Berlín, 9.—La Banca de l'Estat consumeix cada dia tretze mil'
quilos de paper per l'emissió dels
seus ballets. L'extraordinari consum de papes ha obligat a la
Reichsbank a encariagar a les fabriques de -Munich i Stuttgart que
contribueixin a la. fabricació de, LES INSTRUCCIONS DE MUSSOLINI A L'AMBAZXADOR A
papes destinat a l'emissió de bit- e
l'ets de Banc.—Havas.
CONSTA NTINOBLE
Roma, 9. — Les instruccions
LA DELIMITACIO DE LA FRONtelegrafiados pel president del
. TERA GERMANO-BELGA
I Consell de ministres senyor MusBrussel.les, 9.—La Comissió solini, a l'ambaixador d'Italia a
aomenada segons el Tractat de Constantinoble, diuen aixi texVersalles per a delimitar les tron- ttualments:
ares entre Bellaca i Alemanya
"I'aciliti la farmacia del bloc
la donat per acabados les seves
aliat enfront dels tuses. EIS que
'.aaques.—Havas.
• s'enceren als grecs, no poden
pretendre haver vençut als
LA POLITICA COLONIAL ITAallats. —Rayas.
LIANA SERA INTRANSIGENT
Rama, 9.—El ministro de Go- ELS GOVERNS ALIATS ESTAN
lardes, parlant de la politice del
EN CONTACTE
pou Gavera relativa a les maLondres, 9.—Amb motiu de la
&elles, ha declarat que pel que gravetat de la situació al Próes refereix a Tripolitänia, s'ab- xim Orient, els Governs de Lon-.
ur:ara una actitud enèrgica, per dres, París i Roma estan consal de provar als naturals del. tantment en estret contacte. ..
„pata, la indiscutible sobirania
Sembla que Eral-me i Anglatea
del Govern italia.—Havas. •
rra es posaran fàcilment d'acord
sobre la data definitiva de Po, EL MATCH 81KI PROHIBIT
de la Conferencia de
• Londres, 9.—El ministeri de i bertura
Lausana.—Havas.
l'Interior ha prohibit el match de
boxa entre Siki i Joe Baker, que , EL "PITTSBURG" A CONSTAN.
TINOBLE
aavia de celebrar-se 91 7 de deaembre, per no provocar conflio- 1
Londres, 9.—El cuirassat anaes per l'antagonisme de races. , ales "Pittsburg" ha sortit de Gi,.-Radio.
braltar en direcció a Constantia

noble, en -previsió de possibles
contingencias- a aquella capital.
—Hayas.

ELS EFECTIUS ALIATS A CONS
TANT1NOBLE
Parla 9—i-leus aci els e lectius arnb que caminen els aliara
a Turquía per a contenir tot rno
viment de les poblacions turques: Trenta mil britänicS; prop
de deu mil francesas i de tres II
quatre mil italians.—Radio.
NOVES MANIFESTACIONS A

CONSTANTINORLE -:- UN SOLDAT ANGLES MORT
Constantinoble, 9.—A les primeres bares del mata d'aval salan
registrat aoves i nombrases manifestacions contra la policia
els soldats beitänics.
A conseqüència d'aquestes wa'nitestacions un soldat enlate s. sa .
resultat mort.
Un batalló britànic passà pel
barri de Pera anib les baionetes
calados—Hayas.
LA SITUACIO A ESMIRNA ES
MOLT CRITICA

Constantinoble, 9. _Comuniquen d'Esnarna que eta destacamenta de vigilancia que ocupen
els suburbis de la capital aloa rellevats amb molla freqüetacia i
que cada rellevament da la senyal
d'un nou saqueig.
El correu francès ha hagut
d'ésser suprima,. Tots els aireeis
correas estrangeré havien estat
suprimits ja fa alguna dies.
La Cambia. de Comerç feance.
sa ha decidit suspendre les so.
ves funciona
s
La inseguretat regnant a Esmirna es deguda a l'abolició de
les capitulacions. La xenofòbia
turca es tan gran en aquests moments que ni els súbdita francas
sos disfruten de Cap regia' de privilegi. La seguretat personal es
molt relativa i que cada dia ea
registren aoves violencies contra
eta estrangers. Les 'arreares
contra el regim de capitulado/1s
san nombroses:—Havas.

ELS PLENIPOTENCIARIS TURCS'
A LAUSANA

Paria, 9.—L'Oficina oriental
d'informació ha trams el segileat
.
despatx:
"Angor2..—Els plenipotenciar's
turcs, qu'e han de pende° part
a la Conferencia relativaaa pau
amb Turquía i que van presidas
per Ismcdt Paisà es rol • n ia a
5
Esmirna anta •
tantinuble.
Entre aquests !Jarrees figuren
Rechid Paixà i Samfet Paixà, el
casal actuar à com secretent generarde la_ Conferencia.
Quan estigui -complerta la nelegació, els membres de la matchxa es posaran en culi( cap a Lousana, on arribaran el dia 11 dei
que som.—Havas.
•
EL PROGRAMA D'ANGORA A LA
CONFERENCIA DE LAUSANA

Londres, 9.—L'Agencia Reates
reb de conducte fidedigne una
nota, segons la qual el Guaca'
d'Angora es propasa expressar el
que segueix als atina a la Conferencia de Lausana, próxima a
començar:
Primer.—Concess(d de tot el
territori inclós en el pacte nacional inoloent la zona do atoasul

Segon.—Rectificació de la frontera de Siria.
Tercer.—Indemnització de sis
mil milions de frenas or pel Gavera de Grecia.
Quarta—Denegació a Grecia del
dret que arete d'atribuir-se d'ocupar la Trttaia oriental . En aquest
territori haurà .d'establir-se
plebiscit per a determinar l'atri
bucht definitiva del-país.
rn nque.—Autonornia de Lots els
territoris grecs d'Asia menor; i
regim de eapilulacions pel qua l no poden asna sotmesos a la justicia dels
tribunals turcs.—Havas.

desases de tot han derrotat als
grecs. L'altivesa que gala hi retreu era perdonable fa dos mesos, pera a l'hora actual els
aliats no poden menys que estrenyer Ilurs fites davan l'actitud !
de llamara que podría ésser fa- tal."
El 'Times": "La situació 48 .
greu. Airta no obstant, creiem
encara que sera possible amb,
una unió leal i una tranquil.la
resolució dels aliats fer front a
qualsevol esdevenirnent. Aquesta
unió dels aliats es mes indispensable que mal."
•
El "Daily News" :"La situacal actual reclama fermesa, peBULGARIA I LA PAU
cofia, 9.—El Govern bulgarés ra no una fermesa d'aparell com
ha soLlicitat del Governs atleta la qué emprà l'antic Gabinet per
' das-es admés'a tes discussions ge- a portar al pail davant de senanerals de la Conferencia per a la /Wat estat de coses. Els Governs
pau d'Orient i no anicanant a la de la Gran Bretanya, Prasma i
discusssió referent als Estrets,.,- Italia han de posar-se d'acord
sobre una polftica corma donara:
Hayas.
a coneixer ben prompte aquesRUSSIA I • Lit' CONFERENCIA I ta política i obrar amb esperit
Londres, 9—Diuen de Copen-- de Ileialtat merma
motu, que en la seva contestarla
La "Westminster Gazette":
ata aliats el Comissari d'Afers "Els tuses tindran aviat necesestrangera dels Soviets declina sitat de l'ajut financies de les
potencias occidentals. Aixt no
la invitada que se ti fu de pre p
-areptsolmnaesgoci- pensem que posin tat el seu perciara referents als Estrets.
vindre en peral per maja d'acRússia reivindica per a ella cions contrastes als desitjos delsUkrania i Georgia el dret de pren- Milite Per nostra part no hem
dre part a toles les delibaracions; de fer sinó obrar d'acord amb
de la Conferencia de Lasana. Per' França i Italia per a dominar la
altra punt, la mateixa nota afe- situació.—Radio.
arla que la delegació russa
•
tira a la Conferencia pel retara
LES RESPONSADILITATS A
immertiala de la sob i rania turGRECIA
•
ca --Radio.

,L'AITPLIACIO DF LA PETITA ENTENTE : : NEGOCIACIONS BULGARO-SERBIAS

PER

Belgrad, 9.—Avui arribara a
Belgrad el president del Consell
Migar, senyor Stambuliski. Des pres d'entrevistar-se amb els
senyors POliiC, president del
Consell i Niutxitx, ministre
d'Arras estrangers, Slambu.liski
partirà cap a Loaana.alls assumptes que seran tractats en aquesta entrevista, cesan els mateixos
que els que motivaren la visita
del senyor Politis a Betgrad. Els
preparatiua militara tuses a Tracia constitueixen el puna principal l'aquesta conversacira—Radio.
LA PaaISISA MRITANICA 1 LA
QUESTIO TURCA
Londres, 9. — Coinentant
pairo que pren la qüestió turca,
diu el "Daily ,Claou \ e": "Si com
es proposen eis turca consegueilen fcragitar als turca de Cons- tantinoble i dels Estrets abans
de la reunió de la Conferencia
de Lausana, llar retos!' a l'antiga c,apitall anirà seguida de la
catàstrofe mes espantosa de la
histaria.
' En aquesta crisi no impedirem
al Govern que obri a favor de la
NáCia, pera aixa no significa que
oblidem que aquesta crisi es el
resultat direstor 1 natural de
l'avió egoista i antipatriótica
dele irreductibles del Caraton
Club."
El "Daily Telegraph": Sense
poder preardicar rio que passarä en les próximes 48 hores, es
evident que ru g ió deis nacionalistes pot perlorbar la situada; peró slia de recordar que

VUIT

EX MINISTRES DAVANT
D'UN CONSELL DE GUERRA

Atenes, 9.—Zaimis ha celebrat
una conferencia amb el Comitè
revolucionara Segons els diaria,
ha declarat que esteva completament d'acord amb els objeca
tima de la revoluci6.
•
El Comité revolucionari ha
promulgat un decret en el qual,
basant-se en l'informe de la Comissió d'investigada sobre la
derrota militar, J'ara comparèixer davan un consell de guerra
extraordinari a' vuit ex ministres
Aquest informe no propasa
per ésser jutjat l'ex rei Coastanta . en Manda que el dret
constitacicnal el fa irresponsas
ble, recaiguent en els seus mit
nistres totes les responsabilitats.
En el decret es fa constar que
un dels motius de la responsaa
bilaat dels incülpats, es la insistencia en sostenir a l'ex rel
Constanti en la conducta que
porta la nació a la cattistrefe.—
Hayas.

LLOYD GEORGE ES DONA LA
BAO I CRITICA A LORD CURSO,.
Londres, 9.—En un discurs
pronunciat avui a Cardiff, Lloyd
George ha fet ressaltar que des
que sala trencat la coalició, Alemanya s'ha vist abocada al desastre financies i els tuses han
pres una actitud insolent, puix
creuen que Lloyd George era
l'arao obstado per a aconseguir
els seas fina. Lord Curzon, que
no alia distinga mai per la seva
fermesa, els seus exits han estat deguts a tot el contrari, i en
aquest moment es precis obrar
amb tota fermesa.—Rädio.

La serenitat o'un Tm.
quinista i la casualitat
eviten una catàstrofe
pzeparada pels rebeis
Dublin, 9.—Els irregulars da
tingueren aquesta matinada
tren entre les estacione de Coa
i Mallow. Despees de desengan,
zar la locomotora de la resta del
conv9i, llançaren aquella a tot
vapor cap a Blarney per la mateixa via que havia de pasear la
tren militar
Afortunadament, la locomotora,
degut a la mateixa velocitat
portaba, descarrilà a una curva, a poca centenars de metes
avena d'arrivar el tren militar, o
maquinista del qual, en ter-se ea.
bal del perill, no perdé la sera
nitat i frena quasi instantania•
ment evitant una catästrofe,
Sols hi hagué que lamentar sis
Peras del tren militar, degut ala
violencia de la parada era' f uscanar eles frens.—Havas. D'ITALIA :-: UNA NOTA 4E
MUSSOLINI ALS GOVERNS DE
PARLS I LONDRES

Roma, 9.—El cap del ti-vera
senyor Mussolini, ha comunica
ala Governs de Paria i de 10adres que el fel d'estar-se cele•
brant entrevistes abans de la
Conferencia de Brussel.les sobre
qüestions que afecten e s p ecialmera a ! gala tala com les da
les Reparacions, seria cenadarat pel peale italiä com una dea
alece ö.
Declara a mes a mes que si
no pog-uée assistir personalreent
a la ConferUnsigt-tieLausatia, no
rnenaria a persona de la sea
rnajor confiança per tal qué ea
el seu nom, prengui-part a aquel
ta Conferencia.
Afegeix per últim que la sana
cid de Fiume és normal—aavas.
L'ENTREVISTA ENTRE MUSSO.

LIN1 I SFORZA

Roma, 8.—La Premsa deja
entreveure que a la seca ent?evista ara alusadlini, el comte
Sforza intenta . justifIcar !tus co
duela i el president del Consell
el ceusurä pels seus dos despatros i per les comunicacions fetos als periodistes italians. Tara
pea havia de judicaa fina polla
ca que ti era encara desconegm
da m crear amb ciad dittiatiats
al Gsvern.
En eis cercles diplom -àtics s'opina que el comte afana dein•
re sense soroll l'Ambaixada de
anuas, que no representath a Ità
ha a la Conferencia de Lasas- na i que es prendran contra dl.
mesures disciplinaries.—Radio.
AMBAIXADORS NOUS 1 ARMA.
XADORS CESSANTS »Ruma, 9.—S'ha celebrat
consell tic -ministres que ha deral sis, horea. Segons el "Mornato d'Itàlia", en ell s'acorda noa
menas al basó Avezana arnbaixados a París a el princep Castas
per igual càrrec a Washington.
Al mateix consell s'admeth la dimissió de Frassati, arnbaixador
a Berlín i deixar en sauna
retir al comte Sforza, ambaixador a Paria; al senyor Agliota
ambaixadora Tokio i al saya
Fascietti, aMbaixador a Madrid!
—Haya s.
UN

MOVIMENT ANTIFEIXISTA
A CERDENYA

Roma, 9.—Al Consellsle mina,
tres celebrat ahir, el senyor Mur.
solini anuncia que havia pral
mesures quirúrgiques per a sormaltear la situada interior i reprimir el comerle d'un mosimea
antifeixista a Cerdenva.—Ilavas
••n •

LA PREMSA ESTRANGERA
LA CRISI ORIENTAL

•

Segons comuniquen de Lonaires, els esdeveniments de Tor quia es produeixen en un mal mo,
ment per al nou Govern angles,
al qual, en cas de sorgir rompli•cacions, fins a darreries de mes
-no taladra un Parlament per a
;confirmar la seva existencia
donar-li els poders extraordinaris
• dele guata tindrà fretura. Alzó,
,amb tot, no li impedirà de pendre
traes les mesures d'urgencia que
'cremas aporta d'adoptar, per tal
cosa el (cl que éste! Gavera regularment constituit, esta invess
, tit de Pautaran execntiya civil i
militar.
Cal tenis en compte, perú, que
;la política uniese. al Próxim
Orient és una patalea a la vega,
-da ferma i assenyada, i ben difecent de la política de sorpresa i
d'improvisació dele darrers anys.
¡Si a Constantinoble o a Angora
'han cregut que aquest era el mas
'ment mes favorable per a emetre
, pretensions excessives i aprisaaar-se que el periode electoral que
absorbeix als homes d'Estat bri¡tantee, amb l'esperança que les
preocupacions electorals podeh
ampedir o retardar una aula cona
'Junta dels atleta, han fet un mal

l

a ailana SIa fAirels s'adonarazi aviat

que la cooperació dels aliats és
una realitat. 1 cal afegir qua
aquesta cooperada no es limitarla
pas a les qüestions del Próxim
Orient, sinó que s'estendrà també
a les qüestions de rte./ropa Cantinental, tant de d'En (mal do
Fa notar el "Temps" que la situada a Orient es tanatateix inquietant. Cada dia que passa la
Conferencia de la Pau s'allunya i
les dificultats de la pau augurenten. Comprenem els argurnon's
que el Gavera britànic invoca a
favor d'un ajornament, peró ens
satisfaria raes si podia renunciar
a feries valer. a-r.s ciar que Eranea no pe retasar tot ajornament
i el senyor Poincare, a l a . car !a
escrita a lord Ilarclinge preveo
un retard d'una setmana. Preferiria; pera, no sense raó, que no
hi hagués cap mena d'ajornament. La Conferencia podria
obrir-se el 13, tal com havia estat convingut, i seria faca de deixar passar tot seguit tres dita
per a esperar els resultats de les
,elecions angleses. Durant aqueas
tres dies podrien tenis lloc converses particulars i preliminar!,
fet i fet atila
Serrarla que el peral esta en la
Peraiseckiva dale maca Alle ei

den produir a Lausana. Els inca
denla de Constantinoble podrau
endegar-se. Una de les transeacions suggerides consistsix a setirar les trepes aliades de la
tat mateixa de Constar/anota),
tat daxont les guarniciehs aludes a Gallípoli, etc., i convenint
que les unitats tasques de Iler
costat no franquejarien da linia
de demarcada fixada a aludänia.
Aquest endegament provisional,
que duraria domes durant l'asmistici, no tindria gran' interes si
les negociacions de pan han d.•
fracassar.
Ens trabarla tanics, aloya-as mena davant aquesta eventualitat que es voldria evitar: la guerra pot recomençar a Orient. No
pas tan sos entre els tuses i els
grecs, sind entre els turca i les
tres potencies de l'Entesa, amb
Intervenció probable dels Estats
balcànica que Anglaterra determinarla a reemplaeas o a secundar Grecia. -Sense ter cap pronas tic sobre els esdeveniments militare es veu fàcilment la situaciú
política en que es trobarien els
tuses. Rompent amb les potencies
occidentals, tornarien a dependre
novament de Rússia. Fins i tot
en dependan mes estretament
que durant el curs dels dos anys
darrers. Els Soviets esdevindrien
els arbitres entro Asta I Europa.
Per part de l'Entena els interessos abn a la vegada saidtdaris

diferents. Anglaterra s'interessa
picaba únicament pele Estrets.
Italia decebuda a Orient, té pocs
interesaos a salvaguardar. Freno, en canal, dele la part más gran
del Deute públic tusa Cas de bias
quejar els turca, si hom els re:
pealeix cap sa'Asia, que n'ese!! vindrä de tots aquests interesa
sos francesas? Cal, dones, treballar a la una. Cal, també, que l'osfose de tots preservi els caseta de
cadascú,
El "Journal des Deba:a" escriu:
"Els turca voten estar "a casa
soy a", A Europa estera "a casa
nostra". S'ha comes l'equivoca-ció d'un any enea de deixar creare
el contrari. Darant les negocia cions dramàtiques- relatives a
Txanak, no es prcocuaaren a Para de protegir Europa. Els ma-.
teixos Estala balcànics s'han
mostrat massa temorencs. Es
hora de reaccionar enèrgicament.
Amb un gran sentit de les necees
santa prdsents, el senyor Nicolau Palias ha arad' a Belarad a
negociar la reconciliad!) de Gracia i lugo-Eslavia i de
Grecia a la Peala Entesa. El senyor Take . Jonesku, que era un
dels mes grana esperits polillas
d'aquests temps, donava una imp ortancia capital a l'entrada (ha
Grecia a la Petita Entesa; volts,
soldar el bloc balcànic al do l'Eu
ropa central i
Polónia.
Bgnse dubte. La ataca gra

da. Perla després de la nava crisi
oriental, cal convenir que és una
realitzaciú desitjable. Cal organitzar-se per a la defensa de la
victória, i aquesta defensa implica precaucions meladiques.
No se sap quan landre lloc
Conferencia d'e Lausana. ES pre-.
cisa pesó, que abans de reunirse els Gabinets occidentals es posin abans d'acord sobre les tintos
directives de Ilur politica. L'exciusivisme d'Angora facilita en
aquest moment llar acord; que
s'afanyin, alones, a convenir-so
entre ells sobre el fons de tes
qüestions plantejades en lloc du
discutir qiiestions de data. Es.
deagraciailament, possible que
el 13 o el 27 novembro es vogin obligats d'ocupar-se d'altra
cosa que de d'obertura de la Coa[esencia.
LA DECADENCIA DE LES TRADta-UNIONS A ANGLATERRA
ScgonS comullica el carresponsal de Londres a la "Tribuna", de
Roma, un deis fenómens que ea
aquest moment más interessen
nl laborisme angle,s es el de la
minas continua del nombre de lea
Trade-Unions i dele treballadors
que en són membres.
El moviment s'iniciar à en 1920,
pera s'ha accentuat particular.
ment durant la primera meitat de
d'any corrent. El 30 pasan jcs
Trade-Unions, legalment reconecrudos a Ang latearas tren 1.29.6

mentre el 1920 ascendien a LIS
La reducció es deguda en parti
fusiona esdevingudes entre Tra'
de-Unions del mateix tipos, per)
en part també al fet que molla
s'han dissolt, no podent coma'
tar amb nombre alai:leal !Pasa,
dais.
El nombre total de participaras
a les Trade-Unions era, a darre'
ries de 1921, aproximadament, de
6.793,000, m'entro un any abans
els adherents s'amasar.. 8.493,01
la qual cosa vol dir una da:en sució de 1.700,000, aixó es, del vint
per cent en un sol any. Del gala
de l'any que soma aquesta diana
rumia sala anat accentuant, i Se'
gens ela ciaculs aproxima s, et
crea que en els sis primera as*
.sos d'aquest any les Trata
Unions hanaserdut un altre
d'adherents.
Aquestes disminucions s'asa
bucixenajues causes principal::
la una a Tes vagues minases fre'
çüents na que la marica sconlna
ea seguida per les Tiara-Unan'
implicava i que ha acabat peral'
lar soase feina a molts de traba
lladors; l'altra prevé en bona Par‘
del fet de l'existència d'una VII'
massa de treballadors de,ocura ni
i. secundàriament, de la circ u
täncia que aquests, com rabea
subvenciono governatives no senj
ten la necessitat de mantesaal cerreta. amb Hura p0goilleat5,
setmanals 4 144 Xril44-9_01041"
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CONFERENCIE
LES JUNTE MILITARS
Rumors d'un termini comminatori
La Junta d'infanteria i el Terç d'estrangers El procés deis' caps Ruiz
Trillo i Alfred Coronel .% l'honor dels
hornes d'empenta
• El suplicatori
d'en Berengutr .*. "Espases son
triurnfos"
Optimisme ministerial
La hora fatal
Els oficials del Terç
a la d g ensiva
Una excusa
El
retir d'en Miliä'n Astray i la conducta
del Govern
•

Les converses del din es retereixea a la suposada actitud de
les Juntes militare i al suposat
termini comminatori que es diu
han fixat per a l'adopció de demesures governatiterminades mesures
ves.

Ale centres oficials han negat
rodonament exactitud a l'esneeio
circulada.
El sots-secretari del ministeri
de la Guerra, conveasanb aquest
migdia amb els periodistes, ha dit
que dearnentia rodonament que
fosal?"' certs. els rumors acollits
per alguns periedis, sobre la suposada actitud de les Juntes informatives i dels suposats terminis comminatoris donats per
aquestes al Govern.
LES DIVERGENCIES EN L'EXER- •

CIT

Els periódica segueixen comentant la noticia del retorn del ge-'
neral Burgente, que porta a la
seva fajnfha i tot l'equipatge, com
donant a enteiidre que no tornarà al Marroc, i la relacionen arnb
la suspensió de l'homenatge que
R Madrid es projectava als legionaris. En llos de realitzar aquest
homenatge, es donen nombrosos
llicenciaments i es porta n'aleas
. als senyors Millan Astray i Franco.
S'ha d'arene la noticia, que
tairké acunen els periòdics, de
que el Govern estä baix l'amenasa d'un termini • que- les Juntes
aililars li han donat i que (ex.
Jira aquesta tarda, a les sis, par
doldre et Tete d'Estrangers.
-Ei Sol", comentant aquestes
toneles, aconsella al Govern que
fingui el valor de dissoldre d'una
plumada la Junta d'Intentona,
puix no es pot tolerar'que un poder extrany governi sense responsabilitat i extra-constitucionalment.
Si les Juntes voten base'llar,
que assumeixin elles el poder,
puix initjants els sobren per ene;
perla no han de dificultar ranció

general-Barrera—no ha arribat
cap comunicació en aques sen-,
tit.'No cree que hagi ocorregut
res, puix ja saben que en el moment en que s'inicia una chapoaleló d'aquesta naturalesa Mimediatament als individua encanala
se'ls declara en situació de disponibles
UNA CARTA GEN MILLAR AS-

TRAY

"El Impercial" publica una
carta del tinent coronel senyor
Minan Astray en la qual, contestant al que aquests dies vénen
publicant els periódica sobre llicenciaments de legionaria, os dol
de que s'hagi dit que "se'n van
les torees de braó i que els que
queden no respongueren en rnltim combat a les glorioses tradici ons del Tere".
I afegeix:
Breument Ii dirá el següent:
L'últim llicenciament es portà
solament 687 hornos. Eren tropes
de l'empenta; pera) sortosament,
per als restans, no ho monopolitzaven, sima que no eren ni mes
ni mens que els que aun queden.
Es diu que els que queden no
respongueren a l'últim combat
a les glorioses tradicions del
Terç; si això no enclou voler donar a entendte algu'n'a cosa que
pugui tacar l'honor militar d'aquestes tropes, corn segurament
el corresponsal devia volar dir,
em limito An aquest cas a manifestar que en aquest combat, com
en tots, els legionaris respongueren, com sabran sempre respondre n'entre existeixin, a les glodoses tradicions del Terç".
EN BERENGUER 1 EN ROMAUD-

ca L'ASSUMPTE DE TIZZ1
AllA

Els periodistes han preguntat
han al sots-secretari de Guerra.
general Barrera, sobre la noticia
publicada per la premsa referent
processament del general Ruiz
Trillo i del coronel don Alfred
Coronel, arnb monis de l'última
operada' realitzada per-a consolidar la posició dc Tizzi-Azza.
—Al ministeri—ha contesta el

NES

El general Berenguer, acompanyat de l'ea-ministre de la Guerra general Luque, visit à el comte de Romanones.
La conferencia vers ä sobre el
suplicatori demanat pel Conseli
Suprem de Guerra i Marina per a
processar a l'ex-Alt Comissari
d'Eapanya al Marroc.
Se suposa que el dimarts, -quan
s'obrin les sessions- del Senat, el
general Berenguer s'apressarà a
demanar que es conceden' al seu
suplicatori, i que aleshores, per
entendre que l'assumpte afecta a
la sobirania de la Cambra, es
plantejarà un debat d'alts vols.
INFLUENCIES RIILHARS

Amb tot i les paraules del sotssecretari de Guerra, negant fona-

La qtlestiä del learroc
-ntent h . la Infoeació que avul i Da periodista li ha pregunte':
E miting de Saragossa
—Senvor presiden.,Squa hl ha
'publica "El Sol", en els comentare dele cfrcols politice es persis- del termet -. , s
--da b6 veuen vost.te -- ha' LA
ten en assegurar que entre cesta
del
'
El e
part de rexereit existeix evident oontestat rialler i hunneisse En
malestar, pena no es precisen qui- Senchez Guerra, traiant-se ei
. concené q
iles •causes concretes poden de- .1otges-a Son lies sis °T1 P . ini., bor
terminar l'exterioritzaciUd'a quest - na que acaba el terme.:; M'el,
malestar, perquè la teste que es vaig al teatre. tras
preparava en heme dels legio- REUNID D'OFIC1ALS , DEL ?En
Demh, en el räpit a sortiran cap
La próxima setmana es din que
naria no pot essen causa de maa Saragossa, per a assistir al mi- començaran a Melilla'els Consells
D'u un periódic:
lestar, ja que està acordat ajorEn el (lomeen n'encalle del ',mg de la Concentració, els se- de guerra d'olierais generals per
nar-la indefinidament.
nyors marques d'Aihucemes, Al- a favar els sumaria desgiosataade
cap del Teca estranger, senyor
Sigui la que sigui la causa a ¡hilan Astray, s'Era celebrat aques ba, Alvarez (Melquiades) i Gas- raxpedient Picasso.
qué. obeeixen els rumors que des La tarda una reunió, en S a que, e set i oir centenar de diputata i
de dies vénen circulant, es evi- al ,relacionar-la ene eta rumore senadors deis elements qup diri- - SOBRE ELS COMBOIS ALS PRESONERS
dent que les entitats militara tor- sobre l'actitud de determinats or- geixen.
MELILLA. — Al vespre ha sornen a esser la principal preocu- ganismes militara circulats aquea
L'ex-president del Congriés, En 1
tit el guarda-eostes "Larache",
pació de politice i periodistes.
tos dies darrers, se l'ha atribuit Villanueva, no podré anar-hi per Imitara correspondeneia per als
LO QUE DIUEN EN SANCHEZ
causa de la greu malaltia. de la
extraordinaria importància.
presoners,
GUERRA 1 EN BURGOS MAZO
Han assistit a la reunió els ofl- saya ermana.
La situació d'aquest batir?' ein-•
El ' marqués d'Alhuceriee lja
Preguntat el president del Con- 0 dais del Terç estranger que es
pijorat, puix sembla qbe se'la
seil sobre els rumors gue corren traban a Madrid i alguns d'altres passat el dia en la seva propietat sotmet
novament a estrla
de Torrelodones. Fa poe, parlä
respecte al suposat terme donat cossos afina all Terç..
-per les Juntes al Govern, contesNo se sap de cert el resultat amb l'Alavrez. Alba i Gasset so- läncia.
També es diu que per dalcul-,
té el segijent:
• de la reunió, perú segons alguna bre l'acte de demà.
Com s ulula auposat l'existen, tata sorgides en eis Ultima • dies
"Són comptletamefat falses, pe- que tenen monos per a estar ben
pot fer-se el comboi als precó d 3 tot fases, aqueixes aseve- enterats, ha queäat determinada da de diferencies politiquee en- no
tre l'Alcattä Zamora els concen- soners per la platja de Suard,
racions i tot el que a les matei- da linia de conducta a seguir.
qual cosa ho efectuava el vapor
mes es refereix. I no es ja la neS'asegura que En Minen As- tratas, aquell ex-ministre lia pro- "Gandia", i aix6 obligarla a estugativa que posa un ministre a tray, preguntat per ¡Asesines de gat als periodistes facin constar diar
una nova forma d'enviar
una informació sine la que com la seva intimitat sobre el resultat que no va efectivament a l'acte queviures
i robes per terra ata
perquä
home honrat devia fer constar. de la reunió celebrada aquesta de la coalició, peró
I és mes: no sols no es cert tarda, ha excusat tole contesta- que asaltar a una vista a l'Audien- capare.
PREPARANT UNA 'OPERACIO
re s. del que es diu, sind que la Ció, perú ha dit -que molt aviat, cia de Sevilla, no per altre causa,
Confinan a Melilla el moviment
vernal, es que mai cona ara pot, no mes tard de demh passat, po- i bona prova de tpu esta al costat de les demés -fracciona de la de tronce als quarters i posicions
afirmar-se que la correcció amb drà parlar amb tota claretat.
que es desenrotllen en les seves SEPARACIO DE CAPS DEL TERÇ coalieió amb entusiasme es que insistint s se en una próxima ocuaniran a Saragossa molla amics pació de divar rses posicions a la
funcione als que s'aludeix ea
?er"a aclare els comentarla SU°.
zona de Beni-Ulixecb, entre elleas,
p-erfecta."
fets sobre la separació del Ten
una altura denominada, Yebel•Per la seva part, parlant amb estranger de diversos capa, el
Lubia.
un periodista el ex-ministre con- . comandant Rueda Ledesma, detl
UNA CONFERENCIA
servador Burgos Mazo, ha ma-;.- Terç, ha dit que passa a l'aviació dir-li que es prensas un termlnifestat que no hi havia conflicte parque aquest és un antic desig ni de 48 hores per a meditar.
' Aquest metí celebré una extenEl termini ha acabat aquesta
conferencia amb i president
fine -eh punt que ho tenia de- tarda a les sis i després d'as sa
del Consell el coronel Riquelme,
-Si el Govern le, en efecte, una manat des de 1919.
la
pettGinesta hora ha. cursat
tractant amplament de la situaproposta de recompenses, si por-.
%comandan Cerdeño, Lambe ció.
ció en que ea troba la zona del .
ta a la "Gaceta" aquesta pronos- delElTersa
ha
dit
que
se'n
va
a
l'este.
En
Millän
Astray
ha
passat
prolectorat, espanyol.
ta, i si les Juntes es pronuncies-. tränger per exigencias d'assumpta
la
tarda
junt
*amb
diversos
Sin contra ella, allavore series,' tes particulars, pel qual se li haEL PROTECTORAT CIVIL
companys,
ala
quals
ha
donat
coquan podria demanar-se al GoAvui- s.'asegurava que bi ha'431
via otorgat perrnis en el mes de
vern S'oportuna resolució. Per6 maig darrer, permis que no uti- neixement del seu determini'
propósit de portar a la presiden- •
Es diu que el Govern no trob a cia dal Consell quan es relacioni
no ha arribat- aquest moment, .i laza. limes ara peranotiu de les cirreglamentäria la manera que el
si arriba, no is d'esperar que cumstäneiJs.
;bel problema del Merme en
tinent coronel Millän Astray ha t. l'ordre
s'entorni encera En- Sanchei
rete,
ateUP ACTE D'EN MILLAR ASTRAY
redactat la peticló de
'
Guerra.
Amb aquesta refornia es suba-'
Ha afegit l'ex-ministre conser-,
El tinent coronel Millän Astray gint-se que el Govern procediré trauria del ministeri d'Estat els
Contra
ell
i
que
demä
seré
portat
Vedes:
ha demanat el rete.
assumptes marroquins, arlicuDemanare i votarä al S enat el
A darrera hora de la tarda ha a presons militare.
lant-los en la Presidencia, pet
suplicatori contra el general Be- dirigit al ministre de la Guerra la EL QUE DIUEN ELS LEGIONARIS qual deixaria d'e-ntendrer. en elle
renguer, mes ereen que no seria consegüent petició, acompanyada
BILBAO.—Procedents del Ma... facció dele chplomiaties i es simjust, que no es compliria la jus- d'una Ilarguissima exposició de rroc han arribat 73 legionaSis do plificarla n'Ion la manera en que
tioia, si sola als militara se ele snotius.•
nacionalitat cubana.
ara es porten.
exigis ageustes responsabilaals.
La majoria embarcar aquf cap
Exposa la seva tasca per a la
EL COMUNICAT D'ANIT
Les han contret també els bornes creació del Tersa el nombre de al seu país.
comunicat d'anit diu:
El
civils des de les més altea cimes, vegades que els legionaria han
Digueren que ara ningú pot es"En el territori de Melilla ha
i no podan ésser excluits de len- intervingut en els combate i aca- ser lesionan, la que arre el gis-.
estat lliurat el cadäver del tinent
judiciament par cap Classe de ba dient que son' va de rexercit tema potaje que se segueix
desaparegut en el darrer
consideracions.
perque sap que les Juntes de De- l'Arrice sobreven els soldats de Puga,
Al Parlament se 11 pres,•nte densa li són beatas.
la Legió, ja que sels hi prohibeix coneat.
una excelent oaassiú de rehabili- ' Els antecedente de la dimissió tirar contra els enemics Si . Sense novetat- en els-territoris de Ceuta, Tetuan i Larraix."
tar-se devant r6pinió pública de- d'En Millän Astray san els se- entiesas no comencen el foc.
LA PASQUA DEL MULUB
manant la deguda saneic: confita guents :
Afegiren que moltes vegades
els responsables del desas t re. peTetunn.—L'Alt Comissari ' i les
El Sänchez Guerra telegrafià velen amagats- a molts de ‚moros
có no estarle ni molt merys a a l'Alt Comissart que no se cele- -que es diuen emita d'EsPanya i autoritats -militare i civils de Tal'alçada de les circumstäneica si braria la (esta que en honor dels per haver fet foc contra ells se'ls tuan complimentaren equest ma
vindiques ,aquestes responsabili- legionaria es va convenir a Se- castigä.
ti al Jalifa amb ocasió d-ia Pestats en un ministre d'Eva" que villa que se celebrarla a Madrid
Els chance que amb aquest mo- que del Mulub.
ño hauria tingut més m;se:a que
DeDspres deis salutaments
per a' entregar-los-11i una ban- tiu es donaren als legionaris fola diplomàtica en el assumpta del dera.
ritual, el general I3urguete proren bastant dure,
Man'oe.
A'Llr Comissari ho comunica a
Parlant del mi cap Millan Asa nuncié un breu parlament CR1P
En Millan Aslray, cona á cap del fray, diuen que vénen satisfets fou contestat pel Jalifa, teta
UN XISTE DEL "TENORIO"
del sen tracto i que es digne d'ad- vote ambdós pels fructuosos
Com se sap, a les cts J a la laf Aquest vingué a Madrid' i visi- mirad& ja que era sempre el pri- efectes de la implantació del ;r:nro
da, era l'hora en que es dela per
alguna periódica del maza , que tà al Rei anunciant-li que anava mer en exposar la seva vida 1 lectorat.
Ha arribat el general Sanjuracabarla el termini et-ergat per a demanar el retir, perque eslava al seu costal- tots els caps i ofiles Jnniss militare per a la di- convençut que per part de les chale de les banderes, que ocu- jo en avió, acompanyat •de : eafinaos hi havia una forte hosti- pen sempre els noca de veritablq pitä da regulara, senyors
solució del Ter-e estranger.
procedent de Larraix. Ha maA dit hora ha sortit del pillan litat contra ell, que repercutia perill.
•
• Els legionaria manifestaren te/animal amb En_Burguate, dede Bonavista el pr "entena rtal als ciernes capa 1 oficials i a tota
que amb gust tornarien a defen- nantsli compte de ere st r,': peift:
Consell i ministre de la Guerra, la Legi6,
El Rei procura dissuade-io 'va sar Espanya on fos precis.
im-rml:;ar de la zona. senyor Sanchez Guerra.

ELS ESPORTS
FUTBOL
que diuen els de l'Espanyoi del cas Zamora
En les nostres penyes no es
parla sima del virrent encolare
Barcelona-Espanyo/; quals comentarle i molt menys als auguris, no són per a descriure.
A propósit dels apareguts en
aquestes mateixes conmines sobre el cas Zamora, un entusiasta espanyolista ha volgut justificar la conducta el 'seu club amb
les següents raons:
Ilem recorregut a Madrid, corii
hateen' anat a la Federació Internacional. (lavare de l'atropen
de que preten fer-nos víctima el
Barcelona, que des de fa quatrr
apys "mangoneja" la Federació
al seu gust i gana; el cas patrticiliar d'En Zamora no entra e n.
record eres per l'assemblea de
Madrid (?).
Aixf he bem pogut demostrar. ho p r'r res mes s'ha autoritzat
a que En Zamora jugui el CamP ional; es sensible que la Tedrsació Catalana intenti atropellaräos amb desquallticacions, ti lloc
d'admetre els fets tal com són.
Aix6 no portarà sind a un estat
dr tivantor entre uns i nitres. les
eo nseqüenca's del qual les pagaren' tnts plegats:
En Zamora jugarä diumenge,
com en tots els partas suressine. La decisió del Comite de
Madrid ens empara 1. les censeq üencies que de tot aixó sobrelingumn de ple sobre el
"B arcelona F. C."; araren Club,
Que quan convé ale !ene inkresIns p rodiga rafalagsment n
li cK nerne'lhelä 4 a tofo ele
El

de Madrid, mes que quan aquests
no s'ajupen a complaure'l vol
monopplitzar el p e:ene . : in s te(' fut1 oliste..
So • •
Se mbla que l'Espanyal ha eslat activant les gestione parque
di "menas vinent el jugador Spenatr hagi retina el corresponde,
pe e snis de 'a F...lsrai . ;6 a ;si r111ss que li oe s sncti r'forear la a, ca
líala davantera amb ocasió del
metit contra el Bai.
• •
La qüestió de l'àrbitre lambe
resulta complicat per a diumenge. 'LEspanyol no n'accepta cap
del Collegi d'aquí i proposa el,
nomenament d'un de la Federació
Basca. SP mbla, per6, que la de.
manda no havent eatat feta en
forma prou reglarnentäria, no serä presa en consideració.
Serà cunde veure com acaba
tot l'enrenou aquest.
• ••
Horn asse gura que En Blanco,
baixa de l'Esp,anya, passarà a
reforear la Unta de mitjos de la
Unió Esportiva de Sana substituint a En Sancho, la desorejó del
qual sembla poder confirmar-se;
no obstant, i a "metode" d'entrenament sembla que continuar?"' jugant en alguna partas de
Carnpionat amb el de Sans.
MOTORISIVIE
Prova de regularltat
L'infadigable Moto Club de Ca-,
tatlunya organitza per al dia 26
aquesta prova de regularitat per
a Motos, sida-cave 1 autocicles,
corrent-se sobre el següent Itinerari:
Aula: Barcelona,

Badalpe.

PREMSA ASSOCIADA,
: CORRESPONSALS-:.
paiada deli 111-.
berals

taró,sArenys de Alunt, Sant tleloni, Gualba, Breda, Arbúcies,
Sant Hilan, Vich, Centellas i FI-.
,gard.
Tarda: Finan", La Garriga,
Granollers, Mollet, Santa Co:orna
i Barcelona,
El quilometratgp de l'itinerari
seré degudament comprovat, indicant-se- en un pländl-horari,
que seré remes als corredora
a la sortida. Aquesta prova té caràcter de regularitat i turisme,
havent. de desenrotllar un promesa. de 30 quillórnetres per hora
durant el recorregut.
Els premie que es concediran
eón els següents:
Medalla d'or a tole els que amabin la prova amb 90 o mes punts.
Medalla d'argent als que l'acabin amb una puntuacló entre so
i 98.
Medalla de coure a .tots nie ele
acabin entre 80 i 89 punta.
Es recomana l'estudi del petit
reglament ainb que es basa
aquesta prova, que promet ésser
molt, ipteressant.
De la cursa Penya Rhln
Al local social es tete la reme-1
sa de premie als guanyadors do
la cursa internacional, que arnb
tan gran èxit es fea dinmengo
•
passat a Vilafranca.
Ui assistiren els pilote En Lee
Guinness, comte Zborowsky, Raa
massotto, Seaarave, Batlle, Deo,
Sogas 1 individus de la Directiva. Tots els corredora es mostréa
ren altament satisfets per les
atencions de que han estat objeca
te, dedicant frases d'elogi als organitzadors. Prometéren tornar
pendre part l'any vinent a la prova, essent obsequiats al final amb
un exquisit, "lunch",

curses al seu ve:Gdrom del carrer
de Sant Jordi:
Diumenge dia - 19: Cursa de
dues hoces, a l'americana, per
punta; equipa integrats per un
corredor de segona categoria i
un altre de tercera, o be dos de
tercera; premie de 80, 60, 40,
30 i 20 pessetes.
Cursa individual d'una hora,
per punta. Corredora de primera
categoria; premis de 70, 40, 25,
20 i 15 pessetes.
Diumenge dia 26: Cursa de sis
hores, a l'americana, per punts.
Equipe mixtos entre primera i
segona categoria. Premis de 250,
150, 100,75 i 50 pessetes.
Per a inscripcions, al local so-

LAWN- TENNIS
mun-

Pe r ala Camplonats
(Dais

L'Associació de Lawn Tennis
de Catalunya, en la seva reunió
del dia 3 de l'actual, acordé convocar una nova reunió de la mateixa, ampliada amb els senyors
presidenta dels Clubs afiliats i
amb les personalitats i elements
significats i entusiastes per l'esport i per la brillantesa i progres en general dele que a Catalunya es practiquen.
La dita reunió .se celebrara a
les den de la vetlla d'avui, a Lestalge de la Reial Societat de Can'eres de Cavalls, Passeig de Gräcia, 32,
L'objecte principal d'aquest
conèiPILOTA BASCA te consistir:a en donar a
xer les dades referents a l'orgaPartas per al dlumenge nitzaci6 dels Campionats del neón
del Tennis, sobre pistes caberles,
Entre socis de la S. P. B. es ju- que han de celebrarse a Barcegaran els següeyts partas d'en- lona durant la primera desena de
febrer vinent.
trenament al Frontó Comtal:
A les once: Escudero-Bargufid
Com sigui que les impressions
(roiga) contra Patau-Olamendi que es manifestin en l'esmenta(blaus).
da reunió puguin tenir un inteA les dotze: Rigau-Palmada rés decisiu tala per a l'organitContra J. Pous-M. Canela.
coció o abandó dels esmentats
cera per a la marca
BOXA Campionats,
d'aquest esport, aixf a Catalunya
com a Espanya, la directiva do
La propera vetllada
l'Associació de L . T. de C., no voA la que pel dimarts prepara lent decidir per si, en qüestió que
l'A. E. P. al Iris Park ene el gran oren traseendent, ha adoptat recombat internacional Pero Säez- cord de referencia, desitjosa do
Young Trevet, un dele minora que la decisió que es prengui---.
weitere francesos; l'Alfons Cañi- sigui quina sigui —tingui l'autoszares, que tan fhcilment va vene ritat mhxuna de conjunt
cer al campió d'Espanya de la ca- tiu, 1 en cas necessarl, obrenl
tegoria per k.o. i després a las" l'aval moral del prestigi 1 coneitrances Auguste °casal, serä po- xement de les persones convocaset davant d'En Paill Gerbe, un do.
dels pesos plomes de Marsella, de
Oamplonata d'esoacs de
CICLISME t'escota d'En Denain, que tan torCatalunya
Al Volódrom de Sane ta impresió, va causar entre els
Acaben de publicerse les con(L'a Unió Esportiva organitza nostres aficionats i que avui va al
diciona per aquest Campionst, que
Pez ato *o te I 26 144 teifflentil dan &le la go l eva eattegoria,

t r Ot p r 1.
P l a rat

isomenearä eh- dia primer de desembre d'aquest any i ha estat
organitzat Po i" Club d'escacs
Barcelona" , A mes del titol de
Campió es donara els de "Principals" i diversos premis que opontunament eapublicaran.
Les partides sèran a vint jugades per hora i la classitioació
per un punt les guanyades i mig
Pilot les que siguin tenles. Els
dies hàbils seran els dilluns, dimecres i divendres no festina i les
boros de den a dotare nit. Si els
inscrita no passen de 14, el sorteig seria a dues voltee i a una en
cas contrari; si passen de vint es
taran eliminatórisa.
Els drets d'inscripció són de 10
pessetes per ala socia 1 20 per als
no socis, acabant-se la inscripció
el 20 d'aquest mes i essent condictó precisa per a poder=s'hi inscriure ha de residir habitualment
a CatalunyaEls - jutges i ärbitres seran: el
conegut escaquista guanyador en
anterior torneigs doctor Esteve
Puig; En Josep Paluzie, autor de
diversos obres d'eseacs; t'as Valentf Marlo, problemista de fama
mundial i En Ferran Casasayes i
N'August Nobell (tebitrea).•
Toquen a la fi els treballs d'organiteació i aviat es publicaré
una Insta de premia qua atorguen
diversos i importants entitats
bareeloninea 1 uns quanta amante
deis emes, esperant-se que els
premis d'honor seran concedas
per la Mancomupitat de Catalunya
l'Ajuntament de Barcelona, dels
qu'Os seran solicitats un diaa
queats
Per a Mis ele detalla referents
al Campionat es pot adreear
"Club d'escena Barcelona".
rrer de Casp, 1 (cate Novetats).
A aquest torreta. se E vol de.
nar, amb molt aeoirt, un naire de
catalanitale

LA
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-GASETA LOCAL
DE LA
UDIVER41747 Ott ItAdeiL0848,_
Dla 5 le odsonex• de 1818.

DUERVAT011111 81111710101.0411C

Mera& reservada: 7,18, 48
neutra/are a Oo II 41 :siete de 18 ame.
8431 ; 744'1 ;
Terife:lateare ate, 48'1; 19'9; 10'3.

Terifidenetre beata, 1010; 140; 134.

tcenteasaes de saturado:O. 75;

It • 98.
inreccal dell en1, 8.; N.; calma.
r Velocitat del teet en metro per se•
- Roe, 4; 4; 41.
Letal del ce), Qua41 sert; QItIS! 11P11
/era.
Glasee de nexo»), cirrus-swalss, ciaras-euinutuaz elerne-stratua.
ren.peraturt. extreme. a Pedan.*
Dallan, are.
M /idas,
11101ma erran de /erra. 91
• Oactl.lacal teruacanetrtca,

Tempera-

Cura rolliS, 9'3.
Peecantaeld adeosa, del ac tes 7 bocea
del Ola anterior a kur 7 Seres del Me de la
data. 00 makrueues.
Reeorrenut de) Cent en lsual lempo, 93

tuttörsetrea.

Obserractons partteuhrs, boira al Juan.

PREIJS DE SUBSCRIPOIO
Barcelona: Dus pessetee
laeovineiert, 7'50 pessetea
tres meses; 15 ets sis Iden;; 30 un
any.
Unió Postatt•25 pessetes tres
sesos; 0 els sis; 90 uh any.
—
.Programa da les res t es que
amb motiu de ranivereari de la
signatura do l'armistici colebrarä
l'Associaeió General Francesa
dele Mutilate, >unas Anides
Combatente:
9 heures 1/2. — Reunion des
Anciens Ceenbattants au Bureau
de l'Association, calle Duque de
la Victoria, 11, pral., pone sa
tendre en corpsau C.onsulat GeW:rale de Frena,.
10 heuris. — Reunión au Conitulat General de Feanee. Remiso
d'une patine devant la Plague des
Franea's mosto pour la Patria.
10 hierres 1/2. — Depara au
'farnetiere du Sud-Ouest.
• ti heures. — Pose de la 1:bromee pierre du rnonument des
cornhattants porte pour la. France.
20 /reines 1/2. — Eanquet a
VHotel Ritze Lea dames sont adanises.
Les combatiente sant pejes da
portee osbereiblement leurs désorations,
Les cartee du banquet sont en
vente au prix de 20 pesetas au
Eensulat Gerterabe de France,
•Piare Gatelogne. 20, au Carde
Franeuis, Ronda Ran Pedro, 2, et
Burean 4 Il'Association, cala Victoria,
l& Duque

e
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Vi negro 0'75 arnp. litre
Avui divendres, a les deu de
vetlla, don Feliu Duran i CaRameras donarà 31 Centre Excursionista de Catalunya una conferencia, elesenrotllant ei tenia -ExCursione rls vtatants de Barcelona: Sarrià".
la

11.11 GARZA.—Gafe relente i pur
• L'Atenen Democrätie del disariete VII celebrarà el vinant die
a 1 ,:s cine de la tarda, el sotenme repartiment de premia als
alumties que concorren a les seves escoles. San convidats a asaistir-hi totes les antatals i els
amante de la cultura que vulguin
honorar-los amb Ilur presencia.
, Han prornas 4ser-hi representa:s la alancomunitat de Catalunya, la Diputada', rejuntameni de Barcelona 1 l'honorable
Associacal Protectora de I/Ense;manea Catalana.
La casa sinematogräflea • franCcsa "les Grande Filme" ene ha
assabentat que el seu "metteur
en seene", En Janine Oliver, vin
drà a Be/Te/ene per mentar da película "Faena Pa yen" i no la
titulada "Culiese d'altri", con] ens
Invicta fr anunciat dice cerera.
101E3 ‘'ILANOV A UU. 6
Per a pri peipie de la srtmana

xue ve ts'anuecia a Eldorado res-

cena de la farsa seinetesea. en
1 os acere. dividtts en sis quat'os, original de Muiloa Seca i
Pérez Fernändez, múeica
;' eminent mestre Amadeu Vives,
eL PARQUE DE SEVILLA, en la
pral obra el graciosfssim primer
actor Casimir Orts fa gala de
la seva inimitable vis ,cómica explicant eontes andaluees.
Molt aviat d'el:estera la sarnosa
1 popular tiple cómica /M'aísla
lanera.
-f Demà ilimitable, a lee deu de la
vetlla, al local de l'Associació
Ead:otelegrällea Ile Catalunya el
leo president, doctor E. Caavet,
donarà la begnna de les soyas
'conferencies sabre "Neeions d'epectricitat ajelisarta a la T. S. F."
, Les invitaciones poden recollirite a l'estatge goda', Rambla del
Centre, 30, primer, primera,
svui i &ro&
4.A OAP/ZA.--Cald de alfa qualltat
! Han comeasat amb gran an plació lees likenR d'ensenyawa t de retratista% al Centre ¡tullonomIsta de »intendenta del Co 1 de la IndlletrIa. La Sseele
Fere-,17!ent de Propaganda del
laate's, ea qua/ 4. /a que id,al

PUBLICITAT

Manifestatiö dels
estudiants nacionalistes

seu eterreo l'oeganitzaeld eraguest
onsonyament, ha nomenat quatre
professors parqué gratuitament
ansenyin als socls del Oentre tole
els diumenges, d'onze a una del
L'aparitaie d'une novel.la espamatf, la manera de dansar la sar- nyola l'autor de la qual pretenia
dana.
"
ter pensar un enfilall de llordes
El diumenge passat, que ja va nicieses sota el tito' de "Visen
començar-se aquesta tasas, 16- 'Catalunyar ha provocat, amb raó,
-ren molts ele iodo que sao/cia- profund disgust entre els patrioren a punttejar la nostra dansa tes catalans.
nacional, els quals grietas al
Els estudlants naé.lanalistes
proeadiment pràctic emprat pele projeotaren manifestar públicaprofessors comenettren a marcar /1min Hur indignació contra la
els ,punts amb molta facilitat.
grellera mixtificació de/ des a
Attgunee d'aquestes lliçons tun-prensiuctomadlyr
een precedides daines breys con- del Ilibre, i amb aquest fi foren
ferencies explicant el que Es la col.locats en diversos centres dosardana, forma de ballar-se, ma- cents uns cartellets anunciant
nera do comptar els curta I ele una manifestad& per a les dotze
ete„ ele.
del migdia d'ahir.
Amb aquests antecedents es de
A la Universitat ja a mig desuposar que l'Un d'aquesta tem- Matf començà a comentar-se viporada sera, mes 'Pilen y positiu varnent el propósit i fou domaque ttil de les temporades ante- nat als prosessors que enOaqueriors.
Ila hora havien de donar classe,
que permetessin a Hura alumnes
1.4 ,GARZA.—Exquisit café kur. ajuntar-se a la protesta general.
Els colmados el venen.
A quede de dotze comenearen a
congregar-se a la plaga estuOrganilzat per la delegació de diante i més estudiante, procel'Obra del Bon Mot, d'Igualada, dente ne la Universitat Industrial,
Cl dia 12 es eeletirarä a la Maya
Hospital Clinic i Es-cola Supepública de Montbuy un impon- rior d'Agricultura i de totes les
tant miting al que bi pendran Facultats i l'Institut. Es situaren
Part s senyors oradors don Jo- també daJant de la Universitat alsep Jaerdas, don Josap Maria gunes parelles do la policia, do
Aguilera, don Lluts Sorra, don peu i de cavall. Una comissió dala
Pere Bits, don Joaquim Mir i don organitzadors havia aitat previaJosep Riba, Presentare ale ora- ment al diputat per Barcelona En
dors don Josep dA. Argemt i tan- Pare Rahola, el qual, per telefon
cara Pacte el senyor rector, re-- obtingue del governador civil la
verend Joan Putg,saulens.
promesa de qua els
Animaten s'eetan ultamant de- no serien molestats. -Malgtestalits
talle per a Ila celebrada, d'actes
Era un quart d'una quan la made propaganda contra la blasfe- nifestarió es posa en marea ormia i el turpiloqui a Picea i los- denadament, dirigint-sa pel carrer
tollst s.
de Pelai i Rambles avall, anterrompent abeolutarnent el 'Tanzit dels tramvies i dels vejetes,
freneent pel carrer de Entran,
Vi Llene. 085 amp. lit.
Cellers ARNO & IVIARISTANY fins a la Nao do Sant Jaume,
que quertä absoluttiment ocuPer al vinent diumenga la Cam- pada pels manifestante.
Davant de la casa de la Ciubra de Directors, Majordoms i
Contramestres de l'Art Textil, ha tat es donaren alguns erits
organitzat una excursió coLlec- "Visen Catalunya" i visen "Aceie
tiva a Manresa per a l'observa- Catalana", i fou saludat amb forts
ció pràctica del modera sistema eplaudiments el regidor nacionad'estiratge Casablancas, que el lista senyor Maligne, que era al
senyor Dentrand té instalat a la balde
Pels cerrare de Jaume primer,
AOVA (natura d'aquella tlocalitaL.
A aquest acte cultural hi eón Reforma' i Pneseig d'Isabel U
invitats lots fas associats, ha- arribà la manifestarle davant del
vent-se establert el lloc de re- Govern civil. Una -cornissió forunió a Pestatge social de renti- mada per els senyors Mantleli i
tat (Princesa, 50, pral.), a dos Rolg i Llop, del Consell direetin
quarta de vean de/ matt, per a di- do l'Asetioriació Catalana d'Esturigir-se a Manresa en el tren de diente i En Joan Russinyol i C.
Faces de Clirrient, ene no havien
les vuit.
estat en actuacions pasearles; En
Valenti de Morngas i En Josep M.
Pan, presiden) de ,l'Agruaació
Cola liquida
d'Estudiants d'Esquerra ,pujé
inalterable.. No es descomdesean del governador, 'formupon.. BaraUssima. Util per a
lard la protesta contra Pitsmenenganxar etiquetes, paper,
lado npveLla i demanant-nun fos
carteó, telas, paper sobre
retirada dele quirisecis, adherintvidre i niolls altotes usos.
se. en nom de tots els estindiants,
ai-ceri ee es • nn
a la campanya empresa a . favor
de la moralitat clutadani.
Ama comercial registrat
El governador manifesta que
havia pres mides contra les puTellefoa A. 1573
bl'eacions desmoralitzad-es i
obrint un ralear de la sev - a tauLA FESTA DE L'ARMISTICL- la, en mostré Ulles Quintes quo
havien estat denunciades i retiDemä, dissabte, se celebrarà
tentra ELDORADO una gran fun- rados de la venda.
Tot segun; atenent la indicadó de gala, organit rada per les-,
Esculca Franceses a benefici ser ele d'alguns dele presells, sortf
commarnorant el IV aniversari da al baleó, des d'on En teloan Rusla signatura do l'armistici de la ssinyol parlé. en ca tala, die»t qua
protestaven de l'engany indigne
gran guerra. •
Assist:ran a la funcid lotes les que significava la dita nevehla i
personalitats de la colania fran- que en protestaven perla digni: -siete -- •
cesa, presidida pel canso' da - tat du Catalunya.
Es donaren visques a- la Patada
França, M , Filippi, i .hi estan ines cantä "Els Segadors". e
i
candes totes les autoritats.
•
En unir-se als companys els
L'alcalde ha tingut la gentilesa de ceda/. la L'anda municipal, comissianats la manifestaeril
que executarà un selecte coneert, quedé virlualment disolt, ai hä
dirigida pel seu mestra, senyor la majoria dels manifestants reLamote de Grignon . L'aplaudida taren el rami cantan/ i donant
companyia Orlas representarà visques, arribant alguns devela
una de lea waters obres del seu de l'estatge de "La Unten MoMirquica", en improvitzaran una
axtens reperlori I, finalment, els xiulada,
minents artistas Vicens SempeLa policia intervinguó, disper-r
re, anadee Gaff i senyoreta
sant els manifestante. Na es sap
Casademunt cantaran eseolli- per qui l'oren
tiradas algunos pades peces de concerL
dres, que casualment trencaren
quants vidres.
per a barrees bons
D'aquest petit incident en soreconömies
ti detingut el joy o nomenat N'EuLe...0 U
Canalete,
sebi n'altere i Pillan, el qua!, segens es daia per allí, no formava
Ahir v:a entrar en aquest port part de la manifestació.
el vaixell "Inocencio Ftgaredo",
A la veme.); presentaren a LA
da la consignació de D. Rekinir PUBLICITAT uns quanti; tranDelgado Alvarez (carrer Mere,
se"unts declarant l'arbitrarietat
núm. R, entresol), te taron 5555 A. del fea que presenciaren, afirEl dia 15 sortirä cap a Musel
mant que el detingut realment
Gijon, admiten', cärrega general no havia pres part a la manifesa precia J'editas. La carrega oe rep tarle i galo ,havia estat detingut
al moll de Baleare, c Obert name_ degut a Pecusació d'un tal ;:uts
ro 1 (colla Rico).
Grasses, cate seia a l'acera. en
Una ,taula del Ctreul de' CavaRatería euina, caberle, serves dors.
taula El Vulcano, Ronda de Saca
Poquee vegades ela estudiants
Antoni, 100havien realitzat una protesta
d'una valor cívica semblant, tan
-n-• 411, 166assenyada i d'un carlanca tan net ament patriota.
Mas tard ens nssabentem ente
una corniesi6 de "La Asociación
ile Estudiantes Espaeoles resiVisita del tinent d'a/cal- dentes en Cataluria" ha estat al
Govern
civil protestant de la
da I dile regldoes del
trencadissa de N'idees del famds
distelete vulta
eetol ge del carrer do flivadeneíra,
Ahir matt el tinent d'olealde i on viu rellogada Perititat.
els regidora del distriete vuitä
han visitat el governador, per a
VOS, NA C ION A LISTA,
informar-lo de l' e xplotad& de la
pedrera del Cali i dele perilla que que feu reolarn a la píseme*,
constiluelx pol veinat.
JA ANUNOIEU A
El governador ha ordenat n
"LA PU S LIOITAT 'l
rarquireote provincial que hi ract
una visita d'inspecció,
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81114010AT ILLfUllE
ELS ACORDS DE LA REpanuarr Ion
1.1N 10
• EN LAGUIA LLITEGAS
Eu Pediere del dimecres de LA
PUBLICITAT &minera compte ael
que 'poguérem saber de la reunió
de Juntes dele Sindicato Lliures,
ela acorde de la quai ea convivegue que restessin secrete.
Avui, perol, pedem ampliar
aquella informació, per havernos assabentat d'alguns dels
acorde presos.
En llamen Sales, que presidia
la reunió, digué que la Corporacid es trobava en un moment
transcendental per a la histeria
del sindicalisme lliure caleta.
La Corma-ció feia tres anys
que Iluitava contra la injusticia i
la tiranía, tan roja com blanca,
trobant-se ara nies forte que
Culpé a la burgesia de teta els
mals actuals, dient que s'havien
sindicat en qualitat d'explotats,
perquie tots elstibreres tienen les
mateires necessitats, Afegt que
s'havien desenganyat de la burgesia pel seu egoisme, i del Sindical, Unic perque tot ho supeditava a tes idees politiquea i reli
gioses. Els vam aconsellar—va
dir—i com que no ens van atendre, ene posàrem a la 'Mita, no
contra ells, sine contra Ilur actuada funesta, havent triomfat
despees d'una tasca titánica deis
obrers i deis patrons yergue portärem pea bandera la purcsa i
l'honradesa.
Censuré el Govern de Madrid
oficial, i defensä la necessitat
d'anee una comissió a Madrid per
a fer patent al Govern la força
de la Compareció, considerant que
els esforços fets no poden per&S'a, 1 s'oferf per a anar al davant d'aquesta empresa.
En Laguia Lliteras, secretar
del Sindicat, corruaneä dient que
s'havion reunit tots els que tenen
al guna responsabilitat i
gacid de dirigir lea masses vers
eamins d'humanitat i de dignitat. Afee( que Pacte desfeia totes
les acusacions de derrotats i demostrava la plenitud dala sindilliures,
cate Iliures
Despeas
fer histeria de llur
netuacid e.0 els tres anee; que te
d'existència, digué que no ha
d'haver ni lliures ni ardes, sind
que lots els obrero han d'asser
ir:urde per a defensar-se de
temeraria. Censura l'orgull dels
de l'Unte de no admetre altea modalitat que la d'ella i per haver
ahusa( de Hur gran forea, alar
com per haver-se adoptat la re-,1
voluda russa sense consultar ala
adherits, ì ärthue girant Pesqueita a Catalun ya per dirigir el moviment comunista des de Ala-,
drid.
Digné, que recrió deis Sindiente Lliures ha salvat els obrero
de ranartmia, i avui, Seguí,' Ouemades i restalla es mostrara/ conformes amb llar actuació- Rebulle que es dignes q ue els Sindicats
Lliures ealaven (record amb eta
senyors Martínez Anido i Arleaui.
demostrant-se la injusticia (rateó
amb raetuacie que han fet contra
el capital i ha política espanyola.'
Declara que la Coeporaele harta
menyspreat sempre pactes i oleciments, percuta no els va remire
justos /ti beneficiosos per al po/de que. representa,
Acabé dient que les modernes
organitzacions han de naixer ami)
gran respecte a tetes les idees i
te/ida/mies i nmb un profund espera civil. Aixt—cliguaho ha
fet et Sindical. Lliure, i si continua fent-ho un. (luan teraps mas,
seré ell qui dtelarä normes al
proletariat de Catalunya i d'Espanya.
Despeas es discutí i es poch a'
la/provee:6 Fordre del dia.
S'acord quo el viee-president
i el secretari del- Sindical Lliure,
senyors Pons i Laguia, fessin un
viatge a Madrid per a entrevistarse amb el Governi amb les mas
signifttants personalitala politiquea.
També acordaren protestar davant del governador de que //aguas ceda els locals i el moviliari do la primilava organització
obrera solament a un grup de sindicats, els de L'.Unir, essent pegata per tot el proletariat calalä. Ultrament, recorreran als tribunals per a reclamar el dret a
la seva part.
S'adaptaran al Reial decret
s'ad/dictó professional voluntärte. aparegut suara.
Tractaren de la hetera-ende que
poden tenir en els Comites Paritaria croata per un recent Reial
deoret i els quals encara no tapen
realameniaild oficie].
Tamb6 tractaren de la posebailen o impossibilitat d'actuar
dos sindicats .en alguns rams,
en ole quitas l'un o raltre timen
la totaiitat n mejoría abeoluta,
Debut eren llargament sobre In
possibilitat d'arribar a un acord
amb el Sindical Unio. La rnajoria
cree que no s'Id arribada mai,
porque mentre el Lliura hl una
disciplina absoluta en Corsa/inzació i pot reepondre deis seus
moviments, els do l'Unte tenen
nuelis que prediquen la indiseiplina I en es voten subjecetar
a cap reglatneur. Es pot arribar a una unió eireumstatinial,
penó mal a una unitat d'organitanal&

També acordaren 'oomencar
una -torta campanya a les ciute
tato ' espanyoles on ha fracassat
l'Unie sense . 'qua hagi estat objede de cap mena de repressió,
Einalmant. deoidiren celebrar
Un mlaing 4'afIrmai6 sindicalista que liebre lloc el prop-rat->
nent diumenge, probablement al
Teatro del Bose.
Predeminä el criteri de continuar indeperidents.
El secretad, senyor Laguia
laneras ene digné, que hi hacia
hagut un entusiasme immens,
molt superior al que esperava.
També erls manifestä que la
Comissid organitzadora del elite ' eslava. composla pels senyors Platel', Sorra, Pote. Vives i Montoliu, Parlaran els següents oradors: Planeta Serra,
Pons, Vives, Montoliu, Remer
Gas-au, Domper i Dominguez. •
Havem de confessar—afegt
senator tramita Lliteras en acabar,
els acords de la
reunid—, que avui hi ha una ratxa cap el Sindical (nio, pene eatem seamrs que eis obrers tornaran a venir al 'Hure. De moment, tenim una mena de Ilei
de conipensaete, eom pasea a
tot arreu del rayón; hi ha ramo
en els quals nosaltres termite malaria absoluta i d'altres que degut al corrent que ola deia ans,
hi queda una minoria.
Jo cree que passarà aquesta
ratxa, perque la nostra diaciAna atraure a tot el proletariat quan hagi obert els ulls,
naentre que en el Sindieat únic
hi predomina un especit
i no hi ha unitat de pensament,
En S e gui—continuä—le una
inteLligencia genuinament catalana; Pestaña la tä amb tota l'as
prositat del Nones. Uns són puramerst sindicalistes, mentre que
retaiu i la Llibertat 'Menas
Ores sen nnarquistes que atilitzen el Sindicat per a la seva
dactrina. Altrament, la sa ya indisciplina fa que no puguin teten una selecció d'homes. —
El Sindicat lliure—aeame----es
una org anització mes sólida. I
darixd forçosament se n'hauran
d'adonar els obrero mornent
o un- altre.
ELS CUINERS

Aquesta nie a dos quarts d'on- •
ze, la Germaniat d'Art de Cutners de Barcelona celebraré una •
reunió extraordinaria al locar del
Circol Lliberai, e-ornen de Tresllits, núm. 3.
ELS ESTORER3.
Ahir els estorers del distrieta
de Llotja entraren al treball, retirant les bases presentades als
patrons, les quals originaren la
vaga.
VISITES AL GOVERNA DOR

Visitaren ad general Ardanaz
una comissió de contramestres
del "Radium" i una altra de l'Art
Textil i Fabril, per a solucionar
els canaletes pendents.
VAGUES A HOSPITA LE T
a t lian declarat en vaga .a0 obreres canilleres de la (»rica tia
nitre i Mis de Jaume Telas,
d'Hospitalet, per no haver aceptat la gerencia el canal de tarifes del preu fet, deixant ea vaga
forçosa els 300 obrers de la dita
Alarma.
Vira obren da la de Teca
Sala, tambre d • Hoepitalet, han cotheneat la vaga per no haver- dos
coneedit l'augrnent de jornal que
soLlieitaren. Ni ha en vaga forosa 100 obeeres de la mateixa
fàbrica.

PALAU DE LA
GENERALITAT
Parla el Pres:dent
Abur a la. tarda, en acabar el
Consell, el President, senyor Puig
1 Cadafaleh va rebre als periJdad.es, donant-els-hi comete de
diferente sesumptee fractats.
Entre aques t s It: Laura el de
construir, -a peileie de la Comisea; organitzadera del Imannueid.
als voluntaria eatalans de la gran
guerra, i el d'adquirir una centre./ telefónica automatice que
s'intaa'arit com a prova cn una
padcana de Catalunya.
La poblada no ha estat fixada
encara. En fer-ho es tindré su
comete que sigui factible poderlii anar amb facilitat.
Pres i dent ha donat compte
ale conecilers crhaver signat els
convente tercer i quat de camines
ventee que fa la elanewminitat
en roer-ce:enlacie deis municipis
de Catalunya.
Sha acordat adherir-se a rho
raenatge que la aecciá de Ciències de l'Institut ti:Estudia Catalana dedica al doctor Turró;
aprovar una nova 1/Wanda que
serä adreçeda al ministre lecabant el dret de la Maneetnunitat
sane rassumpte dels telefons.
S'ha donat compte lambe de
L liada de nattilats de la gran
guerra que sien presentat amb
moliti de la crida que ois va fer
la Mariconainitat amb Pubjecte
de propornionar-els-hi els aparells ortopèdies que ein sienta
preeissos.
Comisaba Provincial
La Comiste() l»rovineial ha des
ponlo pis segilente essumptes:
flacura falcada interposat ker
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don Rafe! Font, eentra
de l'Ajuntament de Sities del
de febrer de 192 1 , pel gua! ti
destituí del earree de seceetki
de la Corporació- municipal,
Diem fd., per don Aneje
Brea, conlra l'acord de, l'Ajes
tament de Navarcles del 25 di
jamar (relevarle-la
desee,
brass1 una de les, guatee easets
que ocupa a !a plata del meren
' destinade.s e la veda ae caras,
, Eiempeió de subhasta aoje.
Oltada per l'Alcaldia de Ilagt
a realitzar. les obres d'adoras
nat del carece Major (raquee,
població..
Informe en l'expedient relea,
a la demanda formulada per IM,
caldia de Sant Feliu de Llobregg
de que es requereixi d'inhibieib
al Jutjat d'instruceió d'aquel
partit perquè den' de eoneiee
que la querella int ermedia pa
don Sature Roca per havera
privat d'aigua i llum en les ha,
bitaciens i que ildegament 0cm,
pa als baixos de les Coses csa
sistorials.
Visitaren_ ahir al ' senyor Pes
i Cadafaleh, en 4 seu despaa
de la Presidencia de la alanCO.
inunitat:
El regidor sonyor Massot i
doctor don Joan Sola i Pla:
Gonzal de Iteperaz; don Carta
Molins de Benfirenat: don J. eff
ran; el doctor Trens i el senyor
Moragas; M. aJules Laursaaa
el director de l'Institut franc 4
a Barcelona. M. Berjrand,
professor del mateix 'estiba
M. Caces; don Manuel Muna.
das; don Josep J.iinhlez-Araiva
Veläzquez; el doctos:- J. Pi De.
nart; el doctor S. Goday Cata
de la Casa de Maternitat; cl
nónsol de França,‘ E. Ge•rea
aloraud, arnb el president de
l'Ase-meció de mutilats 1 salir;
combateuts de guerra residente
a Barcelona, II. Jean Maree Veteman; el president de l'Assera
Mea deliberant de la Maneotaa.
nitat, don Antoni Jansana, arca
panyat dels senyors Carleo de
Fortuny, Pero Mir, Eranceie 31ateu 1 Pene Girena, renresentaa
les entitats Consell e-arovineial
de Foment, Federació Agriada
Catalana-Balear, Institut Aezeb
cola Cata% de Sant Isidre i Can.
bra Agrícola provincial, per
fer-li avinent la seva adhesid
amb motiu de l'afer dels canear,
SOS de ramaderia.
El diputat don Rugen N opa/
i Comet.
?Camba va despenar el senyor
president amb el director del
Mapa Gediegic Sin. Fauna i Sane;
secretari del.Departament d'En.
senyarnent primari i seeundari,
don Alexandre Galt; cap dels
;ve in da Ramaderia, done ti Dossoll i Nitaa. director del Servia del
Marea Geogräfle, don M. Irme
de Franganillo.
Dele Semi% de Ramadaria
La immensa reajoria de Sindical s agrícolas de Caleteara
segnint l'exemple de les enhila
amb residencia a Barcelona, com
l'Institut Agrtcola Catalä de
Sant Isidre, la Federació
cola Catalana-Balear. la Camba
Agrirola Oficial, la Unid de
nyaters i anillen attres, bu
acordat -dirigir-se al Govera
testant deis obstaeles que esa
a la Mancomunitat per a la ea
lebració do concursos de bestia.
A Pulycera, on s'havien de
celebrar dos concursos, un de
cavallf i un altre de bovl, arel
una consignada de 14.150 pea
setes en premis, donara el pro.
fassen }L'asen i Vilä una canta
räncia explicant ea per que s'hu
hagut de suspendre els -dits Ces
cursos i tots els anunciats a Ca
talunya per al present any.
Una conferencia 1 trildael
donar-se tannie el passat
bu
menge a Bel/puig, on
via de celebrar un Camus pie
quuí amb 4,875 pessetes de pral
mía.
El Laboratori d e Paleto*
Aninlal ha presentía a la
eietat de Binloda de Barretee&
les F•ecilents comindearions:
Violarla de la fallarla /atila
El enntazi de la difli. iq n aviar:
LA babosia bovina da la Gt•
noten, 1
Eliolorria de la feb.-rete be'
meglobindrica dele tiadons i po•
Ilins.

Darrera hora
DE BARCELONA
Era ARiLLAU 'ASTRO
H A SEPARAT DE
L XiRG IT
Anit pescada va circular Pe;
Barcelona la noticia que el linda
coronel del Terç estrauger, seuede
Milihn Astray, s'llavia scpara l de
l'eximen espanyol.
Segons els esmentats 11~14',
aquesla deeisió ha eslat Gagos
o obligada per les Juntes inforrnatives l'Untura, les quals, ea'
robuelides per la votada ele'
tuada ahir per l'arma d'infante..
ria--que va donar un resultat de
90 per 100 a , favor de Itaca/Rae
de les daca Juntes—han fel
ajó en l'os/mural cap del Terf
estranger [cerque obres edil 10
ha fet.
La noticia va produir a
cekma molla sensació I era COintentada an O 1 t diversalueut,
creient-se que aquest assuatal8
farä parlar molt„,

Didadres, 10 de 'Invernare 1S02
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1 marina
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1 CINEMA NOU
Plaça del Tealre, 2 1 4 1:

TEATRE NOVETATS

Gran Teatre del Liceo
Oneda obert l' abono a 1 9 fun-

Oran eamepim
anyEtaqudee't 7Er. Venturo
E
IN
Caen«. Avul, divendres. nit, a dos
quarts de den: Ese grandall t r iew e•

t inas tarda. Inauguració de I,
temporada el dijons, 16, amb

noca
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grandios ópera "Boris Godoupan", pels ealebres artistas mases. Mire. Koussevitzliy. — Dis-

sable, 18, "Louise", pela celebres arti s tes Toman° Gala L.
rat, 5. Dieleina, ' II. Dutfranne.
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1 Grao leafre Espanyj ga

al
ASSUNPCIO CASALS
Pl
Avul. deendres, 10 de nuseil • c
br, Tarda, a les cine: Entrada t bu- TTI
loca, UNA pesselo. Per :errara ve- a
gaita , La meterla. Nit, a le3 den, .
I. E/1T DEI. ul.+. LA SEVERA. De- ri;
ins, (resabie, tarda, a dos quarts z
de cine: Vermut nionsce popular. "••
ES- ll
DUNA EN COMANDITA 1 ,
1a 1.5.0
II
.,
PIIIITISME. Nit 1 rada nrt. L'hAlf
..
DEI. DIA LA 8E054251. Acial: .1 "
..
Molltlitn DE SIONT3CIC (3 actes, .•
"
im Riii VaPsniTjana). En camal: TOT- ...
11001... 1 RINDO PAGA (3 actea, 44
.S
: batilwi PC:uf/3M. a
SAKTPERE

:

taasnamnaccumacralcsmn,

••

Tentre

C?rric

•

• Avul, divendreS, nit, a dos quarts
113
funCid: PrIpi de oca, extraordinaria
Iner. Hit da nave; Segun, el grancliO3 cfra p la 1113(UrIC en 5 actes

Más de la Música
Avul, divendres, dia 10, a tres
quarts de deu de la nit, eoneert

•

pel

TRIO DE BARCELONA

in
I

nnnn

Arlet•—•—•-•.• a
Palau da la Ciaernatogr.. • IN
•
AVIO, d e/ emires preehe Pro gr a Ind •
• ACTUALITATS dAUNIONT, LA REI• Illa DEL XORISSO, cbrilhe de gran E
• broma; SEGUINT LA BROMA, ELS
n
• ESPERITS. mitas grandu5":

11
•

Ill

s

LA VERSE DE LES ROSES

•

•
111

pree1031391ma remedia, CreaCiO de 11
l'emeent Alba .141cintews. A/Ira ee-

,

Maragda, 27-2t1.11,9 Cotice
Diumenge, 12 novema-„,

cinc tarda. Antoni Brosa,
aislo; Rita Brosa, pianista
Dinmenge, 19 novembre, re
rició de la relatare canta
VERA JANACOPU
Exelusivament per als

• /casal e/cheira

PARISETTE

MUSIC-HALL

capiTol, titular: 19 cr/in
ad de Neusilly, arcacil/ de Sandra MiEl lowanoff I Becar,
(Segun

taana•aasonaasaaaaa2
liaZiaaanateinialarramElkin
Monumental 1 Wmoyna
el

Avui, divendros, La tan verna, quarla i idtinia¡ El
e celat da la masla, per En
Charles Ray; anal zilvesta
e Amor I Ciencia; L'heroi
E de reest, per Biny- Wes!;
• Actualltats1 Gaumoht. —
Ditunen,,ge, nit, estrenes:
L'orfeneta, gran serie, 710• vel.la en dotze episodis;
it Aventura temorärla, per
a Paulina Frederich.
111RDIVISISH1110•L'irriszal

LA BUENA SOMBRA
Gtnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de
les dotze a les quatre de la ma.,
tinada.

ESPORTS
Frunt5 Principal - Palace,
Avui, divendces, tarda a tren
quarts da clac, dos grans partito. Nit, a tio quart d'onz e , gran:
dios partit de pileta a ateten:
Vcrnualls, Castillo i leharo; blaus
Mazo i Gastailago,

e

zabz•

err
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Els Loare genets de PA-

reiniewunzwonenewnwame
Obres de Beethoven, GoosserlS,
••
D. Brahma.
Molt aviat,
n
•
ti
VLADIMIR ROSING, tenor
• •
ge .ALBERT TADLEWSK1, pianista
ea .PALAU DE LA MUSICA CATAII'
•
• .11111
N
11 ill A g
LANA

•
Mllo. friadrIgs11, senyoreta eq(lesi.re/
•
Niagniflo decorat dela esc eri62 rars DchhaYe
Arnold, CíasLE Palle ETIo Then, senyoreta f:/frrristalle l Pernändez, Morales i C3Imonero.
2 ta. Fait de Las Trola Filyng Feos,
a
111
barriales edntles: Adriana I Chorlot, a e
COO vestIts neus de la Casa MAX VISELDY, de París.
s acróbatrs toruilibristro Leo O Rio- II •
100
artist a s espan ya les i estrangercs
itriarzrZeut teszsza= Etitzsg‘ • koku, O, troupe Japon. ; sa; La halla
u
Cada nil., a les 10, CRI - Cal
Schreiber, elerentIsm i ne anocana
U
a
• a Palta escora, 1 les aplaudidas; pa• Dijous, diuDlengOS i dios feAliu . , Matinée a les 4 de la tarda: •
e Teatre cate Romea a n retire do Mercas meridetes Rico 1
.
la
•
DKI-CE1
• III Al« 1 la nava resupe, 1 els Go r ,
a
a
TelAren 3500 A. evnt eneamana Albanesa. Denla , tarda, a dos
raaaaaananaaariarsanaaaaaaINILIBBanalasaralla
dr e i. a les cine ;arfa, extraer-Un :l- o
tg
nnar
de
r!ne,
mat!nAr.
S!1,
a
tres.
e
e prorrama. 4 amen . s. E/ gran
Quart! de OCU, 1 (llameare, tarda 1
Tragèdia amorosa; En rehenc;
InnInna El
In'! d e In
Teatre Nou
Me, esto/Lord/Ter/en funciona. En •
Quasi una inicia; Seguint la bromatrineni arar« 1 e envc • tula , u- a
despatxa
rempladuria.
a
Nuc/cy•sa.
Ve/apere
de
T.,
nriieer
mas
Conapanyia d'opereta
las do a 1 prenota 1 a 1`(15. N 1,Ela
til
-9331USilaalliNiinuarraiaglia
ar arnsamomarzionzal VICTORIA PINEDO
ro
g
le on ,magnIttdne9 •nal n lees
macCn r al irecrot I La somrient
LLUIS BALLSSTER
Saló Catalunya
unleruitb:o PS lt
E Wrgealan*
divendres, tarda, a dos
terpretarid. farreqwe a f perreler.
Tivoli
Teatre
•
Notable sextet. A0511, divendre0,
nema, laida, furcia de lerdean eretoro,
que
es
Al
quarts de cinc,
ip moda salecta, i5 511 COlo n nal triomf
sic ratalS, a prec norreese/es eresuna mona i les dues obres de • el roes grandlas: Ela tras MosqueORQ(2ESTDA PAU CASALS
irren:s. La delinca comenta en 2
partes
e' tcra, primera Jornada: Intriga corde
Pura
El
apuro
grandiós
exila
Concert Po p ular Raatinal
de E. 9 • Vidal
tesana el mes gran Suecas da DoraLA 1190-2AS11( roa SITRES
Demà pasea), diumenge, a i Que es gran Barcelona! Nit, a n ala* Fa/rbankr,
CsIts Exprace, per
y. remelta d'En l'en I CorlInä
Bee- les (1(m. Al toro, que es una mo- c la genlal Paul!na Frodertk; Le nl
maLí.
Obres
de
les
onza
d
fl
Da l'ou al sou, anys ba na repreolvido,
pe
l
nona,
La
canción
del
peros
en
amor
(n'escena),
RimoP er la
thoven,
Schubert.,
Wagner,
srmarPn . Pren populari. Nit: La o
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un ruego aumbrio.
El joven levaiató a su vez su abrasaa
da frante y miró fijamente al indio coe si hub:e,sia guarida.) adivinar .sni pena
aamiantas.
Este prosiguió después de algunoa
Instantes:
'nace diez años viola casi solo, sin
ezclarme en las co-,as da este mundo,
° upado eulerameate de mid trabajos
ei antalems qua proseguía con una acti vhiad febtil. Apenas .liadla diez y ocho
nie ses que estaba do vuelta en Francia,
no esperando enimacea, como ya os he
dicho, encontrar huella alguna del niño
P rdido, ni del infame :iubino.
.
ella supe por una casualidad pro-,
v muial
que un juren, el hijo del conde
m'agur, aouel iniaino que cl praboste
de Ramo Labia arrancado a la muerte
y_que yo bu:arara, pur espacio de diez
s de fatiga, en todas las ciudades y
P edes de Europa, por un juicio del
amento d i París, que reconocía ea
"). ' l niño considerado como muerto,
ababa de ser puesto en posesión de
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----antigua fam2lia oriunda du su providena
cia."

EL CANTAN LA CIIESNAYE

--Itarnact — repitió Barcos estromeelendase, como si este nombre hubiese producido en él un efecto singular y complatamente inesperado.
—El conde de Berr.ac, tal era el nom-,
bre da nal amigo, continuó el indlo, al
cual ese astrunecinilerito no se habla
esaapado y cuyos ojos lanzaron un nuevo fuego. Ya no me fue permitido dudar; el joven habla dado, ante los magistrados, todas las noticias mecesarMs
para probar su identidad.
Por otra parte, no habla faltado tampuco en su favor los testigos más irrecusables y mas 'auténticos.
Varios antiguos criados de su padre
declararon reconocerle a despecho de
los años transcurridos y del cambio verilleado .en el rii6o de cinco años, hecho ahora hombre.
El conde contaba entonces diez y siaa
te años.
Su edad correspondía exactamentle
con la del rijo de Blanca y de Enrique.
La anciana que le habla recogido de
las manos da su salvador vivía aún, y
ISU testimonio era incontestable e bacon.
testado.
Contó que el mismo día en que recibió el pobre alo herida y iqediu muere

p
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punto importante, y hasta entonces
iiuclto en el 'inst.2rio.
Quería, según decía, y su idea probae
va un Cura2s511 'labia, que la taima de pu.
seaión de sus bienes 1 al fuese aeonapa.

liada de un error da justicia.
Sin defender campletamente a La
Cheanaye, cuyo odiado nombra era matonea; muy conocido, eaforzúae en probar que . .Tra inocente del crimen do que
se aeuaaba, y por otra parte de la muera te que el reconocía haber dado al culpable con su propia mano deSVaDeCia
todas les objecchmes.
La anciana, qua habla visto varias
Veces rd hombre qua la robara a ella
y a: niño que se le habla conflado,y el
cual no podía ser otro que el asaaino,
hizo de el un detallado retrato.
Este retrato era enteramente dis•
tinto al ale La Clarsuaye, dado pur otras
personas que habían aido victimas del
bandido.
Por otra parte, quedó aprobado de la
'manera más formal, que en la época
misma en que baila lugar cerca de
Amiens y en Picardia, el triple asesinato. La Ehesnayo cometía en Provenza
otro crimen qui provaba ñu presencia
an este país di un modo incontestable.
A despecho de todos estos lastimon'os, Gemid persibt» obstinadaments
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eriatura, atrape:
ad su ascensión.
"Pero bi al bajar hubiera ofrecido un
verdadero problatua de fuerza, de den+
traza y de equilibrio que resolver, SIN
bit' por la misma senda, cargado el lira -e
zo izquierdo con el peso del niüo, •
ea ser cosa poco 11142103 quo itnpOg
"Gritó, llailló, esperando que ä
Oyera desde la parte del castillo en
dotado veta una ventana, la única, por
'otra parte, que daba al abismo, como
las Le dicho.
"Peto, pur fatalidad, una hora antes,
y según mis órdenes, habían transpor.
Lado los cadáveres derconde y de la ison4
desa a otra ala del castillo menos de.,
vastada por los bandidos.
"Convencido de que nadie acudiría ea
su ayuda, el intrépido viajero no vacaba;
probú do subir estreohando al niüta contra su pecho.
"De qué modo logró su asoeusiOn, no
pudo decirmelo. Por fin llegó al paraje
donde atara su caballo.
"Llevando consigo al niño que, con
la cabeza horriblemente mutilada, sólo
daba algunas señales de vida, alean»
pronto una humilde choza que habla
percibido a lo lejos.
"En el umbral de la puerta oe ea%
pobre caza había una Aplana, Snhe

, "Cogiendo a la pobre
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ger viviente que habitaba esta moradag
"El viajero le confió el niño, contAn.
dele el modo milagroso como le habla
salvado y, entregándole su bolsa llena0
prosiguió su camino."
"—Y ese hombre que tan generosa.'
mente había arriesgado su vida paral
salvar a la pobre era el preboste de
Ruan?—preguntó Marcos.
"—Entonces no lo era aún, paró lo fuá
algunos meses más tarde.
%Y se llamaba?
"—Jacobo de Awnond.
"—IGirauel! 1Jacobo de Aurnondt—h
murmuró el joven, como si quisiera gra.-,.
bar estos dos nombres en la memoria.
"—Al recibir estos pormenores—PrO -4
siguió el indio—volví a Picardía inme.
diatamente. No comprendió cómo esa
mujer, a la cual se habla confiado el niño, no corrió en seguida al castillo; pc.
ro al llegar, mup'e con certeza que algu.
nas horas después de haber el viajero
depositado al niño en sus brazos, esta
mujer desapareció a su vez, no oyendo.
se hablar ya más de ella en todo el palse
¡Era cómplice de La Chesnaye? ¿Había
sido víctima de éste? Ile aquí lo que ig.
ncro aún.
"--zY luego?—dijo Mareos viendo quo
que el narrador guardaba silencio.
•,--Duranto diez años record Franoid,,•

EL CAPITÁN LA CBESNAYE
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mado para atestiguar, y declaró formal.t
mente no Nconocer un solo rasgo de
semejanza entre el que le presentaban
y sus antiguos amos.
Además, afirmó bajo juramento, pié
antes de expirar la condesa habita pronunciad 021 nombre de Le Chesnaye y
reconociéndole en su asesino a quien
arrancó la máscara.
Esto Motivó un animadísimo debata
entre Giraud, la anciana y el conde.
El joven, que recordaba lo pasacle¡
con una precisión extraña y que real-,
menta tenía algo da prodigiosa, dea.cri.
lita la escena fatal a la que habla tisis,
tido con una maravillosa exactitud.
Esta escena terrible le haba impre-g
sionado tan profundammite, dedo, que
no so habla borrado un solo detalle da
ella en su memoria.
Al contrario de lo que afirmaba
raud, pretendía que su madre había
arrancado la máscara del asesino antes
quo arrojara el niño al abismo, y qua
el grito que so escapó de ha boca de la
moribunda no era el nombre de La
Chesnaye, sino una exclamación de rae
bis y de dolor, indistintamenta formas.'
lada.
El joven conde parecía dar la 'mayor
i4ayaSiSSiul5s MI Oselargeeleptg dg ettg

•
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to, vid de repante cercada su casa pur
una numerosa partida, y que luego un
hombre enmascarado la omligó a se,
guiri° llevándose a la pobre criatura.
Diez años habla vivido ella y el /dilo
en compañía do es3 hombre que se los
llevó a las fronteras de España, en la
garganta de los Pirineos.
Al cabo de diez años, le reveló la anciana la verdad respecto a todo lo que
cona:1. 111a, y los dos, un i endo sus es-,
fuerzus, lograron escaparse, y por huir,
el joven mató a su carcelero y precipitó su cadáver en un abismo insondable.
El joven conde confesó este crimen
que el conshLiraba corno una justa ven-e
gansa y castigo del asesinato de sus pa.
dres,
Todos lo aprobaron.
El preboste de Ruan confirmó la narración de la anciana, en lo concernie n.
te u la manera milagrosa corno habla
puesto el niño en ,sus manos.
Personas qua hablan conocido al ron.
de y a la condesa, declararon encontrar entre ellos y el niño los maY0re4',
rasgos de semejanza.
Sólo un hombre llamado por el Pat9;
lamento se declaró contra el joven con.`

de.

Esto hombre era airaud, que, hrelieij
,drquero del preboste de Ituan, fuá IleA'
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Alemannia, Inglaterra, Italia y España,
sin poder obtener la menor noticia que
nie ayudara a alcanzar mi doble fin.
'z Había muerto el niño a eonsecuens
cia de sus heridas?
¿La Chesnaye había perecido en 444-,.
guna de sus expediciones?
Probables eran igualmente estas dos
suposiciones, pues nad apude descubrir
tocante a ha una ni a la otra.
Veneido por el destino, desesperado,
regresó e París, en donde volví a entregarme en cuerpo y alma a mis estas •
dios favoritos, conservando solamente,
como recuerdo material de mis pasadas
emociones, de mi amistad por el conde
y de mi amor por la condesa, un rizo
da cabello que había encontrado pendiente del cuello de Blanca y que pecogi como un tesoro.
Estos cabello, blondos y sedosos,
eran los d.?' niño que, por un capricho
nialernal o más bien por un decreto de
la Providencia, encerraba en un medallón que llevaba sin cesar; y digo por
un decreto de /a Providencia, porqtra
era este rizo el que, con la ayuda do la
ciencia, debía por fin hacerme encons
trar ah hijo de mi amigo, al niño que
había jurado eneon1rar.
• .-•Iikh!----e y.clame) Mareo—, ¿LO Vi
Mis logrado?

