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LA TERRA DEL SOL

Full de dietari
No ens capfiquem
L'ona' da de la infornioció que arriba de
Afirdrid entmeis el clic:H. Gairebé sembla
que ens trobem en preseicia d'un videveniment greu. Peró havem presenciat
tants cops la inflar d'anudes semblants a

Als EE.
Els dos factors de la derrota republicana: les Duanes i la llei seca

dors' 1 exigelx1 a tots els militare i a lobs els que ingressin a
Peak/mil que donguin jurament
de no pertanyer mai mes a cap
Associaci dmilitar i ratiaguin el
jurament fet ja a favor de la
ciplina i de la Mirla.

L'opinió catalana està en el seu lloc quan guaita des de Huny
ELE ESTUDIANTE D'ENGINYERS
eeseectacle tragicómic que es descabdella a Espanya. L'actitud
L'estudiant del quint any de
.
e'espectador és la que més escau al hon català davant les coses
l'Escota d'Enginyers de Camina,
de la política espanyola. I si aqueixa actitud va acompanyada
Canals i Ports, senyor Morollón,
d'un mig-riure irdnic, esdevé perfecta. Han passat ja aquells
com tothütn recita el seu paper!
ha visitat aguaste tarda a En
Neva York, 10.—La noticia que hibició• de begudes alcohediques Minan Astray per a felicitar-So
tem p s en que les criddries madrilenyes arribaven fins a la nostra En Afilian Astray ens Parla de la disciRambla i en que els moviments iniciats a Madrid repercutien tot plina, de ¡honor i de la Patria. En Nos- ha agrada t mes als electora dele sofreixi una 'esmena i sigui per- en nom de l'Escota i tramatre-di
vilas,. president de la Junta d'Infanteria, Estats Units es la derrota de Mr. mes el consum de cerveses i vine
5egait en els carrera de Barcelona i en les ciutats de Catalunya.
nombroses tarjeteo que empontätes Parla de la comunitat «militar, de la
S. Volstead, autor de la amb alguna lleugera restricció. niament Ii enviaven els
Una d'aquestes cridóries típiques de la vida hispànica acaba disciplina, de l'honor i de la patria. En Andrea!
"hei
—llevas.
seca".
Els
resultats
quast
d'esclatar a Madrid. La interminable qüestió de les Juntes ha do- SÒnIkz Guerra end diu: "Es trist i laMANIFESTACIO EN EL TEATRE
complete demostren que el seu
SOLS UNA DONA AL NOU
nat motiu a un nou incident propi per a exaltar les passions
mentable; el Govern,taninateis,Ms el seu adversari demócrata, el reverend
Aquesta tarda ha assistit al
PARLAMENT
¿loe".
per a produir un terratrèmol polític. El cas Millan Astray és una
teatra de Pries, per a sentir el
01(vale té gran majoria de vots.
Nova York, 10.—De les dotze concert que dionava la Sinfónica
De mes a mes, hi ha qm caca avetar- Aquest darrer, encara que "sec"
preve mas; viva i documental, de l'abjecció a que ha arribat el
la reina donya Victória:
règim centralista. A Madrid, el tinent coronel Millan Astray és des.
és partidari de la tolerancia en dones candidata a la Cambra
tres al Senat sola una ha resulBell conjuntl Què hi faltar ade
En apareixer a la llotja regia,
p lome del dia, i els comentaris . del seu cas omplen la via pública, Sois els personatges. Son pronunciades les les !tele sobre la prohibició, de tot elegida, la senyora Winifred l'orquestra,
com es costura, toca
manera que sigui pernees el conels cafés, les cases particulars, i tot allá que en diuen els círcols
les més, boniqnes paraules. Son fets els sura de cervesa i el vi.
Juch, de Illinois. No - se sentarä la marra real. El públic, a peu,
politice i periodístics.
més majestuosos silencis.
No hi ha dubte teme oc que el a la Cambra de Representants va aclamar a la Reina i dona
Ne ens escauria a nosaltres, catalans, el preocupar-nos maese
Un hom des/iris d'empassar-se les es- principal factor d'aquests ^PSUL- fins el mes de mere vinent, ja que fortes visques a la Logia, a (a
per aquest nou episodi del decaiment espanyol. La nostra millor
Pestes colunines de telegrames que narren tats . d9 el descontent provocats substituirà a un diputat el manReina i a Espanya, i crits d'"abaix
posició, en aquests casos, és el no tenir cap parer decisiu. Guai- la Present tragidia espanyola, experimm- tota Amèrica per la nova tarifa dat del qual expira aquel!, mes.
les Juntes de Defensa":
ta una cerio frei ja de fer Eso toetbare- duanera. El segon factor es .el
A Oklah o ma no ha estat reeletem l'espectacle que ens ve davaMdels ulls; peró no podem inteLA DEFENSA PATRONAL
lla
o
de
cantar
alguna
canconeta
pocagida
la
senyora
Alicia
Robert.—
e
r
d'una
Iluita.
que
ens
és
estraressar-nos gaire per les peripéci
desgrat amb que el país ha ne oLa Defensa Mercantil Patronal
salta.
Radio.
nya. Aquella frase catalana tan expressiva, "ja s'ho faran", és
Hit l'estricta execució de la llei
ha convocat a una reunió per a
I vet ad de quina manera davalla per
ESCASSEATD DE BRAÇOS ALS demä als presidente de Soeietats
la més adequada al conflicte actual. Si fóssim actors, i no ja es- la nostra ploma el record d'un couplet prohibitiva.—Radio.
ESTATS UNITS
Mercantils i Industriada per a
peetadors, de la tragicomèdia, la nostra consciencia no ens per- que . ° hores d'ara fa somriure el públic LA ROYA CAMBRA AMERICANA
metria d'ésser partidaris de cap dels dos elements en lluita. No
Washington, 10.—La Carobra
dels Boot les Parisiens. Saben qui el
Washington, 10.—Davant l'es- tractar de dues qüestions, greus
sabriem posar-nos al costat de les Juntes-de Defensa, la persiscantar El canta Maurice Chevalisr, a- de Representants esta composta cassedat de treballadors, el Go- ambdues: "Les Juntes Militars
de Defansa i la suspensió de la
quest gran artista que comen cd essent de 225 republicans, 207 dentó- vern esté disposat a acceptar una
tent actuació de les quals converteix l'Estat espanyol en tan orgavista de la causa de Bilbao per
crates,
un
socialista,
Mol
de
les
Mistiugnette
i
ha
acaba'
un laborisdel
moproposició
tendent
a
restringir
pretorià
i
contradiu
els
més
elementals
principis
nisme
l'assassinat del gerent d'Altos
essent Fidel de totA les porteres de ta i un independent,
els requisits exigits als immidern dret polític. N sabnem tampoc—Déu nos en g-uardl—po- Paris.
Hornos. •
Es
probable
que
la
Ilei
de
progrants.—J1avas.
sar-nos al costat del "Tercio", ni entendrir-nos amb la prosa •
Dann la vie faut pas sen faire.
a
_••64
declamatória i inflada del senyor Millan Astray.
Et je n' tu'en fair pas
Havern de tenir els catalans per a l'actualitat espanyola
La qüestiò del Marroc
cett' petites miseres
suci CASTIGAT
Noticies rebudes de Munich,
aquella mateixa mirada mig compassiva i mig burleta amb qua
seront passagères,
diuenaqua alli hi ha hagut Lambe SORTIDA D'EN BURGUETE
NO
PODRA
COMBATRE
DUtout s'arrangera.
la guaiten generalment els estrangers. I encara aquesta mirada
ordre complert.—Havas.
CALMA EN EL TERRITORI
RANT NOU MESOS
I és ben lié airó: lean earrangera.
matra té la mejor claredat d'una coneixença més próxima i més
finen de Tetuän que l'alt coa
CARLES SOI.DEVILA
Parts,. 10. — A conseqüencla S'AJORNA
exacta de la vida d'Espanya. Precisament la publicació dels detalle
missari ha sor lit cap a Madrid.
L'OBERTURA DEL
dele antes de violencia comesos
.de l'incident Millan Astray en la nostra Premsa coincideix amb
PARLAMENT AXILES
EL COMUNICAT D'ANIT
pel boxeador Battling Siki contra
'la publieeció d'un telegrama de Londres', on es dóna compte del
Londres, 10.—L'obert ura del
El telegrama de Guerra diu:
el manager de Prunier en sortir
LES
BATALLES
CIVILS
pronunciat
en
el
discurs que ei nou alcalde, lord Salisbury, ha
"Sense novetat en el territorl
del matx Prunier-Balzac, la Fe- Parlament ha estat ajornada fina
banquet de recepció del Municipi londinenc. Havent de contestar
al cha 23.
A Arena, examinant Una PECO-,
deració
Francesa
de
Bora
ha
casEi Rei assistirà a la primeea pela de cava, el tinent
en nom del cos diplomàtic l'ambaixador espanyol, lord Salisbury
tigat a Siki a una suspensió de
ria Cipriä Pacheco, ferint en el usI
tiré a Espanya unes guantes flors del seu jardí oratori, i entre
nou Meses, la qual cosa implica seas:d.—Radio.
Aquest
mes
de
novembre
es
un
esquerre al capita del batalló de
altres falagueries digué que era "la terra del sol".
la" 'Ardua del titol de campió de
mes
d'eleccions
politiquee.
Slan
Tarifa Joan Fernändez Vida.
Els elogis diplomàtics a Espanya continguts en un telegra- celebrat les elecctone generals als Franca de pes mitjà.—Havas.
DESCOBRIMENT ARQUEOLOGIC
S'instrueixen diDzAncies."
ma estranger i els telegrames de Madrid que parlen del cas de Estala Units i a Polülkia. I catan
Rodez, 10. — Al Municipi de.
Millan Astray7posats de costat, formen un contrast violent. En
a punt de d'elzlira7114- -« Anglate_. VAI9VERSARI DE LA REVOLU- Laissac (partit d'Aveyron) • ella
descobert un vast :camp anterior
rra, a Estónia i a Letónia.
el rel d'Espanya el sol és. molt daurat. Peró damunt la terra cepaC10 ALEMANYA
al periode galo-roma i habitat
El periodo d'eleccions ha comala les miseres puLlulen. I és, espiritualment, Ola trist país
•
Berlin,
10.
—
El
dia
d'ahir,
aeu on el sol il.lumina el cadàver d'un Estat en descomposició. mençat amb un fet sensacionaA: aniversari d la revolució que posteriorment pels romans.
Les investigacions efectuados
la derrota republicana al Nord •-n•••-••-•n•-•-•-•-••nn•
Amèrica. Calla desIgnar, el dia 7 implanta la R e pública, transco- pel prefecte de l'Aveyron, 51. GelREUNID GENERAL.
de novembre, 32 governadors rregué amb absoluta calma, no llon, seguint les indicacions del
D'ACCIO CATALANA
•
NOTES [D'ITALIA
d'Estals, 37 senadors i 435 di- havent-se intarromput el treball professor del Museu, 151. Vire, han
Un dia d'aquets rl Comité executin
permes Ufane a Ilurn nombrosos
-..«111.• •
putats o membres da la Cambra enlloc.
A la nit els socialistas celebra- vestigis de la civilització galo- d'Arrió Catalana convocara els inscrits
de representants. Segons les xid'acinesia Associació de patriotes . Per a
fres que publica la Premsa es- ren algunes reunions i mitings romana: àmfores, vasos, etc.
la iisstauració de
Continuen activament les excae robjecte de procedir a la &crió, que dioqiieslij adriätica trangera, han resultat elegits 16 commernorant
faixisllie
pasen els Estaluts , dels sis indivi.lus
vacions.—Radio,
governadors demócrates i 14 re- la República.
Cancel! central. La reuni,f es !ara dins
s'havien concretat en un acord, publicans. La majoria republicaMriä, novembre, 1922.
la primera quinzena del desetnbre que vf.
En el moment de raseenció del dit de Santa Margherita, segons na dl Senat, del qual solament
leixisme al . Govern, ial hague a el qual la terça zena dälmata o ha 1, st:U ree l legit un tela. , pasea
LA CONFERENCIA D'EN ROsigui 1 — hinterland" de la pal- de 42 vots e 14. La nova Carnbra
Italia un moment d'ansia enorVIRA I VIRGILI A REUS
produida per l'aire que po-, mada seria ahandonat per
de representante estarà composHa estat assenyalada la data del dita
Aquest acord sembla que fou ta per 219 dcmócrates, 214 repudren pondre, sota Mussolini, els
MANWESTAC:0 DELS ESTUsensor Millän Astray i que l'espe, 16 <raques! mes, per a la conferencia que
afers internacionals. El famós Signet pdques llores abans del blicans, 1 socialista i 1 ind-r. penra a la cantonada del carrer de el nostre rom/'any N'Antoni Rovira
. DIANTS
telegrama del comte Sforza jus- cop d'Estat feixista. El punt
dent. Es molt petita la rnajoria
Llufsa Fernanda, esta voitat-darViryili ha de donar a la cinta/ de lima.
Poc
despres
de
dos
quarts
vista
feixista
que
demanave
l'atificant la seva dimissió
demócrata, pene la magnitud da sis ha aparescut a la Porta del lIcials del Teta.: i legioris dele
"El problema de les nacions ibèriques"
la
Dalmàcia
a
!leona
nexió
•
de
a
Paria
perqae—segons
baixador
: licenciats últimament.
la victória depiin dal fet que en
l i s el tema Idea, el qual contindra ele
el e.plornätic coneg,udissim—el 1, per tant, era colaran a l'acord la Cambra anterior tenien els re- Sol un grup duna trescents es"Vida Nueva", en la seva edi- punts seqüents:
que d o naven cisques e
Gabinet Mussolini no podrä fer de -Santa Margherita, feu dir en publicana una Majoria de 165 tudiante,
torial recorda que en atine ocaI.—Els 110111J d'IbOria i d'Espcnya a
/a Legió i rnoris a les Juntes.
Inés que una política de reseco- els primera moments de fosca llocs.
Els guärddies de Seguretat de sione ha fet campanyes contra les tracia de la história.
liments i de sentiments, produl sobreexcitació patriótica, que
:Juntes.
Avui
vacil.la
No han merescut la mateixa servei en aquell Punt i altres sorabans de po11 —L'evolució de les qual - s ~tomaalçament general de cape i Schanzer seria portat davant IM- atenció mundial les eleccions
-iar-sli en contra.
litats de la península iNrica castellana.
tothom tenia por de Pendemä. la Cort de JuSticia per traidor Pdlánia. Perú aquestes silo tam- tits del ministeri de la GovernaL:ur
actuació
segueix
ee,sent
galaico-portuguesa,
catalana i basen.
Aquest telegrama, en realitat, ha a la pàtria. C.mtemporäniament, be interessants, i Ilur resultat ció han tallat el pes
per nosaltres—ha dit l'esmentat
fórmules de ronviv.'ncia peAl
no
aconseguir
el
seu
fi,
els
eragnat l'apoteosi del feixisme el diputat feixista De Vechi, que mereix ésser conegut. llorn no
peró no es ninsular: unitaristne, fi-di-nació, indepentriomfant i ha estat flanquejat capitaneja els piamontesos an- sap encara el resultat dafinitiu. estudiante, critiant i fonnant co- una indisciplina pitjor el desfo- dencia nacional.
lumna, elan encaminat pel catigiolittians
i
es
un
dels
quatre
per te:a pila d'articles de comen-,
Vis escrutinis coneguts dönen les rrer d'Atenía i de Peligros al Ca- g ament periodfstió del senyor
constitm. id interior i In rele
generalfesims de resquadrisrne xifres següents:
n tani invocatoris d'una política
MilIllän Astray?
cid exterior de la futura Catalunya.
.
Sill0 Militar, o ns'han trobat amb
i nteraacional assenyada, prudent,
feixista, aplicava a Facta el ma- Bloc'de dreta
Creu
que tot aixó doné caree117 {loes nitres grups que des de la Porta
UNA CONFERENCIA
r a:nada. Aquests ardides han
teix qualificatitr. El cllje podríem Populistes
ter
de
teatralitat
a
l'artuacid
del
44
del Sol havian pujat pel earrer
Per avui dissubte, a les deis de la
sortit, principalment, en els grane anomenar amb un mica d'exage- Bloc de les minories
creant
legende d'ade la Montdra 1 al poc temps ventirrisme, deluna
i en l'esta/aC de 1'.4teneu Parecbmés.
diaris Retiene. Recordem, en ració els italiana de seny, velen
(mal no se'n poi
nacionals .. ..
s'havia
refet
la
manifestació
en
is anunciada una canferMeia d'En J.
CO aquest moment, una nota del venir el conflicto amb lugosiä- Populistes radicals
esperar cap resultat positiu.
30
la
unes
400
qual
lii
formaven
Pos
i Sabater, sobre el lema "OrientaAdvoca fer que es porti eil proc onegut historiador Ferraro, a via com una mena de Iletra a la Socialistas
27
persones.
fil Seeolo", de Milà, en la qual vista.
blema militar a led Corte, ja que cieno e la Inventar d'Esquerra Cala:
Trelrallistes
11
Els manif e stants anaven do- eón Púnic organisnae legal que lana".
i" 3 demostra que tot esforo naI aixe) porqull aquests saben Jueus
11
nant visque a la bagió i VCUS
parla en nom de la cobirania nacional pmjectat de fronteres mi- que els serbis teten un citaren Radicals rutenis:
AFIRMACIO ESQUERRANA
4
"morin les Juntes".
cional.
lla seria per a Milla catastrófic, importantissim, que els veins
Agraris radicals
4
Diversos elements de l'amaga Joirentut
de
seguretat
que
Els
guàrdies
defeatiu.
l'altra banda de l'Adriàtic són Gentristes.
4
alli hi havia, intervingueren i si- CITACIO A EN MULLAN ASTRAY del partit re,hublica calda org.7nitsen I/
O eservacions d'aquest ordre tan nacionalistes dOM el primer Comunistes.
2
En Millan Astray ha rebut una acto d'afirmació esquerrana per al dia
mulant una càrrega aconseguiPotser no estan maese a tú amb nacionalista finalment,
En conjunt i a reserva d'allá
citació del coronel del Ite.giment tg del corrent.
disoldre la manifestació.
l'estat d'embriaguesa patriótica, que Iugoslàvia no voldria altra que pugui resultar de les xifres ren
Ara co,,, ara, han rebut ja adbe.cions„
En aculen smoraents dasenbo- de Ferrocarrils, que As ol jutge
nac ionalista i expansionista deis cosa sind que el conflicte vin- . completes, es constata un Ileuger.
cava a la Granvia un piquet de especial per a instruir les dili- entre nitres, dels senyors Maca. Datn :nmis de joventut, pera és
gires. Ingoslavia estä unida per anfortiment deis grupa de centre guärdies
go,
¿'Oro, Alomar, Pi i Sunyer, Noquee
de seguretat de cava- gencies d'aquest assumpte, cidein que han estat recollits i
tractats amb Romania 1 amb i d'esquerra. A les grans ciutats, llena, la intervenció
del qual no tant-lo per a que oompareixi da- i Coma i Casanovas.
p enderat s per els nacionalistes Txecoeslovaquia. Praga i Belgrad les dretes han obtingut votacions
ha estat necessaria per haver-se vant d'ell, aquesta nit, a les "deu.
MITIN A 110STALE.TS
que aún avui des capitals dele molt fortes. En canea Pesquerra disolt
fel xIst e s del ministeri. Museo_El local on se'l cita es la caels grupa.
PIEROLA
nuclis mes vius de l'antic impe- i el centre (constituit aquest
qua de director de "Il Poserna
del
dit
cos
'
d'Enginyers.
Els estudiante, portant entre
Orilanitsat per la Joventá flacionallsPula d'Italia" havia fet afirma- ri austro -hongarès, constitueixen principalment pels populistes)
ells a alguna tlegionaris, salan
UNA FELICITACIO DE G01M del distriele y d'aquesta cicloS, titoeions de politice internacional per a Italia una enutjosa conti- han assolit èxits- importante a
COECHEA
Pintoresques fina a lo grotesc i nuació de la tradicional enemis- les ciutals industrials i a los po- dirigit a' "La Correspondencia
(1,3 lloc dema, a les 4 de la tarda, a*
Militar",
davant
la
redeteció
de
la
atrevidament delirants, ha cantat amb els Habsburgs. Austria- blacions del camp.
A dos quanta de sis de la tarda mitin a Hostal,* i Pierola, en el qual
qual han repetit els visques, mo¡ via l. ja de tú i parla mesurada- Hongria no existeix, pera exiss'ha presentat al doinieili del' rep parlaran els senyors Raga. Ro ja, OrtiUn dels tete de mejor interès nis i xiulets.
reent. Un dele fins del feixisme teix la Petita Enlosa, conglome- el constitueix Pacentuaeló de la
gasa, , Vidal 1 Salvé, Caraben i Codola.
Des d'alli e'han dirigit • de nou dels Legionaria l'exministre Goicoechea, el qual ,an l'habitació
era la destrucció de I t Imperi an- rat italiandfob; el mateix imperi torea integrada per les minories a la casa d'En Millan .tstray.
ELS MAURINS
8 1 . Ara que el feixisme es Es- d'abans rejovenit per la destruir- nacionals, que han guanyat nommes gran de la casa i a premenEl Concell de govern d'integrada rnaw.
t e, diu que vol viure en bona cid dala lligams buroorätics i
cia de molts oficials, presidas
brosos Hoce. D'altra banda, tralt EL JUTJAT MILITAR AL QUARbannonia amb la perfida Albió. oliganquies de la doble mónarpel capita del regiment (PAstli- tina de Barcelona, a propósit del darrer
TER DE LA MUNTANYA
percentatge de votante i l'ordre
Aq uesta afirmació es innecessäquia. Sobre aquest fet es basa amb qué s'han celzbrat les elecmies, Fernandez Maqueira, ha fe- din-14rd d'En Romanones, liii acordat diA un quart de vuit quedà
ria, p ecó. Els anglesas no han Bauville per a demostrar a "Les cions, ofereixen una novella prelicitat amb alta veu a En Millan rigir-se a les autoritats del partit a fi
tituit
al
quarter
de
la
Muntanya
de significar-los la seva disconformitat
d eixat mai de subratllar el punt
conseqüències politiquee de la ve del grau d'educació politice el Jutjat militar encarregat d'ins- Astray.
‘P i ntorese que té el feixisme. •
—L'actual situacIó — ha dL- amb el criteri truquen cap del partit :lipau", que la destrucció d'Aus- de la Polónia ressuscitada.
truir diligencies amb motiu de la
per entender que en Yac-halita, so
A q uest estat d'ànsia esguarda- tria-Hongria ha estat per a ItàA. ROVIRA I VIRGILI publicació del document pel se- no pot durar tina hora m/s, Es beral
r ä pri neipalment les relacions
hora ja que .es difereneien els li s suficient per a rcsoldre el problema
lia, un mal negoci considerable.
nyor Millän Astray.
ttroh I ugoslävia. Amb el regne
bons dels dolents i os dongui la .catala.
• Sobre la Dalmàcia, els fets
les deq de la nit arribé el cap
dels serbia, deis croates i dels diuen el següent: la minoria, la aventurera, mig pescadora mig delATore,
AUTOGRAES DE DON JAUME
decissiva batalla.
d'uniforme,
acompanyat
esl ovens, té Itàlia pendent la ínfima minoria intel.ligent i rica
pirata. Un irredentismo es pot d'alguns oficiala de la Legió.
Cree que el (Jove n no pot ter,
Don Jame de Barbé ha dirigit una
SI-168nd de la Dalmàcia. Aquesta
del pele, és italiana. La gran fundar sobre qualsevol cosa, peEl café situat davant del guara dar ja ni un minut mes per a Oca- afectuosa carta al President del Crit de
Iü esti6, sota eh; dos ministeris maese, la !lengua, la mea, el tre- na sobretot els Rellane, que sa- ter de la Muntanya este, remede- bat anib lee Juntes. No queda al: Patria, En Jeep Pea i loa-di, felicitad.
Pa cta, havia estat objecte de llar- ball i la religió, eón eslaus. Pel ben per experiencia quins resorte tament ple de cape 1 oficiäls de (re remei. Perú no per medi d'un lo Per la semi actuació en pro
del par/i&
e o nverses entre Sehanzer 1 que es refereix a les illes, estan psicológics elan de tocar per- diferente armes, predominant-hi decret, ha dieser el Parlament:
'Combé lm remé: un retrat a la /ovenel mi nistre lugoslau
Euri.
eslava,
el
qui
imposi
arnb
veu
unänim
panul&
poblacid
la
poblades
d'una
què
Regulare.
tut
Tradicionalista,
Terç
1
rolast-ki
al ptai
a Roma,
els del
4440alavic, 4queates converges
mig
e JOSEP PLA
primitiva, Blaubornablo„
'
L'automabil qua ha conduit KI la brindó, el mustie ale pertorba- .clecljenéeite. en ese'

L'alegria dels electors
La nova Cambra
Els feministes sofreixen també una derrota

.nn•n•••

Xifres electorals

LA POLITICA

EI

devInt la

EL PLET DELS MILITARS

DIssabte, 11 de novembre do 1 en

LA PUBLIC1TAT

FINANCES
SESSIO DE BORSA
del 10 novembre de 1922
sr.-Seas' Ma11
Sal a
°tenor* Alt
reaa aa 6815
68'4,
temes
Alacants 6100 68'05 05'o
Amlatusos Silo
st.a0
Cocares
Algües 4530
MORSA YARDA
Sato
Pesetera Alt
1810 68 . 23 6795
lerda
macsets 68'40 68'oo 67'85
•odatesos broo 5733‘3 5660

l'aneo

6895
57 jo
3.4'oa
108'a
Tanta
68 o
6785
5610

Cotització oficial de la
Bcrsa de Barcelona
044 10 da »tambre 14 182S
retire:S 06 1..1.5TAT
7411
Veo» latera« Oi a F
56 45
Estertor
•
S
4%
•
Amble.
" Ánade. 5 % F
liba. T. vi. 1 o1.ctl1911 S. A.
S. B.
a 0
/enes 1924 s. A. 10230
10225
B.
"
•
102119
" S. A.
4 febrer
82 e.
•
a.
10215
B.
All/NTARENTS 1 DIPUTACIONS
78'25
rente ce , --I,. E. 1903
75.25
1904
78-25
1905
79
Ser.
A.
.906
79
n 906 Ser.
-.06 Ser. U
907 Ser.
•910 Bar. D
7750
1911 Set. A
73'50
• 512 Ser.
I212 Ser.
77,se
$913 der. O
77,75
92 6 Ser. O
1917 Ser.
1918 Ser.
1919 S«. lb
7135
1920 Str. 1
77'28
1911
96'75
_
S.* 1899 4 1/2
96'75
1907
•
05
" 1903
•
" 1908
pons Beforma
8075
IbWt. • Barna. Emptit. 0.000,000 p. 78'25
5.000,000
^
"
13.000,000
•
•
73
Ifiancomuniza; Catalana E.• 1814
S.- 19t
"
72'50
•
Cidra Credit Comnnal
19
DhligS. Port Barna. 4 1/2.
OBLISACIONS
61'25
tiords 1. • 5e7. nacionainzattes
59
Ser.
2.*
o
•
5855
• 3.. Ser.
4.. Ser.
, •
•
57'1311
• • 1.4 Ser.
.50'75
Antela0s 5810111005
6150
Prioritat Barna.
Beg0'v7a Medina
Ser.
4
37'50
andaluvos 1.
"2.. ßer.
87
01-ns. Volt:acta 'arraz,. 49/0.
75'35
"
6385
N. S. A. ' 1.•
58'35
2,
•
•
65'25
3.
• • a
65'50
• " ° Ser. 2,
00'75
p • V,
7550
44 • c
p
6925
0 • •
O r)
• •P
73'25
p o.
• y
8425
Era/load 1864
•
38711
OraL Tramv:es 4 0/0
»
•
50/O.
rerroeurils de Catalina-ea
Companyla general temes. Catalans 9675
CerniAltrYl a, Barcelonesa ElectrlCitat
Ligues de Barcelona 4 0,1
Catalana Gag 1 Electa/. Ser. B.
73
•
.
F.
72/5
Rural' Eleetta de C.atai.• 5 0/0
•
'
•
60/0 93'75
80c/etat Productor; Force' Motritts
50Mpicula general Tabacs pimpines
ACCION8 COlitl•TAT
Canana Gin 133ertricitat
!Canal d'Urgen
Espanta industrial
Stil. Gral. Telereni.
" Peninsular mem
11. • americk d'Electrlcltal,
DIVISES E8TRARGERES
Frenes, 49'55.
Ideen sonsos, 130'80.
Idem beLgnes, 3925.
Mimes. 2944.
Ltres, 28.
Dólar!, 658,
Vares, 0125.
'Corma, 01150.
101131 1117
Obertura Al'.
Sala
Nord (e g o 651 0 68'4
t890
4Useants , 6790
67'9a
Andalnans 1..6 •91 37'co
00
15 1
56".;5

LLET

BORSA DE MADRID
Barloe comptat, 70'80.
Idean fi de'mes, 00.
Amortitzable 4 per 100, 00.
Ideal 5 per 100, 9385.
Daterior, 86.
nana d'Espanya, 580.
kletn Espanyol de Cradit, 135a
Idern Riirale /a Plata, 230.
Hispnno-Arnerioä. 010.
Tabacs, 244.
Sziereres prefere1- 1
Mera orilinärhaa
Cèdules, 8925.
Nords, 339'59.
Nords, 339.5a.
Alaeants, 336a,

Mercat de Llotja
MINES

Pass.

Gran torea
75
MeGys "
78
Blanca eitry
66
Corrent
63
Superfina seelu
60 I. 61
ce*reet
59 I 09
vagons arritmia: Nord,
•
"
Alacant, 14
CEREAL13
CE. UU. gres
58
2859
Comptat Termo
Blat de mora (Plata vela>,
•
• Dan

C15ada Extremadura.
•
roja
Prd1
• t'aves
Prat
'
^
5faleneta
r'avons Marrecs
Jerez rius
"
Veces
de, Scrillo
Vera
, Escal plo Sevilla
s
511.ti
Esuallget
Comarca
Berta
Yltus
'
Tose equests Presta 80 0 Por 190 490/00
j per mereaderla sobre carro.
Garrota narra
35
•
118
Rentera
•
pirtagal
• Rota
111
•
aura
28
Os
▪
Mallorca
DESPULLES
pata
Ver/eres nilmero 4
27
Sazones
22
Terceres
18
(»arfan
17
Pro» per ami d• Of iones.
Rala
Venta.
.,egonet
15 1/3
.ete
11 1,'S
Y tte.ans arribats: Nord, 1 d'ordl 1 1 de
-evada.
Macant,
•
ARRos
114
109
0.3

France, 42'30.

Lliures, 2935.
PARIS TANC.:1
Cantis sobre Londres. es'e
Idenit Beigha, 8150.
Idern Espanya, 232
Blem Holanda, 596'
21.
141r16 Ililta. 85'80.
Idem Nova York, 152'33.
ldern Portugal 83.
idem Sehela, .109.10.
/dem Sulssa, 27850.
Aten Argentina, ine.
Idein Brasil, ate.
•
Idem G' recla, inr.
leem Noruega. 281.e 0 .
0,1.40 binsmarca. 1105•1 0I .

Idem Ber/In„ 020.
Ideen Viena. loc.
Iden Praga, 49.
LONDRES - .7aelc.•
Cedulea argeulines, 40 '
Exterior, 76.
Fraina, 6 913
Roes York, 446.29.
Espauya, 2915.
Andina: 243'95
liolanda 11307.
Mana, 104.
saeria. MAL
Portugal, 081.
Arrentina, 44118.

Menteviden, 4325.
Ade, 3590
Benin, 32 5 00.
Cape.nhneven, 23145.
Yokoharna . 2187,
Belgica, 75'10.
Noruega, 34'105.

Pintas deapatgata

Llagut espanyol 'Pepito", amb
eärreaa general, cap a Vinaroa.
Pailebot espanyol "San Antonio", amb eärrega general, cap
a Ciutadella.
Pailebot .3spanyol "Joven Paquito", amb aärrega general, cap

a Palmas,
vedada aortIts
Vapor belga "bar'', amb eärrega general i trtuisit, cap a Ta-

Amonqulltna,

SOLER I TORRA GERIPANS
Banquero
BITLLETS
Frarrtects 4221. per 159.
AlVde5Co, 2926 pessete..
aus. 27'80 per 1(0
Prlaircs, 58 75 per 100.
Cl trsos. 1 1975 pe.•
POrtugueS9s, 030 peor e
Alemanys, O' (2 per 100.
Austriaca 002 per 100.
ilolinctesns, 245 posee:,
Suecia, 165 pessetes.
Noruega, 109 penates.
Dinamarca, 120 Pcssclr.
lol.nania, 4 p e r 100.
Estala 552 pessetes.
Canadá, 6'15 pessetes.
argentIne, 9'29 pessele..
Cruguais, 490 peaSeles.
Aliene. 070 pessetes.
BraslIcrs, 060 pessetes.
Boliviana, 133 Doseles.
Peruana. 20 pessetes.
l'arsenal., 010 Pessetern.
Japonesas, 2'80 peesetes.
Arge/Ins, 4125 per 100,
Egipte, 2910 pessetes.
i'll.pmes, 285 p.setes.

75

ItOrra.
I r.et Valencia.

82

.,

Vagons arribats; leo'-d. 12.
Alacant, 22.
CIGMONS

ma.

Isabel, 12950 per 100.
Francs,, 125'50 per 100.
Lnures 3150 pe.setes.
DM1lars; 650 pesamos.
cuba, 648 pessetes.
/delira DO/1. 12750 per 100.
Venesurla. 12450 per 100.
Mares, 150 per 100.

NOU CATALUNYA
Montera, 7.-MADRID

per a viat-

Impermeacies
Capes noi,
Gabardines
i Abrics
a preus d'ocasió
1

[puf

E3oqueria 36, I, 3E3

Tres cases, Rambla Volart.
/Mes cosco, curar llamen Albd.
Casa 2 pisos, carrer de Deu i 5la1a.
Falsos , carrer Ce 'firmo.
Tres cases, 1100 casa Verda g ner, Sollt
Andreu.

MUNDO
posarä

LATINO

a la venda moll, aviat

Bomb ,,s

de

Oido

del terrorisme en
Barcelona, pel brillant esnoveLla

SOLER i TORRA amA"
BANIQUE_RS

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, I

criptor
ALFONS VIDAL I PLANAS

Les &mandes a Francesa
Ronda de la Univer-

Sintas,

sitat, 4,

BEIZ.711721ZOIEBB

CUPONS - GIRS - CANVIS
traimmunglAgel

Secció Marítima
Valses ~rata

Negociem el cupó del DEUTE AMORTIZABLE
5 per 100, venciment,15 de novembre
Aignazziamzeciamour--

REIAL AERO CLUB DE CATALUNYA
OCRE CONCURS PER A L' EXPLANACIO DELS TERRENYS
DE L'AERODFION D'AQUEST CLUB, SITUATS AL PRAT DE
LLOBREGAT. ELS DETALLS &ERAN FACILITATS A LA 8ESECRETARIA DEL R. A. C. DE C. TOTS EL8 DIES, DE 7 A 8
DE LA TARDA, HAVENT DE SER PRESENTADES LES OFERTES ABANS DE LES 8 DE LA NIT DEL 20 DE L'ACTUAL

LLUIS FOYA
Secratarl

Universitat de
Barcelona

-

El director general ha no-

menat mestressa substituta do
Puigcerdà a Na tlara Deulander
i a Na Pilar Puig, de l'escota de

Borsa de la Propietat Jarra.
- A proposta de l'inspector
Im mcibilthria
de primer ensenyament de Lley-

GOTIYZAC.10 DE 01711RENES 82001110
DADES altTENTretlE8 PaFtTIGULaRe I
oFIC1AL8
Peso dernanat pat. metro quadrat
Correr de 'Ver*, a 5292 pessetes.
litem de Criollo, 7938.
hiem de Pere IV, 4830.
Ideo/ de 1'10dd:di/anca. 10581,
OPERACIONO REALITZADES
Preu pagat per metro quadrat
Solar cortar de Valencia, Sant Marit.
Escrlptura 29 de setembre de 1922, 4498
pessetes.
Terreny Correr de Viladornat. Escriptue
la 18 /t'octubre de 1922, 13270.
Venda de finques urbana/
Casa carrer de l'Ebre, Sant Martf. E,.
ertp tu ra 1 t d'octubre de 1922, 60,000
pemletes.
Casa Correr lic Casp, cantonada Britrh.
Eserlotore 9 de noveinbre de 1922,
650,000 pessetes.
501108 CONsysrucciorts
Perndeoe concedas per l'isquntament
Falsos, cauce d'Arerrys.
Casa 8 lusos, correr Cardoner 1 Tir-

Vapor espanyol "Cunera", 3e,
Valencia, anab eärrega general i
157 passatgers. Amarrat raoll
d'Espanya N E. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Xabec espanyol "Antonieta",
.S611,2r, amb càrrega general.
Vapor anglas "Silkworth",
Rosari de Saiftetr é, ami). cereals.
Amarrat inoll de la Barceloneta.
Consignatari, Carbone!! i Bruix.
Vapor espanyol "Gorgonio IV",
do Valencia, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Ma/rin", de
Mand, amb càrrega general 1 eine
passatgers. Amarrat moll de Muralla. Consignatari Amengual.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivissa, amb cärrega general. Amarrat moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Y a P o r eePa0701 *Antonia', de

v

1(18.

Ten ocrattrece extremco e i•cmera
Maxima, 13'4.
Minina, 11'7.
Mamat arreo de letra, 9'4,
termomettica, 4'7. Temperatura milla, 14'0,
Preelpaseló 001105a. des de les 7 Seres
del ella 'anterior a les 7 /lores del ella de
Lt data 00 mr/Imetres.
Reco•rregut dcl %un en le,s1 temes. 5 5
quildasetres.

PERMANYER
FORN 1 PA.57-188EMA
Pasteo de C,olore.b. 2 , Tallfon 2826 A.

41••••..

CORO( - .
'Vi blanc. 075 arnp. lit:
Cellers AFMO & VAARIIITANY

Mercats

Onces, 10550 per 100.
4 I 2 duros, 12550 per 105.
1 duro, 12550 per 100.

Teraohnotre sec, 12 1 ; 151: 140.
Termómetro humil, 103; 132; 113.
liumitat (cemestmes de saturac93), 78;
70:74.
otreeris set enos EsFü,.SE.:
Velocitat del vent en nretres per seaon,
3; 3; O.
Estat
oil, gnus! sere, quasi lapat;
gatas! tapat.
C/asse ue ntivols, eIrru.S . stratua_CUMU-

càrrega general, cap a Etvissa.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb cafrega general, cap a Pal-

,

I-

Tot per 100 eutlos estael0 de Bareelona.

Horas d'eservaolat Ý, 13,1111
AVEremetre 5 0- 1 al atoe te le Mar,
766,3, 702'0;

rragona.

El Recloa ha acornpanyat per
l'edifici univarsitari al professor
Lassar, de la Universitat d'Elan-•
ger i el doctor Frederic Graydu, i
es
els &atoes Ruiz-Funaz i La Cierarribots, Aord
10 de blat„
va, catedràtic de Dret penal i se"
Alacaht, 12
eretari, respetitivament, de la
Uuiversitat de Múrcia.
- Per Reial ordre s'ha conf cedit 'licencia de 45 a En Blai
alialo dtrgell primera, O 2550 pes e- riel
Herrara, mestre de Halrars, i la
Mero letsu Seisena. 0 2250.
permuta de Na Concepcia Cobre,
Palla d'Urgen, a 1230.
meotress tic Balears, .amb Na
Plem curta d'AraFrO. a 41"50.
litem per a embalalge, II.
Carme Arenales, que ho es da
ldem Mem repto de transpontins . 11.
Termes (Llayda).

airara, tse aer 100.

Hol fel

67

pina,

Prat nones,

donarä 146 de Rebosteria els di.
Rimo, i l'altra Ilia6 de plata dol .
cm; el dimarts, alternant. Aquesa
tes Mames començaran el dimarta
dia 14, a les quatre de la tarda,,
diumenge, es celebrara*
els segiients actas:
A dos quarts ha cinc de la tara
da, rifa de agarins i tot seguit
conversa instructiva.
A les sis, Ilicó de dansa popa.
lar catalana.
La Secció Permanent ds Cera4
monja' i Fastas ha organitzat
una conferencia amb projeccions
sobre Cläustres Romanics de Cal
talugya, que tindrà lloc a les sie
de la tarda, a cterrec de don An.
torti Gallardo.

082ENVA70111 METEOROLOGIC DR
1 , RIVE141ITAT DA EAFGELONA
Ida 10 de novembre de 1922.

S'ha posat a la venda el
alquiselm turró de Crema
Especialitat de la casa
Oran assortit de panelleta

1
Vapor espanyal "Antonio López", amb eärrega general cap a
Aliar, a la tarda, visità el yacht
"Coddli i escales.
- Ara" la Juntede ja Unió de ProVapor dalia "Orient", amt eäpiciaras
i Industrials del Poble
Fraga' general i trànsit, cap a
Sortträ demà cap a Canet de
aeompanyada de distingits
Oporto i
Mar una comissió formada pels Non,
Vapor anglas "Fenchurch",arrib senyors Enric Torné, Argirair industrials, gentilment invitats
iränsit, cap a Nova York, via de Bru i Antoni aullé, per a pren -i palie enginyers que porten a ter,
Tarragona.
dre part a l'acta de propaganda me els estudia d'emplaçament de
Vapor danäs "Aerel", de trànsit, mutualista organitzat per l'en- la Centrad Eléctrica que la dita
JUGÓ farà al Poble Nou.
cap a Burriana.
titat Els Progressistes Canetence,
Vapor alemany "Genua,", amb p3r donar a conèixer la tasca que or'Fou una visita plena caintertua
cierrega general i tränsit, cap a realitza la Quusta de Salud "La durant la qual les explicacions
que feien ells lacnies, t'eran que
Genova.
Alianza",
la Unió es fes càrrec do la capVapor espanyol "Balear", amb
dal importancia que per ella ta

111
II.
1;14
114

OR

Módiques pensions
jaina i famllies.

Coco

GAS ETA LOCAL

PREUS DE SWISCRIPCIO
Barcelona: Pues pessetes al
mea. Provincias, 750 paseata&
tres mesos-; 15 els sis idem; 30 un
any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 00 un any.

58

'904,

VA LORS

Vapor dagas "Johannes". 41e

Garle i escales, amh fusta. Amarrat moll ' de Muralla. Consignatara H. Enberg.
Vapor espanyol "Fernando L.
de Ibarra", amb carteó.
Amarrat moll de Sant Bartula

MONGETES

[12r

L I rü

1 COMERÇ

Gandi i escalas, axib rärrega
general i 29 paeßatgers. Amarrat
mol* trEspag ya 'NE. Consignatari, Cenipanyia . Transmedlterriinia.
Vapor grep "Tekotakos", de
Loo Palmas, amb Imita. Amarrat
Mall da Costa S. Consignatari,
Loverdos.
Vapor alemany "Havelland", de
Yoll'ohama i escales, tunb càrrega
generad. Amarrat non de Sant
Bertran. ConsIgnatreri; Companyia
Comercial Wagnor.

da ha estat declarat vacant, per
abandó, el càrrec que exercia
Na Isabel Gonzalez, mestressa de
Sarroca de Bailara.
- Per Reial ordre són conredits 30 dies de Bical-Lela a Na
alaria Pujol, mestressa de Gallinas.
- Ha esta t confirmada arnb
una Reial ordre la proposta del
claustre de professors de l'Eacola d'Arquitectura, nomenant a
N'Andreu Calzada auxiliar Ritarf de la secció artística de la dita Escota, ami) un sou anyal de
2,000 pessetes.

Conferencia
anunciada per a avui, dissab
te, a los den de la vetlla, a l'Ate.
leen Barcelona una interessant
conferencia d'En Josep Maria
Pon. president de l'"Agrupaciú
d'Estudiants d'Esquerra" ido la
"Joventut d'Eme/etarra Catalana".
El tema fixat és "Orientacions
a les Joventuts d'Esaluerra",
Es

Les tasque3 do l'Aseoclaci6 Catalana d'Estudtants
El qilluns, (tia 1.3. a les set de
la vetlla, el doctor En J. 31. Balado. d'un prestigi per tots re.conegut en elestions universitarias, donarà la conferencia
inaugural dc curs d'aquesta catalonissima entitat, a la ...ala
doctos de l'Atemem
Parlará de "Els estudiante.' i la
re»ovacid de la Universilat”.
S'anuncien lambe, oreanitzndes per l'A. C. d'E . 1 per data propera, una conterancia de J , Si.
Lapea-Picó sobre actualitat literària i una del doctor Pi i Sunyer, també sobre el prnblama
un iversitari.
Esmena Upogräft ea
Fäeilment podia entendra'a
que en la ressenya de la mal/trasladó d'aliir, an parlar de la
gestió d'En Pera Ftahota on deja
"una comissió havia ['Paf praviarnent," volia dir "havia visitat".

L L ERA

Per a demà la Secció Pictórica
del Grup Excursionista "Marcelolieb" (secció S. N.), te organitzada una excursió a Badalona,
Pomar, Conreria i Sant Fost.

En Illbortat

N'Eusebi Fralacas i paku, de .
tingut per la poliaia ilijous al
malf .per suposada comolicitat en
la manifestació dels eetudiants
davant de "La Unión Monärquiea" 101; alliberat promptbment.

GRANS REBAIXtS

de

al 15 del corrent en lots

d'olles, casseroles, cassons,

JOIES VILANOVA UNIO, 6
Lakteneu Barcelonas anuncia
vui, a les deu de la vetlla,
una conferència a arree d'En
Josep M, Bou i Sabater, president
de l'Agrupació d'Estudiants d'Esquerra Catalana i de la Joventut
-L'Esquerra", de Barcelona, sobre el tema: "Orientacions a Iss
Joventuts d'Esquerra Catalana".
13.31' a

- Una de les vint classes de
LLONGANISSA DE VICR que elabora la Sucursal de Chicago SIBERLY, i no ta rival en qualitat.
ni preu, es la que expenen al
preu de 12 pessetes quilo les cases: VICENS FERRER I CONPANYIA, Plaça Catalunya, 12
SIMO, S. en C., Satinarán, 54
SIMO, S. en Ca Avinyó, 16

(PLA Q4114

El Foment Sardanistic de Sant
Marta demä, amb motiu de la fas,
ta major, a les onza del mal( (loa
narä una audició de sardanas
per la notable cobla empordanesa
La Principat de l'Escala, a la placa de Valentf Alnainall, 1 a la tara
da, a les amaba, a la placa de
l'Esgiasia, ballets popudars 1 sardanas i a les deu dO la vatIla, a
l'Ateneu da Sant Llufa Goneaga.

.

per A Capmany
COLLECCIO MINERVA

Hi ha gran animaci"5 pel gran
ball de rnantons que aqussta nit
celebrará el Salut Sport Club.
Tenen excepcional interas els sis
preciosoa premia: que importants
element's d'aquesta ciutat han donat, els quals seran exposats a
la Casa Guitart, de la Porta de
¡'Angel, 3. A la sortida lii haurà
seraeis da tramvies.
tnaltert±le. No
I.
es descompon.
12111 per a engomar etinueles , aper, Cartró, teles, paper sobre viere I mallo altres usos.

etcatera, en alumini elasse extra.
Llorens Germans , Ramlna de le.;
Flors, 30,

.El Conteapiss

La Joventut Cultural Popular
farà demà, diumenge, una excursió matinal al Tibidabo i Font
del Canal. Lloc i hora d'aplegarse: a les sis a l'església do la
Cone.mció per oir missa. Ratone,
a la una.
La Pin a coteca
Entrada lliure
Exposició de reputats artistas
i altrss objectes d'art propis per
a pre.sents.
Corta Catalanes, 0.44

I

p

Vahataia.
NoM eOtnerelal regdstrat
tra.pci u- del Duer o" , 135.
TtlerOn A. 1575

A la sessiú privada q 'ue l'Icadémia Calasancia calehrarä avui,
dissabte, aeaharä la discnssió de
conferència que sobre el tema
"La Corona d'Aragó i els Eslats
berberisoos en temps de Jaume I" donà En Joan A. Parpal.
L'acte començará a les set de
la vetlla.

PU& O 88

El Crup Feminal "Pan Ciaría*
amb la ceLlaboració de la secció d'Esparta i Excursions de la
Joventut Nacionalista "Pau eta-.
río", farä Urda diumenge, una
visita a ila Mentora Alsina.
Lloc de reunió: Estada dele
Ferrocarrils de Catalunya, a lea
vuit del mata
Avui, dissabte, dia 11, a lee
sis de la tarda, el doctor J. A.
Wennberg donarà en l'Acadèmia
i Laboratari de Ciencias Medique.s
de Gatabinva la quinta conferencia del Guts sobre Orienta.
Motas cientftlques per a prescriva
re el règim alimentici eil la unfäncia.
MONTAÑA
Vi negra 0'75 amp. tare
Cellers ANIMO & MARISTANY
Moltes persones no saben en.o
cara fer boa cara perqua acostua
aladas a cafès dolents, que els
preparen coree vulguin semana. els
resulta una ibeguda negra 1
amarga. ,
Perú el mara d'un cafè fi -1 pur
està en saber-lo fer, Feu-lo tal
com diu el prospecte que va dintre dala paquets da esfä LA
GARZA, que estigui ben malt., I
colen-lo amb filtre de cota- Veareu,com no bi ha cató mes caqui.
sit. Els rolinados el venen.
RESTAURANT ROYAL

Said de Te
cada dia 10 daneant de 5 a 2/4 de
i dinar a l'americana de a a il•

CARTUJANO
Vi blanc. 035 ama. lit.

Callara ARNO & MARISTANY
La Secció Permanent d'Educacid i Instrucció de l'Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de
la Dona -fa avinent a les alumnas
de la claasa de Rebosteria que al
cura actual l'esmentada classe es
completarà amb Incoas de plats
doleos da cuina. Una setniana es

La important casa de don Ge4
rard Collarden, de Barcelona, faa
briea a Badalona, ha regalat un*
série de fotografies molt bona.
ques 1 magnItleament enquadra,
des, a Ulristitut de Quimica Aptio
cada de l'Eacola Industrial, a
Ecibjecta de que figurin 1 la sala
de dibuja dell dit Dentro cultural.
Alssursalue,

DE LA NIANIFESTACIO DELS

ESTUDIANTS

el coneixement dels matara "Die-.
gel' qua elayacht porta i que amb
petites variants sine iguala que
els que s'han de construir a la
dila Central en molt breu terma.

Estufes elèctriques MAJESTIC i F. 4. *R. E. 1
Des de

35 pessetes

METRON
ffl aileta,
reanisialacassini

Consum reduit
Plaça

e Catalunya, 17

3

LA P,UBLICITAT

Dtssabte, /1 de novembre de 1S22

DEL MUNICIPI 1 Crc\ricaJudiciäria PALAU DE LA INFORMACIO Noves religioses ELS TEATRES
ESPANYOC
GENERALITAT D'ESPORTS Avui: Sant Marte bistre i coneI riaarqubs d'Atella ha
et:TA PROV1e. .
TEATRO

e-

prisa posilessió de l'Alcaldia
Ahir al mate en l'exprés, va
tornar de Madrid l'alcalde en prosenior marques d'Alella.
pietat, senyor
qui va psssessionar-se de l'Alcaldia, cessaut en el Seu ell'erCiCi el primer tinent d'ateeee.
nyor Meynes.
Vlsitoa a l'Alcaide
Abur visitaren al senyor Alea Ide:
Uifa Comissió de - l'Institut
d'Estudis Eatalans, presidida per
don ePompeu Fabra, pee a invitar-lo als funerals que se Celebraran el próxim dimarts a l'església de la Casa de Caritat en
sufragi de l'änima del mestre Pedrell; el president de l'Ateneu
Hispano-Americä de les Arte i
des Lletres, senyor Alveld, invitent-lo a l'acte preliminar del
Saló de les Lletres i Arte Hieano-Americanes que se celebrarà
a l'Hotel Ritz, i el vice-secretari
de la Companyia general de tabacs de Filipines, seeyor
*hez Garriges.
Les valles del F. O. del
1117.rd
A proposta deis tinents d'alcalde i regidora dels districtes
. novè i dese, l'Ajuntament en sa
ültima sessió acordà dirigir-se a
la Companyia de ferrocarrils del
Nord perquè varii el sistema de
"valles" en el pas a nivele de la
carretera de Ribes en forma que
deixin cUsser un obetacle por al
tränsiL
El senyor Tusell, preswent cc
la Comissió de Foment, que recentment ha estat a Madrid i que
visità per aquest assumpte al director de l'esmentada Cempanyfa, portà el convenciment
qué aquesta rnelora no arderä
en fer-se.
Enterrament
hile al mate tingué efecto
enterraraent de l'oficial encarregat de l'oficina municipal d'obres
particulars, don Ramir Solina.
L'acte fou presidit pel tinent
d'alcalde, presidente de la Cornis ió de l'entera, senyor Tusen.
Delegabions
e'Amaidia ha delegat la seva
representació en el tinent d'alcalde senyor Plaja per . a la solemne recepció de la reliquia dal
trae de Sant Francesc Xavier que
tingué 1130 ahir a la tarda al
baixador del Passeig de Gràcia;
su el senyor Bremon per a l'acte
del repartir/ida de premie als
ahormes de les escoiles catatanes
de l'Ateneu Democràcia del dis theta VII que se celebrarà demà,
diumenge; i en els regidors senyors Massot i Escolà per a la
tecla religiosa que se celebrarà
avui a ta parróquia del Clot amb
Tedie de la fe c la mejor de la
barriada.

Va eninparAixer a la Receló primera, Josep Monforto Grau, el
qual manejant una pistola automática, va disparar-so-le ferint
al seu germä, Angel, ae set anys,
qui es trobava aprop, causant-li
la mort als enes moments. El 'veredicto del jurat ii fou favorable, absolent-lo la Sale.
A la Secció segona i davant del
Tribunal popular va personar-se
.Toan Vagues Soler, el (peal c onduint un carro pels carrera de
Vilanova i Geltrú va atropellar a
tin nen de 18 meses, que va morir a les poques hores. Tainbe
fon favorable el veredicte del jurat.
Per malaltia d'un deis dos preces/sets es va suspendrfe la vista
de la causa assenyalada per a la
Secció tercera.
Va continuar ahir mate cc la
Seecid quarta, la vista de lä causa per associació ielíeSta, furt i
estafa començada els dies abans;
informant el fiscal i els acusadors private. Avui continuarä
ame) els informes deis defensors,
resum presidencial i veredicto.
AESENYALANIENTS PER JVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.. — Universitat.
Acurnulació. Sant Feliu i Ilolja.
Don Josep Clotet, contra don Ferran Fuetee i altres.
Tortosa , Men or quantia. Disnya
Joana C.astellä, contra don Josep
Urgelles i altre
Sala segona.—Santa Coloma.
Incident. Don Alfons Llene contra don Pere Subirana.
Barceloneta. Menor guardia.
Don Alfons Barba, centra den Forran Au16.
ACIDIHNCIA PROVINE! eL
Seeche primera.—Les Draesaneo, Delicte contra /a honestedat.
Júlia Relea. Jurat. Dos orate, per
coaccione.
Sed:le segona.—Vilanova. RobatorieLluís Fárelo Jurel.
Secció tercera.--Llotja. Estafa.
Joan Antoni Laguna. Oral.
Secció quarta. — Sant Feliu.
Conducid de la vista per aseos
ciad() l'Afeita, furt i estafa.

Cartell
loes Hor1 d' Unta
Premie ordinaria
"Flor natural", arena del
president del "Fomento Hortense" A la poesía que millar canti
l'Amor.
TI. "Engilantina", ofrena del
senyor Pere Oliva i Serra. A la
mitrar poesia que canti patreeticament la nostra terra catalana.
;II. "Viola", aren a del recerend Enrio Tutusaus, eceraom de
Sant Joan d'Horta. A la milites'
poesia que canti la fe.
I.

La sosaló de la DIputaoló
El dimarts de la setmana entrant se celebrarà a la Diputació
la segona sesee) del primer Periode,
La Comlas16 provincial
La Comissió provincial ha despatxat els següents assumptes de
la Secció de comptes:
' Dictämens proposant l'aprovacid i finiquit deis comptes municipals de Llinàs del N'alies, corresponents a l'any 1918; Llinäs
del Valles, de 1917; Bagie de
1918-19; Borredà, de 1919-20;
Arenys de Munt; Granelan La Garriga; Olesa de Bonesvalls; Sant
Vicens de Castellet i Talamanca,
corresponents a l'any 1920-2 1.
A favor deis soldals de
quota
La Presidencia del Consell -de
ministres ha contestat al proa
que li feu dirigit pel Consell Permanent de la Mancomunitat de
Catalunya en compliment erute
acord de la darrera Assemblea,
fent-li veure la injusticia que inclou la prolongació del servei en
files deis soldats de quota. Als argumente exposats per la Manco.
munitat es contesta amb l'afirmacie que la vigent Lief de Reclutament i el Reglement per a la
soya execució autoritzant la incorporad() deis reclutes de quota
en eireumstäncies extraordinärices, cense que això impliqui la
suspensió o el releed del pagament deis terminis de quotes, que
han de fer-se en poques fixes.
No obstant, es declara que el ministeri de la Guerra es preocupe
de minorar la situació d'aqueixos
eoldats i desitja tornar-losas la
normalitat tan promete com sigui_possible, i s'afegeix que a me.
sura que la sitejació d'Africa es
vagi aclarint s'accentuarä el llicenciament dels individus de quota fins aconseguir que tornin a
Ilurs cases tots els que hagin servit el temps reglamentare emitís
els que pertanyin als (terrera
reeinplaeos.
Aixi atateix sise rebut un «id
de contesta a la pende formulada, en el sentit que els reclutas
prestin servei a la 'entejen regid
d'on sera naturals. Diu l'al.ludit
document que aquest sistema ti
aventatges, però que el ministeri de la Otierra hi troba lambe
seriosos inconveniente que 'radiquen sobretot en les condiciens
ðb caràcter i d'educació de les
nostres meses socials i que podria donar Ilec a greus dificultate. Per això, afegeix, l'Estat
Major Central fa cada any la destribució del cupus, procurarte
sense perdre de vista les eircunistäncies d'ordre moral i polftic que
els reclutes siguin destinats a reglorie pròximes a amuel e s d'on
procedeixen.

Assemblea dele ompleatee
PremM extraordinaria
•
L'estació de Puigcerdà
rnuracipals
IV. Tema: "Historial de la soLa Mancomunitat de CataluEs coiivoca a tole els delegats
etat "Fomento llortense"e,
nya ha rebut una comunicació
de secció, a la Assamblea que
V i VI. Tema lliure.
tirdrä lloc avui, dissabte, dia 11,
VII. Tema: Importància de l'a- de la Presidencia del Consell
ministres en la qual es dóna
a les deu de la Mi., en el local - nunci".
de l'Assconació d'Obrers i EmVIII. Tema: "Importància d'una comete d'haver passat als ministres d'Estat i Foment l'escrit
pleare ite l'Ajuntam.ent, per a revista".
:del president de la Mancomunitat
Vaciar de l'actitud adoptada per
IX i X. Tema Iliuee.
de Catalunya,
que "no
determinats individus perteneiTema: "Poesia enaltint la sigui suprimidainteressant
l'estació do Ptiig.xents a arbitris municipals.
carnet.
cerdä del ferrocarril transpireXII. A la molote 110VP n ,• '
nene Aix-Puigcerdä-Ripoll.
COSIUMS.
•St
XIII. Tema: "Armuelle eier2el
La
Sant
Consell permanent
capital i el treball enconsideracid
amb
da
construcció
caes
Despatx
de
les Seccione en la
Francesc Xavier
per a obrer;"
.
reunid del Consell Permanent
XIV. Tema Muro.
dele dies 8 i 9 del corrent:
Abur, a les 5'35 de la tarda,
XV. Tema Hiere.
Despatx oficial.—fleials Ordres
esteva anunciada l'arribada de la
XVI. Composieió poettea que de la Presidencia del Consell de
teliquia de Sant Francesc Xavier,
millor
cante las belleses d'aques- ministres, contestant les comuAue rornandrä tres dies a la nosta pintoresca barriada.
nicacions que per acord de la datra ciutat,
XVII. .Conte patrietic per a rrera Assernblea, i a iniciativa de
A l'entorn del Baixador del
diversos senyors dipulats de la
easseig de Gräcia era ple de de- nene.
XVIII, Poesia moral o religiosa Mancomunitat, foren dirigidos al
vots freturosos d'admirar la saGovern, interéesant la distribució
grada reliquia. Al moll hi veté- de tema Iliure.
rem, entre afees personalitats,
Premie del XIX al XXIX. Tema del cupus anyal de reclutes per
regions; la normalització del serels exceLlentissims senyors bisX.X.
e Tema: "Critica de les vei deis soldats de quota, i el
bes de Fernando Peo i Jaén, el
ardenal doctor Vidal i Barrequer, entltats catalans que edit e n en manteniment de l'estació de Puigcerda del ferrocarril Aix-Puigidioma castellà".
'el regidor Maja, el senyor Jancerdä-Ripoll.
T ,,,a
ans, per la Mancomunitat;
Designació de representant de
s icari general, per l'Excm. senyor
Contig,.uns la Mancomunitat per a formar
etiebe de Barcelona; el general
Manuel Piqué, pel
Les composicions haran d'en- part de la Delegació barcelenesa
.(Intendencia
.
capee, general, i el seu ajudant viar-se a nom del secretari i al del Comite de la Fira de Mostres
'Manuel Blanca; tota la Junta del domicili do Ventitat organitzado- do Sant Sebastiä.
Política social. — Designació
Centenari Ignasiä, presida pel ra, Alta Mariné, 15, Borla, per tot
narques de Palmerola; la parróel dia primer de desembre d'en- deis consellers don Josep Estadelta
i Arnó i don Agustí Riera i
•rae do la Concepció, el regidor guany, fent-ho en la forma arosPau, 1 dele funcionaria técnica
el Masnou senyor Bertran, el se- turnada.
motor Bertomeu Trias i els prinLa incompare.ixenea d'un autor a don Manuel Reventós i Bordase
cipals pares jesuites de Catal'acte del repartiment de premie ex-cap del Negociat de Política
Un ya.
es pendrä com una renúncia ad Social de la Mancomunitat i don
En arribar el tren, una banda pernil que di pertoca, sempre que J. Ruiz i Castella, director de
tocà una enana. Les auto- abans una causa injustificada i l'Institut d'Orientació Professioeeitats reberen ele pares jesuites comprovable no p‘rmett una pre- nal, per a assistir a la pròxima
Conferencia d'Assegurances de
portadora de la santa reliquia.
via delegació.
En sortir de l'estació, portada
L'hora de la testa s'anundarà Malaltia, Invalidesa i Maternitat,
religiosatnent pel doctor Vidal el dia de la publicació del vere- que se celebrarà a Barcelona.
Carreteros, camina i ponte.—
Barra-quer, ha estat devotament dicte. i les composicions premiaReconeixement i, si s'escau, reeilaudida i saludada pel públic. des durant un any podrä dispocepció única deis treballa de proAmb la carroea de la Casa Pro- sar-ne l'entitat organilzatiora.
'racial de Caritat ha estat soFormen el Jurat qualificador: veiment de pedes al carel de Man-''
iernnement conduita a la Cate- Manuel Enfiele i Torras (mestre resa a Sampcdor.
Recepcid definitiva de tes °bree
dral, companyeda por una gres- en Gel Saber), president; Carea escolta de guärdies munid- lee Garcia Arme, Josep Lleonart 1 do la carretera de Seisena a ¡'Lbstal
del Bola.
?ale 1 de seguretat i seguida de Emili Graells Castells, vocals;
Aprovació del projecte de caLotee les autoritate i de la ban- Alfons Fernändez-Burgas, a perensí veinal de Torelló a la carreda militar.
tare
tera de Barcelona a Ribes, per
Al pas de la santa reliquia totles Masies de Voltregä, amb pont
em s'inclinava reverentment.
••••n•
(farautt del riu Ter.
A la Seu se celebrà una solemVOS,
NACIONALISTA,
Adjudicació de les obres d'exreflejó religesea i ca bond al
planació i fäbrica al carni veinal
¡doble 60 Barcelona amb el sant que rey reelarn a la premsa,
de
Barcelona (Sant Andreu) a
.5ea e• La Cate-dral esteva plena
JA ANUNCIEU A
Santa Coloma de Gramanet, amb
6e gent ungida d'una bella fer"LA PUBLIOITAT"9
pon t damunt el Buba,
lorcigität.

reliquia de

FUTBOL
El partit Barcelona -Espanyol

Sembla que hagim fet un salt
a den anys enrera; aquella animosital tan característlea entre
antbdús Clubs quo podriem dir
(pie va desee quas4 el que "ferund" la vida futbolística a Catalunya, ha tornat a reprendro amb
una virulencia mes torta que mal,
Molts eón els motius; per() el mes
apassionant avui el constitueix el
"ces" Zamora, que estd cridat a
donar . molt enrenou.
Com de sabut, el Comité provincial—el qual sembla que fine
ara no ha rebut cap comunicad()
referent a aquest afer del seu
superior, que es el Comité regional—amenaça a l'Espanyol amb
la desqualificaoiö absoluta si p ersisteix a presentar l'esmentat
jugador en els cartita de Carnzionat; pelee com sigui que aquest
ffo fa amb l'aUtorització del Concite Nacional, la situaciä per a
la Federació Catalana esdevé ben
dificultosa; no obstant, alta de
prendre amb certa reserva i com
a prematura, la nova de que el
Comité Central hagi desqualifiast e la t'ostra. L'afer ¡co ha eres
encara un catre tan grell, si be
es difícil aventurar el que podrä succeir.
El mes lògic, si fos la lògica
la norma de les coses de futbol,
seria una nova Assamblea de Federacions, la sola que podria revocar els seus anteriors acorde.
De totes maneres, l'Espanyol
no esté disposat a cedir i tenint
totes les seves esperances xifrades en letetuacid del seu "keeper" is einkbades creure que deesistirä del seu punt de vista, siguin les que es vulgui les cense- qüencies que en resultin.
Un altre aspecte que fa créixer l'expectacid pel partit de denme es la incògnita d'En Spencer;
natnralment, la talla davantera
espanyolista, reforçada per aital
element, guanyaria sonsiblement.
Podem afirmar que ahir a la
tarda encara no slavia rebut
cap resposta de ela Federació Andalusa autoritzant a jugar a t'esmenlat individu; sembla que les
comunicacions adreeadee ha estat a base del patrioterisme espanyol. A ço que molt be ha contestat el president • del Sevilla:
"...en nombre patriotismo creo
que Spencer debe defender su patria i no venderse al Español catalan, cuyo triunfo no nos importa..." Beilla Bel do remede. i
alhora de patriotismell
L'assumpte de l'àrbitre, pegué
resoldre's després d'una Ilarguissima conferencia entre els representante d'antbdós Clubs. i durant
la qual, en diverses ocasione, els
"pourparlers" quedaren loten'impute. Finalment, encordé
cridar telegràficament als senyors lbarretxe, del Nord, i Montero, de Castella. En el cas que
cap dele dos acceptes, la missió
d'arbitrar, els Clubs se comprorneteren a acceptar allavors el
que designarla la Federació.
Aquesta es la situació a la vetlia del partit que pot esdevenir
memorable per lote els esportius.
Que el mon seny sigui norma dele
jugadora i del piastra, evitant-nos
incidente de mal gust i enutjosos per a tole els que per damunt do tot hi poseas l'esport
catete. pur i simplement.

SS.
picea la inserció de la
següent nota:
"El Cortsell Directiu del F. C.
Barcelona es dirigeix a lote els
seus socis pregant-los que deniä oblidin mornenteniament
conducta que ve rnantenint envere nosaltres el Club contrincant, a fi que la Huila esportiva
que tindr à lloc pugui desenrotllar-se amb el rnäsimum de garanties
El Consell directiu esté segur
que lote els socis atendran
seu preg i niel, una vegada mes,
podrent palesar que el F. C. Bartenerla es el primer Club de les
l'erres ibèriques que sab fer llenar a la missió quo li este confiada."
ne

¡Lb

Cultura.—Organització d'una
nova classe de pàrvuls a l'Escota
Montessore
Adjudicació definitiva de les
obres de construcció de la Biblioteca Popular de Vich.
Nomenament del Patronat de
l'Escota d'Indüstries do Teixits
de Punt, de Canet de Mar.
Nornenament de don Manuel
Martínez i Marqués, per al &sena de professor do Quimica
Textil, a l'Escota del Treball.
Organització d'unapplasse d'Angles a l'Escota del Treball.
Concessió de tres boquee per
ttlumnes de l'Escota d'Administració.
AgrIcultura.--Concesst6 crun
.iurset de vuit Heme sobre conreu de la vinya, ramaderia i terra campa, al Sindicat Agricola
de Sampedor.
Projecte de confecció publieacid del mapa agronbmio de Catalunya.
Benefeeeneia.—Trämit d'expediente de reclusió do demente
pobres a cecee de la Mancomunitat,

fessor, i Santa Ernestina, yergo.
Quartela Avui a l'església parroquial de Santa Marta del
Pi. llores d'exposició: De les vuit
del mate a les sis de la tarda.
Cort de Maria: Avul, Nostra
Dona del Patr ocine. a la catedral.
Aclareció nocturna: Avui, a la
parrequia de S . Isl. de Jesús (Grecia). Torn de Sant Josep Oriol.
Vetlles en sufragi flo les Solmes del purgatori: Avui, a la seva rapella, Escorial, 155 (Gräcia). Turn de la Puríssima Sang.

Parróqula dele Santa
Just I Pastor, de Barcelona : Solemne novonarl iflualmes, que
començarà el die. 11 da
novembre
Cada die, a dos quarts de deu
del mate es cantarä un aniversari, i al vespre, a dos quarts
set, despees de resar el sant Resale, es faran els exercicis del
Novenari, alternant ele punts de.
meditad() amb motete cantats
per l'escolania parroquia!, seguint
despees el serme, que predicara
el reverent mossèn Josep Faura
prevere, i on acabat, es cantarà
una absolta general
El diumenge, dla 19, com a
conclusió solemne del Novenari,
hi haurä, domes, una missa de
comunió general amb plätica
preparatória per Pesmentat pre•
clicader.
Funerales per al mestre
Pedrell
El dimarts proper, dia 14, seran celebrats a l'església de la
Casa de Carnal, solemnes funerals en sufragi de l'ànima del
mestre En Felip Pedrell i Sabete , L'Orfeó Catalä, que ha ofert
generosament el sen valtras roncurs, hi cantarà la missa de Victória a quatre vetes.

El

premi Maria Barrientos

' Ahir a la tarda tengue) trae al
Saló de Cent de l'Ajuntament
concert per escollas
(s' e :denle de l'Escote municipal
de Música per a beslimonier
eitgraiment d'aquests Instduetó
a la creadora del prime 'Marea
Ea rientes".
lii nesisstf un pflbt 7 it nombres
(1-slingit, la rna'oria de regtdec-s. i les mes altes 1, 37SOnaiitals del món musical. L'emment
oiva prengue sA i etat a la presidencia, junt amb l'alcalde, el
eenyor Puig i Cadafalch i altres
personaetat s.
Els mes aventatjets atomiire
de l'Escota rnuniripei do eitl e ici executar e n diferentes eommes dotes, essent pian aplseele
fina lment, 'exent a eme atrie va
;Jet ar un 3e .t coeciett, e isent
reiraudida le s e l ee 'rt c. 11. urrencia.
A les vuit del vespre va acabar l'acte, que va resultar rnolt
simpàtic i del qual en servaran
gral ree,ord els que hi assistiren.

Fets 44 Diversos
• Un quo ha devingut bolg
Ahir mal( fou conduit a l'AsiS
Municipal del Parc, Josep Buisan Baltagon, de 30 auys, habitant Nepote, números 99 i 101,
per haver perdut les facultats
mentada.
Forte
Es presentaren al guarda un bit Felite Casanovas dos rninyons
anomenats Joan Pajel Almasell,
de 17 anys, i Antoni Forner Roda, do 20, manifestant-di que en
despertarse al ntati es voleen
vieneses d'un furt. Pujol es
trobea mancar 70 pessetes i el
Forner 47,
Tots dos estaven a dispiesa
la casa que Na Dolors Mas Sanchez, de 52 anys, id al t'arree de
Robador, número 15. segon pis.
Tole tres han estat ponte a
disposició del delegat de policia
del distrets de les Draseae.es.

Un

furt fracasat

Ahir foren delineuts Ambrós
Santmarlf Planas i Bateen-sets Ribera Calvis, ole quals es prosee-.
teet eceidental de
la Federaoid de Patrons Barbe:
e a,— fase es, ieent-yi que
l'anaven a assassinar per qüesdone socials, perd si els ~aya un minim de 250 pessotes perque poguessin marxar do Barcolona—ja que si no l'assaesinaven els selle superiora ele ~ferien a elle—li perdonas% la vida.
Antoni Planas, trobant molt estrany annost 'atemptat", denuncié ele dos eubjectes, e
Ele dos "terroristes de bou
con" han estat ponts a chspoeicié del jutjat. Se'ls (roble al damunt una p i stola a d'id/icen anib
ele seus oerresponeuts aerregadore,

Per a astil, dissabte, a dos quanta'
de eine de la tarda, anuncia Fem.
presa un vermut rhonsire popular (butaca i entrada una pese
seta), posant en escena dual
obres de reconegut exile com sóra
"Una dona en comandita" i "Espiritisme I". Per a densa diumenge,
lambe a la tarda, ha confeccionat ein suggestiu cartell a beneflei del pebete, rsestrenant el divertit vodevil "La baba de cargol" i representant-so els actea
primer, segon, tercer i guata de
"Don Juan Tenorio" a cärrec de
l'encisador Santpere.
Toles les nits la gran obra
"La Severa".

RWIEA . — L'abonarnent
a sis funcione.
Doblement interessant sera
Pehenament que ha obert el tutee Remes per a ate fund ons de
ni', durant el preeent cues: !Meressant des del punt de vista de
les obres ene s'ili estrenaran 1
des del punt de vista del pululo
me. ni assistirà.
Les nbe• e, com va anuncenr-se
en els mogramee ee.•atintais
pees dilS, ¡co han een at representaries a Barcelona i aún d'autors -gut s i gnifiquen alguna tendencia eee nova o ben deteruir
nada (Iras la dramätece contemporenia.
Hay a estat escoll.da per e
inaugurar la tanda le fundonss
l'adaptecid escénica de la grandiosa obra de Dostoifweski "Ele
germana Karaniazow", adepteda
per Copeau-Croue, paré dificultata que aviat seran superadea
hen obligat a ajornar l'estrena.
Es per airó que la inaugurad&
probablement tindrä !loe arnb
"Fanny i els seus criats", deliciosa comedia del gran humorista ¡ingles Jerome E. Jeróme, tras
Atilda per J. Milläs Raurell. lea
les funcions successivee—uua f ada mes—es donaran obres de Bernard Shaw "El deixeble del diable", Charles Vildrne "El
bot Tenacity", Strindberg "La
senyoreta Julia', etc.
Les damas Isabel LIcrach. PIlar Morateda d'Arnes; Dolors
Monegal de Cunill; Maria Ricen,
baronesa de Güell, Maria Despujol de Ventosa, Maria Parchada
de Frrer, Güell i Maria Rusiñol
de Planäs, donant una nova mostea de sensibilitat han volent
constituir-se en patronat d'aquest
abonan-ene que no te altre objeete sin() aclimatar a l'escena catalana algun dels corrents que
dominen a les etmenes d'Europa.

Crónica Social

'

NOU SINDICAT LLIURE
Amb el fi de preparar l'assemblea i la constitució del Sindicat de Inc fusta, el velera ditimenge, dia 12, se celebraré una
reunió previa de Comitès i delegats, en el local dele metaeltirei
rieee d i a, 14.
;RITMO AJORNAT
Per no poder disp osar d'un local de capacita( suficient, els Sindicats Llames han suspès fins a
nova ordre el mitrag que havien
anunciat per a dernä, diurnenge.
UNA PROTESTA DELS
DETALLISTE8
S'ha cursat el següent telegra.
"Exceelentissim senyor ministre del Treball. — Cumbre Mutua
Industrial de Barcelona fa de nou
justificada protesta contra actuacid Comissió Mixta del Treball en
ell Comerse creieneela conträera
Pe 1). de la seva fundació, 95 per
echt detallistes rebutja acorde
horari prolestont multes ramosedes abans 8 vespre. Comerse
detallista compleix Ilei 4 juliol
1918 sena perjudici jornada mäalma 8 hores favor dependencia.
Solarnent manca esperit eoncil i ador harmonitzi legitimes aspiracions ambdues parte en be pau
soc i al. Prega meditareis) V. E. per
a arribar honorada harmonia.—
President, Benet Fernandez."
CONFERENCIA
En el Centre Obrer ded carece
de Sant Simpl i ci, número 8, hi
doné una conferencia sobre anarquismo i socialismo, En Josep
Hugue.
Demosträ que PanarquIsme es
mralcom librara i pie de tofitradiecions, merare que el socialismo
es un ideal per a la llibertat dels
bornes.
ELS ESTORERS 1 ES.

CONIE.RERS
Encara que melt pocs, han en.
trat al treball alguns obrers ea. .
torees i escombrera
LA JUNTA DE REFORMES
SOCIAL!,
La Junta local de Reformes Rodete ha visitat al governador,
formulanteli el sirve de qui informi al Govern respecte la con.
venteada de que Mi convine'
quan mes al/ta t millor, a eleccions
per a renovar la representatid
patronal i obrera d3 la Junta. 111
que fa doten anys que aquestes
eleceions no alian verilleat.

Dlesabte, 11 de novembre de 192g
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TELEGR AMES

La questió d'Orient

Les Reparacions

La

ltàlia feixista

M. Poincaré explica a la Cambra Declaracions de M. Barthod i Lord El Govern vol plens poders per a una
francesa el curs deis esdeveniments Bradbury sobre l'actitud d'Alemanya reforma administrativa i financiera
Els projectes kemalistes segons Lord Curzon Els delegats francés i anglés están d'acord Mussolini fa declaracions sobre la política
El Govern anglés ignora on es troba el Soldà complet que si Alemanya no s'ajuda a ella exterior que pensa seguir i sobre les relacions
entre Itätia i França
mateixa ningú no la podrà ajuda:
Grecia i la Petita Entensa
París, 10. — (Cambra dele Diputats). Responent a diferentes interpeelacions M. Poincare
consagrà la primera part del seu
discurs a la porlitica interior i
despees aborda l'exterior.
Indice, el presiden/ del Govern
l'objecte des Conferencies de Lozana i Bruselees.
Despees recordà les -seves declaracions precedente relatives a
la qüestió del pie:leen Orient, les
seves converses amb els senyors
Lord Cuezan i Sehanzer i Pacte! tud de França alai cojo els estoreos rcalitzats que no tingueren èxit. Les hostillitats corleenuaren i l'exercil grec arribà a
'sufrir una completa derrota.
Despees de la victória turca i
al tenle noticia d'ella part de la
loolónia francesa de Constantinoble començà e sortir d'aquesta
capital mentre que el general Pei né preconitzava la necessitat de
*portar amb urgencia la frontera
turca al Maritza.
Per altea part, França proclamava elarament com sempre la
Seva resolució d'assegurar la 111tertat dele Estrets.
' Pareant de l'incident de Txanak, diu que el general Harrington sense prevenir al Govern fran
ces havia demanat ale seus collegues francès i itali Ja remesa
de contingente a Txanak.
Aquests darrers acetediren al
.desig del general Harington, que
tio podia ésser considerat com
,una ordre, ja que no tenia cap
'dret per a ordenar moviments militare, si ita era en els voltants
de Constantinoble.
El general Pelle talegrafiä alesbares la decissió del kemalistes .
d'aconseguir els objetius assignata que no podien ésser mes que
Constantinoble i Träcia.
Insistie en la necessitat daoptar una IMia de conducta ja
pintar ja diplomàtica. El Govern
. consultà aleshores amb els generals Folch i Weygand. Els nostres cape M Poineare—estaven unänims en declaear que Txanak era indefensa-ble i el mes petit incident podia
desencadenar als tures i els aliats
una guerra molt mes greu que
la precedent, ja que Rumani i
Rússia podrien intervenir en ella.
En vista da tot abete el senyor
Poincaré cregué que era el seu
deure retirar les forces franeeßes de tal posició.
(Graus i perllongats
mente Aolleixen les paraules del
Presidente
Recorda despees el senyor
Poincare la sorpresa experimentada pele Governs francas i italià, amb motiu de la nota angleea, relativa a la defensa dele Estrets, nota que semblava volguer
la mà als aliats,
Fine aleshores França havia
•Observat sempre una actitud correcte Lafegf que no podia trae• d'erevlar reforços a aquests
contingente.

La nota anglesa causà ale
turcs una sobeeexcitació parillosa
eemeujada encara més per la criea feta despees ale Dominions.
El general Pelle pregà id general Harringten que crides a
Constantinoble als contingents
franceses i italiana, perquè França i ltàlia anaven de complet
acord.
Es, dones, Injust de pretendre
que França hagi tingut exigeneles amb els aliats.
, A continuació el President diu:
Retirarem els nostres cuneesgente, no de Constantinoble o da
Gallipoli, sine solament d'un neo
que era eindefensable.
Aconsellarem als anglesos que
obressin de manera sernblant p.-re no hi accediren, i gràcies a les
negociacions que entaularem no
foren atacats, perque cense laentervenció francesa els turcs no
llameen anat a la Conferencia de
Mudänia i la guerra hauria esclatat.
Per altea part ei general Ea- 1
rrington mateix declarà que Teanak era indefensable.
Sabent el senyor Poincare que !
Lloyd George havia demanat a 1
Rumania i lugoeslävia que enviessin trepes a Constäntinoble,
informà a Lord Curzon de la seva sorpresa pell fet d'haver-se
pece aquesta iniciativa eense pre
via consulta amb els alats.
França considerava que les me
sures adoptade,s (serien imprudente per a da preparacie de la
pau i l'opinió francesa hauria
protestat davant de la icen, de la
col.laboracee franco-helenica.—
Hayas.
ELS PROJECTES KEMALlSTES
SEGONS LORD CURZON
'Londres, 10.—Durant el dise
cure pronunciat darrerament per
Lord Curzon declarà que el projecte Iremalista tendeix a eliminar
tote els elements cirstians d'algunes regions, les euals• quedarien convertides poc menys que
en un desert si aqueste criteri
arribes a realitzar-se.—Havae.

caneen de l'A. de M.
SABADELL—El programa del

asgan comed, de l'Associació de
Música, el qual està conffat als
artistes Mme. Wanda Landowska, Eduard Toldrà i Esteee Grateces, està compost de les obres
següents: Primera part: "Trio",
de Haendel, per clavicèmbal, vioJi i flauta; Fantasia, Gaveta,
Bourree i Echo, de Bach, per clateicembal; segona part: Sonata
en . mi menor, de Mozart, per elevicembal i violf; Sonata en mi
menor, de Haydn, per piano. Tercera part: Les Ciclopes, La Foe
llette, La Joyeuse, Les Sauvages,
de Rameau, per clavicèmbal;
Ofrena musical, de Bach, per cla,vicembal, violf i flauta.
Aquest concert, que es esperat
emb veritable interès, tindrà neo
aquesta nit al Teatre Principal.
Es reservat exclusivament els
socis de l'Associació de Música.
El nombre extraordlnarl do

"Garba"
;. Artirä de la impremta el
número extraordinari de "Garba"
dedicat a la música.
tenim les millors referències
d'aquest número, en el qual es
ve treballant dee de molt temps.
Saben] que anirà il.lustrat amb
una munió de fotografies de
músics sabadellenes i q ue e0/1/A un interessantissim sumare.
REL13.—E1 dilluns vinent tine
'elrä lloc la segona audició rnu-,
p.eal del segon cure de l'As;eciaanizi a Ca.
• is Ceeneentse

Londres, 10.—Lord Bradbury,
en una entrevista celebrada amb
el corresponsal de la Agencia
Reuter a Berlin, ha dit que tots
els membres de la Comissió de
Reparacions estan de complet
ecord per a evitar una catàstrofe.
Afegí que durant la seva es-•
tada a la capital d'Alemanya no
s'havia registrat cap divergencia
d'opinió amb el seu col.lega francés 'M. Barthou.
Considera Lord Bradbury mes
urgente les necessitats financieros de França i assegura que ni
França ni Angjaterra han de fer
concessions mes enllä de l'inevitable.
Mentre el Govern del Feichacabä dient, lord Bradbury—no
formi un pla definitiu, res pot
fer-se per Alemanya si ella no te
valor ni v oluntat per a salvar-se
a ella mateixa i, per tant, els
aliats no podran ajudar-la.—HaLA NOTA ALEMANYA NO

SAT1SFA
París, 10—La impressió produela per la resposta alemanya
a la,Comissie de Reparacions (19
haeetat acollida molt favoreblemente Segons toles les probabilitatsela Comissió de Reparacions
no prendrà una deciesie definitiva, _sine que enviarà lote els documente que ha reunit a la C onferencia de Brusselece.—Rndio.

la qüestió de MasLosana, politice tendent a man- per exemple,
stil, la frontera de Siria i la
tenir el "statu-quo" als Balcans.
qüestió del Dodecanes, la discus--Bayas.,
sió dels guate no voldria proACUSA
A
LORD
moure el Govern britànic a la
LORD CURZON
CHURCHILL
Conferencia de Lausana—hayas.
Londres, 17.—En Petra dirigiELS ESTAT3 UNITS FAVORAda a la premsa, Lord Cuezan deBLES A L'AJORNAMENT
ministre
de
les
Coclara que el
Paria, 10.—Despatxos de Watenles, loed Winston Churchill, shington de font britànica, anunes el responsable del manifest cien que el Govern americä es
publicat per l'anterior Govern mostea favorable a l'ajornament
amb data de 16 de setembre sobes de la Conferencia de ha-pan prola política d'Orient, aixi com lam- posat per Anglaterra que permebe de la crida feta als Dominions. teria al Govern dels Estats Units
—Hayas.
designar representant a la dita
UN Kou CUIRASSAT FRANCE3 A Conferencia i donar-li instruecions precises.
ON ES EL SOLDA DE TURQUIA?
TURQUIA
Afegeix el despatx que el reParís. 10.—El Govern ha acorLondres, 10.—Als ceicles ben
informats s'assegura que el Go- dat enviar un nou cuirassat A presentant dele Estats Units a la
Conferencia probablement serä el
vern angles ignora on pugui tro- Turquia.—Havas.
ministre americà a Suissa, almi•
bar-se el Soldà de Turquia.
L'AJORNMENT DE LA CONFE- rall Bristol o l'ambaixador a RoNo és cert que Mehmed VI es
RENCIA DE LOSARA
ma—llevase
refugies en un veteen de guerra
Londres, 10.—Segons l'Agèn- LA FRONTERA NORD DE L'EPIR
britànic com ele dit.—Havas.
cia Reuter, Pajornament de la
Menes, 10.—A conseqüencia
POLITIS ESTA CONTENT DE Conferencia de Losana seré sede la gestió dels ministres aliats,
lament
de
vuit
a
deu
dies,
per
a
Grecia enviarà un delegat a la
LES SEVES GESTIONS
donar temps a canviar impres- Comissió encarregada de delimiAtenes, 10.—El ministre d'A- sions sobre la situació actual.
tar la frontera de l'Epir.—Radio.
fers Estrangers, senyor Politis, Hayas.
ELS SOCORSOS PONTIFICIS A
ha expressat la seva viva saESMIRNA
tisfacció davant del resultat ob- FRANCA I ANOLATERRA ES POD'ACORD
ABANS
SARAN
Reina, 10.—BI Papa ha- ardetingut a les entrevist-es que CeleLondres,
10.—EI
Govern
bel,
nat :ente s'efectui una nova rebra amb els ministres iuge-estänit ha donat instruccions al seu mesa de cinquanta mil tires a
laus.
ambaixador
a
París,
lord
Harl'arquebisbe d'Esmirna, per a que
El senyor Peeitis anuncià que
amb el Goverr iugo-eslau ha- dinge, per a que obtingui chela- les dietribueixi sense distinci6
vien acordat l'adopció d una po- racione precises del Govern fraii (tunea ni de religió entre tete
lítica cornil a la Conferencia de ces sobre certs assumptes cona, elia necessitate.—Havas.

CATALUNYAEl semen

París, 10.—M. Barthou ha declarat al corresponsal de l'Agència lavas a Berlin que els 4necee de la Comissid de Reparacions no ha tingut reza desitjat per a aconseguir les finalitats
que es perseguien.
L'evasió de responsabilitat —
afegí—no es menys gran a Alemanya que la de capitale.
Les notes del Reichs Abre l'estabilització del mace, no s'assemblen enes que de Iluny al pla precie projectat. Es tracta únicaulent
de suggestions, però no de verdadores solucione del problema.
.No vull resumir les decissions
de la Comissió ihn que seguirien
ed molt menys vull dir res que
pugui afeblir aquesta unió de la
qual el Govern alemany, durant
totes les nostres entrevistes sentí
creixer el pes; per?) com a delegat de França jo defensaré els
drets del meu país, que si be es
cert que el crdeitor no ha d'arruinar al deudor, no es menys ver-tat que tampoc en benefici del
deutor hagi d'arruinar-se el creditor.
França—acabä dient—no ha
fet tan immensos sacrificis ni
tants grane avançaments perque
ara se li neguin o se li regateigin les garantice necessäries.
NIngú pot ni ha d'esperar que
França porti la seva moderació
fine a l'abnegació.—Havas.

rece de la celebre artista Wanda
Landowska.
— Ahir el campió de la provincia de Tarragona, el Reus Deportiu, es traslladà a Tàrrega per
a jugar un partit amb el carpió
Ileidatä, Tàrrega F. C., resultant
vencedor el Reus Deportiu, per
4 a 3 gols.
El Catalunya F. C., de Reus, va
jugar a Tarragona amb el Ulm-.
nästic- F. C., d'aquella capital,
quedant 2 a O a favor del primer.
— A la ciutat de Granada, un
residia, ha mort En Joan Jordana i Montserrat, arquitecte,
germä de l'ex-regidor nacionalista reusense En Remen.
— El mercat d'aviteestä molt
concorregut, amb una temperatura espléndida.
— Don baleó de un segon pis
del ciirrer de Santa Paula va caure, el dissabte, una nena de N'Anton fiabinjau, filla del conserge
de l'Escorxador públim
TEYA. — La societat La Unió
Teyanenca" Ila reparta entre ele
seta socis el programa do les
festes que Linchan lloc derant els
dies 11, 12 i 13 del que som. Tant
els oficie com la processó, conceda i balls, eón a eärrec de la
co?teguda orquestra La Catalana, de firanollers, augmentada
fine a quinze professors.
La sala de festes serà camelee
tida en esplèndid sale, que amb
tant de gust i exquisit art ha pintat En Josep Bosch.
L'entusiasme que regna entre
els socis, fa creure que floran
une! tutea Iluitlee,

MONTGAI.—En aquesta vila
MUERES. — Durant el mes
(l'octubre han concerregut a la d'Urgell tingué bloc el passat
Biblioteca Popular de la Mancomenee, l'acte de beneir la Semunitat 1,464 lectors: 943 humee,
nyera dels 9omells de Juventut
45 dones i 476 infante. Ilan estat
"Renaixença Montgaienea" con-'
consultades 2,084 obres: Llefres gregant-se representacions d'ald'infants, 476; obres fermentes, tres pomells veins, recordant en83; Filosofía, 8; Religió, 10; tre altres, els de Balaguer, BellCiències socials, 28; Filologia, 11; catre d'Urgen, Lleyda, Agramunt,
Ciències pures, 56; Ciències aples Täe'rega, Bellpuig, etc.
cedes, 80; Selles Arta, 176; LiteTeta la població palesava la
ratura, 397, i Histeria i Geogra- forte catalanitat de que donaren
fia, 290.
preves, puix eren diverses les
S'Ine rebut de la Biblioteca de balconades que Illuien la barrada
Catalunya, en prectec, un lot de senyera. La l'esta es deecabdellenes tic Belles Arte.
111 segons programa. Entre ale
— El dia de Tots-Sants varen tres actos consignem:
de
jugar un interessant partit
La benedicció de la senyera,
futbol -els primers equipe del Caapadrinada per la senyercea Con
talunya, de Badalona (campió del cepció Pons, quo la brodà, i el
Grup A. de segona higa) i de la conseller dels Pomells de Lleye
Unió Esportiva, de Figueroa. El da. Ofici solemne anant el sere
resultat del partit fou faeorable mó a eärrec del P. Benet Noa la Unió Esportiva per dos gols guera.
a un.
Ofrena de flore a la ilesa que
L'equip del Catalunya, de Badalona, estarä format do la se- (lema el nom d'En Prat de la Rigüent manera: Garete, Ibäiíez, ba, a la Piara Major del poble,
eloseardó, Kaiser, Bosch, Silves- amb parlamente dels senyors Altre, Revira, Folch, uran, Hu- davó i Bergós i despees una gran
bailada de sardanes.
guet, Cantuer.
A la larda tingué lloc el gran
La Unió Esportiva s'aliniä així:
Raugyph, Walter, Humbert, Ba- acto d'afirmació nacionalista, en
el
que es recitaren diferents ,poee
ñas, rata, Miravitllas, Romans,
síes, i foren cantades cançons
Felip, Batey, Colla, ,Albalat.
El diumenge abans la Unió Ese populars -juntament amb parla,
portiva havia derrotat un equip mente dele senyors Jou, Jau-'•
del Júpiter, do Barcelona, pei 7 me Arquee, Camil Cava, Antoni
— Segueixen augmentant ele Berges, Xavier Rubies, Aldavó,
rètols en català. Gairebe tole els 1 Roque, acabant l'acto amb el
establiments que es reformen o cant del nostre himno nacional,
que s'instal.len de nou posen llur que fou escolltat amb devoció i
anunci en català, seguint el co- encoratjador entusiasme, essent
rrent catalanitzador. Recentment, Interromput diferente voltee per
l'importantfesim establiment de a aclamar la Ilibertat de Catafundiciú Italiens mecànics de don lunya.—C.
Lluie Fita ha posat en català
'Iliumenge
MONTBLANCH.
l'anunci del nou edifici Aun exe
peseta el "F, C. elontblanqur,
presea/nene Ita estat eunetruite

Roma, 10—El Consell de ministres ha decidit demanar al
Parlament plena ¡federe per a una
reforma administrativa i ha declarat que l'Estat no ha de fer
cap emprestit a l'estranger. Arnb
tot, el Govern no s'oposarä a
l'aportació de capitals partieutare.
El Censen al/tornee daspree al
senyer Mussolini per a estudi
tu, pla de reforma de ia fo-ea peblica que reuneixi el màxim
d'economia i eficàcia.
També decidí procedir al traspäs gradual i ràpid de les xarxes
telefóniques a societats prrvades.
—Radio.
MUSSOLINI I LES REIVINDICACIONS FE1XISTE8 -A L'EXTERIOR
Roma, 10—Mussolini ha deelarat en una interviú, que es
proposa assistir personalment a
la Conferencia de Lausana si la
situació interior del pele ho pernee Afegí que aprobava per complet el punt de vista de Poincere
de velen accelerar la reunió de
la Conferencia i insistí sobre la
necessitat d'un front únic interaliat, siguin les que sigum les
contingències, encara militare,
que convingui afrontar davant
dele tures.
Respecte de Constantinoble, es
declaris partidari de la suspensió
de capitulacions i per un sistema
I e garantice d'eficàcia suficient.
.Parlant de la qüestió de Tenis,
Mussolini expressà la seva convicció d'arribar aviat a una inteligencla franco-italiana, per la
gnal com sers sutioimit que
Franca practiqui una política
mes lliberal davant dele nombros es colons italians establerte
Tunis . Res essenceel—afegl el
eap del Govern italiä—deu ni pot
reparar Fnanç 1 Itälia. La propera signatura' d'ein acere/ comercial entrei ambdes paises produirà el millor efecto. Per altea
banda, entenem que Pintereenvi
intelectual ha d'ésser intensificat
Mussolini arana aient (lee Bella esta amb França en la qües
tió de les reparacions, per la raó
que ambdues naeione tenen en
l'asesten/de el mateix
Bayas.

ELS NOUS AMBAIXADORS ITALIANS
Roma, 10. — Els diaris diuen
que l'ex ministre marqués delta
Torretta serä amenat ambaixadon a Londres, en substitució del
senyor Do Martina, que passarà
a 1 okio.
Afegeixen que el baró Romano
n'Avezaría anirà d'ambaixador a
Parte; el comte eaolitti di Cale
boni sus designat per eírnateix

secció d'esports de la Joventut
Nacionalista, es traslladis a Vimbodí per a celebrar un encantes
amb l'equip d'aquella veina població. Guanyaren ele nostres
per 2 a 0.
—D'aquí a pece dies, a la ^,10ventut Nacionalista" s'obriran
clases de nit d'Histeria de Catalunya, Ortografia catalana i
Francés, que -prometen veure's
molt toncorregudes.
— Ha estat nomenat oficiar de
secretaria del nostre Ajuntament
En Lluís Vives Poblet.
— Les fires d'enguany, que
s'escauen els dies 6, 7 i 8 de de,
sembre prometen Asee Iluidee
simes, car ultra els concursos de
bestiar que anuallment s'hi celebren, hi ha el propósit de fer
grane festes. Amb aquest objeee
te, l'Ajuntament va cridant a tole
ele gremis, a Casa de la Vila,. de,
manant-los la mes decidida cooperació. Fins ara tothorn
sentit identificat amb tan bella
iniciativa, (le manera que tot fa
esperar que les fires i festes seran un gres esdeveniment.
— Es treballa activament a lee
obres del carni veinat de Prena
feta, que ha d'estar liest pel 31
desembre d'enguany.
— El temps es fred de debe.
MOLINS DE REI.—Regna gran
entusiasme entre els elements
esportius d'aquesta població, amb
motel del campionat de futbol ja
comensal. Darrerament jugaren
Partit els dos equipe locals, fentse d'ell innombrables comentaris T havent-hi l'efervescència
prepia dele apassionarnents, donant dit partit un resultat, dese
pele de formidable Huila al enserns que noble, d'un empat a 3
gola, Tal eem ja preveiem malle

càrrec a Madrid i el comte de
Bosdari sedä anomenat arriba:xador a Berlín.—Havas.
LA DESESPERAC10 D'UN ADVOCAT sociALISTA
liorna, 10.—L'advocat Valenre
organitzador socialista molt cenegut a la provincia Caserta, s'ea
suicidat a Arpino, amb dos treta
de fusell. La causa del suicidi ee
la deeepció que cause a les seves
conviccions socialistas. la puja,
da deis feixistes al Poder.-11a,
dio.

INCENDI D'UN IHERCAT
Beng,assi, 10. (Itàlia) .—Un ine
cendi d'extremada violencia ha
destruit les dues terceres pare
del mercat cobert situat en el
centre comercial de la ciutat. Els
danys s'eleven a alguna mitions
de lires.—Radio.
EL Clellel INTEGRAL
Roma, 10.--.-Un individu ano.,
menat Laspada que vivía separat de la seva neullee penetre
al dcmicili d'aquesta ciee vivía
anal) la seva mere i el seu !reme,
emprenent-'los a trets a tots elle
ferint mortalment al seu cunyat
i a la sevae.smera, i despees de
matar a la seva muller, incendiä la casa. Despees es degolle
amb una navaja i es !tutee per
una finestra.—Radio. .

ELS prt mst:3 NOBEL DE FIGIO'i
I QUIMICA
Estocolmo, 10. — El premi N04
bel de física corresponent a 1921
ha estat otorgat al professor
Einstein, i chI corresponent a
1922 al professor darles Niels,
bohr. El de Química corresponent a 1921 ha esta t otorgat al
professor angles Frederich Sod-,
ry, de la Universitat d'Oxford.—
Hayas.
NAUFRAGI D'UR1 VAPOR eeTROLER SIS MORTS
Cuxhaven, 10. — El vapor pee
troler "Leopo l d David" s ha es-.
fondrat a conseeüe.ricia d'una explosió. Hi ha que lamentar sie
morts.—Radio.
EL CONGRES D'2 LA TERCERA
INTERNACIONAL
. LA LLUITA CONTRA LA

SEGONA
Varsovia, 10.—Comuniquen
Peteeigrad que en una sessió pele
peratória del Congrés de la Ter.
cera Internacional, Zinoviev
dec;arat que la Huila contra la
Segona Internacional Internacional constituia la tasca principal
i que es tractava d'una Iluita ne
pas de partits, sine de clase.
La nova politice económece dels
Soviets ee la etapa inevjtable de
íes revolucione proletàries a tole
els palcos, exeepció feta d'un.s
poca, on la indústria este nene
desenrotllada.—Radio.

grat els comentaris dels enser
mistes, no ocorregne cap inoi4
dent censurable. Afortunadament
nostre Vila ha donat provee de
cultura i civitat.
Dimeeres passat, Diaria da
Tots Sants, l'equip del Foment
jugä un partit amistes amb el
primer del Canigó, vencent Fequip local per 4 loas a 0. Fou
en un dels partes on vejerem la
que el primer equip del Foment
pot donar de si, que es mete
Tots els jugadors estaben vertadissims acuse excepcie, eme
nos neixer la creença que de tenir constància en exhibicions
com aquesta, no fora dificil obtenir el campeonat d'enguany det,
Grup D. Aquast equip l'integren
els següents jugadora: Garete,
Sanahuja I, Sanahuja II, Fofa,
Basses, Snbirats, Cases, Roes,
Vilagut, Puertos i Usan.
salaedo
T a sFaendt es r csi
O r-era,Aelladisad
bal
grupameiet de la casa donà une
representació del drama
naci Igläsies, "El cor del pole
que obtingue una bona interpree
lacee
— Amb motee de l'arribada
de nostre convilatä el jove Ulule
Puiggare despees d'una Itero 1
forçosa estada en torres africanes en complernent de SOD eervei
militar, la Yoventut Católica 11
ofrenis una vetllada ;Hereda me'
sical, digne cretloge i la que e.
vejé concurridissima en prova
lo molt que l'entitat aprecie OS
seus socis. Entre els molts (lee
balls que es llegiren a l'esme
da ve-Macla, resaltä en gran me'
nquerea il ea sm
laccututarta p
deuisvgäqraireis
enviat a sos amics duratel 10
llarg eaptiverie--9, ,
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LA PUBLICITAT

CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

LES DISSENSIONS DE L'EXERCIT

Millän Astray es declara' víctima de les Juntes de Defensa
'Manifestacions al carrer
nió de la Premsa
L'assumpte del dia, l'únic tema de les
converses i sobre el qual s'han fet upas
sionats comentaris, en cafés, casinos
en general en tots cls centres de reuni,
el constitueix la publicació del documen
que açucsts matí apareix en eis pede,
dics de Madrid firmas NI cap del Terç
senyor Millän Astray, tinent coronel d

l'exèrcit, i en el qual explica els motiu'
pels quals demana la seva separació d,
l'exercit
L'aparició del sensacional doc-umer
fou objecte, coto diem, de sota mena d,
comentaris i converses. Des de suposar
que el fet pel cap de la legió ha obeit
determinades maniobres polítiques, fin,
a sospitar mea classe de conseqüencies
transcerglentals, mes o menys descabellades, el capital. dels suposats era extensissim.

JNFORMACiONS d ELS

L'opi-

rament a l'opinió nale col-locat en la
,ituació d'un ciutadä qualsevol.
Per aixó he damanat la separació de
l'exercit
-Van a secundar aqueixa actitud els
altres capo i oficials de la Legió?
-Totes les meces forces i autoritat,
aixi com él meu afecte als companys,
l'utilitzaré en aquest cas perquè ningú
secundi la =va actitud.
T -5 5, - 1/ - 5 - s.' 5 ci hi ha alguna víctima haig d'ésser jo.
Espero . confiat en que l'opinió sabrä
apreuur et meu sacrinci i respondrà
ta nieva actitud.
- L'acte de voste ha deixat en segon
termini l'acte polític de Saragossa.
-Dones cregui que scnto la coincidencia.
I en acomiadar-se el scnyor Millan
Astray, ha dit:
- Jo li juro a vosté, pel meu honor,

TENIS

que l'acte que he realitzat no té absolu-

Els periodistes, con, és natural, han
acudís als centres d'informbació cercant
noticies.
, Al Palau han parlat brcument amb
el senyor Sánchez Guerra, que, räpid,
ha dit que marchava a Carabanchel per
a presenciar els exercicis d'aviació anuodais.
Els periodistes han acudit després a
Governació, saludant al senyor Pinies,
recent tornat del seu districte, peró el ministre no ha fet cap manifestació, assegurant que els assumptes del dia no eren
de la sera parróquia.
Els repórters han acudit a la Presidencia, i com que no es trobava allí el
sots-secretad han esperas la seca arribada.
Sisan alarmas una mica els periodistes al veure que a dos quarts d'una no
hacia arribas el senyor Marfil.
Per fi. prop de la una, ha arribas el
sots-secretari, que acabava de parlar amb
el cap del Govern.
Somrient ha saludat els companys
dient-los:
- El president ha despatxat amb el Rei.
-Res més que despatxar ?-ha preguntat un periodista.
-Res mes que el despatx ordinariha insistit sois-secretad. Ni ha firmas cap decret. I ara-ha afegit el senyar
Marfil-a dos quarts-d'una ha marchas
acompanyat del soto-secretad de la Guerra i del cap d'aviació, general. Echagüe,
a Carabanchel, per a presenciar les pràctiques d'aviació. •
-I a cavar abutardes ?-ha afegit
periodista.
- També caçarà.
El Rei marxarà el dissahte i el dinmenee a la finca de la Castanera a la
provincia de Toledo.
El periodista.-Peró no hi ha res mes?
senyor Marfil.-Es que hi ha quelcom mes?
El periodista.-Ens referim al docunemt del tinent coronel scnyor Minan
Aetray.
El senyor Marli1.-E1 del senyor
flan Estray és un fet lamentable i dolo.
rús; és d'aquests casos que sempre resulten dolorosos per als governs.
El capità general instrueix diliginciea,
ipuix ja saben que hi ha una reial-ordre
que prohibeix als militan fer declarado:1s en la premsa.
En aquestes diligencies es veurà si s'ha
extralimitas el tinent coronel senyor Minan Astray, i al Mateix tcmps s'esbri'noran les al-lusions que es fan en el do-

tament cap concomitància política, puix
jo he obeit solament a la veu del meu

propi impuls.
ELS OFICIALS DEL TERÇ
El senyor Minan Astray, coro dignérein, reuní al Sell domicili a 30 caps
dais del Terç que es troven a Madrid.
En aqueixa reunió es va Ilegir el document que el cap de la Legió derigcix
a l'opinió pública.
Així que comer/el la lectura, un capità va interrompre cridant: "Jo lambe
demano el retir", i seguiren diverses veus
que repetiren: "I jo. I jo".
Allavors el senyor Millan Astray els
va-interrompre vivament. Jo no volt produir una sedició. En tota obra hi ha un
märtir, i en aquesta ocasió he de ser-ho
jo. Ja que cm vaig endur els llorers, clec
també sofrir les conseqiiencies desagradables.
Es mes; per si demà estic en presons

militars, us deixaré escrites unes instruccions perquè us cuiden d'aquests 400 legionario que actualment hi ha a Madrid.
Continuä la lectura, i algú dels presents feu observar alguna falta de redacció. El senyor Minan Astray digné:
-Tant me fa que estigui mal escrit ;
aquestes repeticions donen mis energía
a la frase i sobretot no vull treuro-li respontaneitat amb que he redactas el document
Aquest fou aprovat amb aplaudiments
per tots els concurrents.

OPINIONS DE LA PREIRSA
' "El So:" diu el següent:
"En la nostra informació d'ahir
afirmavein que després de les SI3
de la tarda seria conegut un succes transcendental: ocorr erä,
dejen una d'aquestes tres coses: el Govern haura dissolt des
Juntes de Defensa de l'arma d'infanteria, o haurà dimitit, o dissoldrà el Terç Estranger.
Dones be; a dos quarts de deu
de la nit el cap del Terç, tinent
coronel senyor Millän Astray, donava als periódics un document
sensacionai en el qual comunica
la seva separació voluntaria de
i mostrava a la Ilum d -s
la publieitat la história de l'ac,
tuació de els Juntes en aquests
ültims temps.
Si fos una cosa individuar i privada no tindriem motiu per a do narli una significació trascendental, ni el can del Terç s'hauria
cument.
cregut obligat a dirigir-se al País
Sha designat ju f ge especial a un co- i pendre les planes dels perióronel d'enginyers.
•
dica.
Aquestes diligencies testen caràcter
El mateix problema que s'ha
previ.
presentat en la consciencia del
dimil 'ent que pertany a un exer,
EL QUE DIU EN raILLAN
cit dominat per un poder secret
ASTRAY
• i irresponsable, que recobra la
Conegudes les declaracions del Go- llibertat d'acció, no tardara en
vern, els periodistes s'han traslladat al sorgir, si no ha sorgit ja, en la
consciencia dels militara que no
domicili del cap de la legió senyor MiIlan Astray, que viu al carrer de Justi- es sotmeten a la disciplina sucia, número 3.
brepticia de les Juntes de dejen.,
Quan els periodistes han arribat el sa.
senyor Minan Astray es trobava al seu
Des d'ara endavant no podran
despaix, d'uniforme, rodejat per uns vint seguir en les seves sistematives
negatives
ells que en dies de peoficials de diferents armes, en sa marill es dediquen a la capa d'abujoría pertanyents al Terç.
tardes
En la casa es rebicn'altres visites, com
lambe telegrames i caries de felicitació. • Comença ara la dissolució efecI..a primera :l'ayuntes arribä a les non tiva de l'exercit ja descompost
del tuatí, signada per "Un contritmient". virtualment.
No creuran els Governs arri1.7n redactor de la Premsa Associada
de Barcelona ha estat el primer en sa- bat l'instant de la seva interven.:
ció?
ludar al senyor Millan Astray, dient-li.
No ha necessitat la Junta d'in-Em congratulo de que no siguin
fanteria bascular un altre Goexactes les alarmants noticies circuladas
vern, el sis, o el seta, no da presobre l'empresonament de vostè.
-Fins ara, coto ja ocien -ha contes- cts Iluitar contra qui no posa
- tat cl senyor Millau Astray-estic en ac- resistencia i fa paliques totes
titud espectant en espera del que passi . les solicitacions; ii Ita bastat que
ei Govern deixés pasear tranquiEspero els esdeveniments ami) tota
quiLlitat, perque estic acostumat a graos lament les persecucons que rebatalles.
lata el cap del Terç.
Per6 el Govern queda ferit
-Si-ha observas el nostie companyiteré aguanta batalla és un xic més difí- mort. Com una avutarda, iniciara
el seu vol lent susps, per a des, di de guanyar que les d'Af rica.
•
aparèixer tot seguit en franca
-Dones malgrat ésser difícil, com que
la raó est.i de part nieva, confío en la fugida.
"EI Debate" diu:
Yictória.
.Qui pot negar ja 'l'existencia
--Pot voste dir-nos alguna cosa que
amplii els documents donats a l'opinió? (l'un poder amagat que Maneja
• -La meya sitnaci6 m'impideix fecho. l'exercit i. adb l'exercit, els goTine d'esperar el desenrotllament dels verns?
esd eveniments. El que si puc dir és que
Certament, l'exreit espanyol
he sacrificat les meves il-lusions i la me- •stà escrivint la pagina menys
ya carrera, per di` poder conviure amb honrosa de la soya história,
UIT exèrcit on aculen dos poders. Tot ho
per que no dir-ho. la menys
faig en defensa de la disciplina maltraeNO cae othrÄt4 6
lada •auib el fi de Pede! Da49a1-4
.••
*1111,

'
na. La insubordinació, la rebel- tuts i en els ideals deF ue-. • • J
lid, el iop d'Estat, poden cons- cit.
L'obra de les Juntes culmina en
tituir un fet. gloriös en la vida
xent que a l'exercit no li Es possible la
Primera carta a rexcellentissim sed'una col.lectivitat militar. Al la catästrofe d'Annual."
vida tenint en contra l'opinió i l'esperit
nyor president del Consell de ministres.
Diu "El Imparcial":
menys aquests actps revelen conacional
i els perdis que llur actuació
ratge, virilitat, gallardia; pecó
"Ei o no cert que des de 1917 -Melilla, 15 de setembre de 1922.-Don enclou, i que
que han estas mal inconsiderem indigne dels qui ves- els Governs en lloc de cumplir Josep Sätichez Guerra, president del terpretades lesposat
finalitats que amb ractuateixen l'uniforme el laborar sub- el primer, 01 mes fonamental deis Consen de ministres i ministre de la ció de
tals organismes, diguint-se Juntes
reptíciament i a la sombra, sen- seus deures, que no pot ésser al- Guerra.: El saludo amb el mes gran
hom es rendeixi davant de
se tenir ol valor moral de supor- tre que el de resoldre els conflic- respecte i subordinació i amb sota l'e- olaComissions,
realitat en que es faci constar requibar les conseqüències de Hura
tes planteijats a la vida nacio- quanimitat, i després d'haver meditas deactes, i l'exercit no ha de fer-se nal, han defugit sempre la qües- gudament aquesta carta, la elevo a V. E. vocació en que s'incorre en jutjar de
il.lusions: per aquest cenit quetió i han procedit, quan no ansia en compliment dels riscos deures amb la Ilurs desigs, es cedeixi davant de la y oerror, amb censurable barroeria? patria, l'exercit i l'Arma d'Infanteria, de luntat del país i es dissolgui aquests orgadaria ferit de mort.
nismes com a demostració. de la puresa
No la força física, sine' els fasEn espera de que el Govern, la qual formo part.
Despres d'haver cual en contacte arnis de Ilurs ideals i com a acatament a tactors rnorals 'aseguren la vitali- en vista del que passa, es decetitud de la nació amb relació a rocirtat dels cossos armats. La disci- deixi a parlar perque acabi tot l'opinió pública i d'haver escoltut els ha- cit.
plina, la lieialtat, la fideditat als malentes, afegirem nosaltres a 'lo tecs de l'anima nacional des deis campePerú aquest acte troba dificultat per a
pactes contrets i el sacrifici da que abans dèiem, que fa poc d'un rols a les mes altes jerarquies del Gol'existència davant del be pUblic, mes, quan començaren es ((post- vern, obrers agricultors, grans fabricants, la seva realització per que justament el
mitjä per arribar a esterioritzar- so d'una
són les arrels de la fortalesa
cions de criteri entre elements empleats civils, negociants, bornes que
l'exercit davant dels seus propis distints dels instituts armats, exerceixen les arts lliberals, clase mis- manera concreta tal desig comporta inefils i davant dels del pobel.
aconsellavem prudncia i demana- ia, aristocràcia i clero, centres de l'exer- eludiblement rhaver de valer-se del sisOn pot arribar un exercit que vem que es terminessin les dis- cit, generals, caps i oficials de totes les terna de les majories, no autoritzat per
de la disciplina i perqué_al
perd l'estimació popular?
sensions mentres el Parlament Armes i Cossos i particularment la In- les regles
d'avall de ractuació, en arribar el
Ens ho diu l'exercit dalia. Despronunciava la justa sentencia fanteria de la Península, i en vida íntima cap
prés de la guerra, l'oficialitat no que aixfs un com altres estaven i familiar els mateixos elements d'Af rica moment d'exposar en forma d'irnposició
cosa que pugna amb la disp ocha, sortir amb l'uniforme al en l'obligació de respectar.
i en les tendes de campanya, he obtin- de les masses,
i amb que només puguin exteriocarrer i la reacció contra aquest
Coincident amb aquestes acti- gut la conseqüència rotunda que la Na- ciplina
ritzar-se aquests sentiments molt generaestat d'esperit fou, com es sabut, tuds i amb els rumors de que les dé es troba divorciada del seu exercit
molt mes del que la gent s'imauna de les causes del neixernent Juntes Informatives tornaven a que no l'aprecia. No es revelar cap se- litzats,
gina, el que sigui el poder constituit,
del feixisme.
cret a V. E. dir que l'Arma d'Infanteria
fer indicació de.cert caràcter
Afegeix que no es decorosa la Govern, fou la marcial peregrina- estä dividida en dos sectors. Uns els que riinic al qual Ii pertoca en absolut i per
situació dell senyor Sänchez Gue- cid del tinent coronel afilian As- reconeixen 1 obeixen les ordres, petisa- complet tal facultas, que és el que va-'
lent-se dels atributs ho ordeni taxativa-.
rra, perú se li ha de ,:oncedir
tray, que s'allunya de les seves inents i disposicions que emanen de l'ano- ment.
tel mini perque. med(ti les seves tronos per a venir a Espanya,
menada Conaissi6 Informativa de l'Arma
Conseqüencia natural dels mats a,onya-p( ovidencies.
certanient com a missotger de d'Infanteria, el cap de la qual lambe es lato anteriorment,
de la intranquilitat
Entenem diu—que sols bi 11!\ pau,
titula representant i mantenedor de la
piritual que regala entre els o
de.
la disjuntiva d'En afeara: o s.!
Allavors, cona ara, demanavein unió de l'Arma, i d'altres, entre els quals l'exercit que conscient es dónaficials
compte
sent el Gabinet amb forces per a que el Parlament entengues en es troba el que te l'honor de dirigir-se
governar, i governa de fet, o, sen- Eassumpte, que despres d'obliga- a V. E. amb aquesta " carta, que en la dita deis gravíssims práblemes que es van
presentant, és la del abatiment, desmose els indispensables mitjans
da deliberació adoptes la resolu- comissió no reconeixem altres poders ni ralització, apagament lent i progressiu
coercitius, deixa el pas franc as ció'adequada per a acabar d'una facultats que els que taxitivament mar- dels
entusiasmes militars, tristesa i fique fan impossible tota obra de, vegada i per a sempre amb la ca el R. D. de la seva Constitució.
nalment afebliment de l'esperit
Govern, perquè eis mateixos aga- mes llunyana possibilitat de qué
En aquesta carta, senyor president del
fin d'una vegada el poder que es- el conPlicte es reproduis, i alzó Coreen de ministres, ministre de la Gue- que es el que vigoritza els exercits i fa
grans les nacions, i no mencionem l'abtan mediatitzant aris ha.
mateix nosaltres diem ara, per- rra, només parlo a V. E. com pot parlar negació i l'esperit de sacrifici, perquè
"La Libertad" diu:
què cada dia els fets evidencien un militar. En non' meu solament i serme aquestes altíssimes virtuts que molt aviat
No se'ns amaga al gravetat (pie que es precís enfrontar el pro- ultra representació que la meva modesta
s'hauran de qualificar de rcmotes i que
en aqueats mornents entranya
b:ema, perquä • d'altra manera personal, i en aquesta forma i solament
asarles a cercar als an-his i a
decisió del senyor Minan Astray seré quasi impossible amagar ta dintre d'ell,a pels efectes que en la molt caldrà
les blibioteques, arribada la qual cosa
ni la situació delicadissima quo vergonyosa realitat i, mes que di- respectable opinió i esperit de V. E. pugui
impossible l'existència del Cos que
crea i les seves possible deriva- fícil, la solució."
obrar, cm considero en absolut sense el
jo mano.
cions e l'ordre polftic, i per aixó
Diu "El Liberal":
comanament del Con que el Govern, amb
Cree haver exposat, seayat tirecreiem que la cosa mes patrióDesplaant a un pila secundar', la sanció del Rei, va concedir-me. S6a
tica ds abtenir-nos del comenta- el que en la pugna atany a ascens els ideals que montjoien la me y a vida mi- sident del Consell de ministres,
la situació del nostre exercit
ri i no voler fer un judici que po- per meras de guerra, hi ha en la litar, anule a la diSciplina, Ileialtat al la sabiduría de V. E:, augmentagués exaltar les passions ja prou documentació aportada pol cap tron 1 fe en els alts, designio de la pa- da si és possible per la, sabiduescaltades en l'exèrcit, en cii 011a/ -del Terç una dada que cotice des- tria, traduits en amor a la disciplina madel Govern, i el coneixement
la disciplina i la unión dels seus tacar en primer terne: ei que es nifestada en tots els seus múltiples as- ria
exacte i profund que V. E. Id
components són garantia d'ordra -refereix concretament a la pre- pectes i en el no reconeixement a l'obe- dels
estats espirituals de•
per al país.
gunta que el coronel Nouvilas, diencia d'abres orgues per a obeir que ció i del seu digan em disculpen
L'expedient sobre les responsa-: que presideix la Junta 'Oentral, els legals que es desdoblen en comana- de seguir endavant aquesta carbilitats del desastre d'Africa esta féu a l'oficialitat de d'arma de si ment per les personas que han d'exercir- ta, queja ve essent molt extensa, i
pendent de discusió, com ho esta .s'acatava o no un decret emanat los i compliment dels reglamento i de les ara, excel.lentissim senyor, esel suplicatori per al procesament del ministeri de la Guerra i amb Beis vigents, rebutjant en absolut qual- colli V. E., i amb el to que soladel general Berenguer; i per aixö la firma del sobirà.
sevol ingerencia d'altre comanament que
ment pot parlar un soldat davant
considerartem perjudicial qualseNo podem creare, no ho creu- per ser irresponsable està mancat de la dells seus capa, que es el de la
vol contingencia politica com a rä nimpl, que després de la de - primera condició fonarnental del coma- mea absoluta, profunda i rotura-,
conseqüència de la perillosa Ss - cisió del senyor Afilian Astray tot nament que no és altre sinó la responsa- eta subordinació, en aquesta for-, tuació creada.
quedi en répiica 1 dúplica .entrp bilitat Lleialtat al Tron en la manifes- ma, dones, jo sol (perdoni V. E.
aquest cap i els de les Comissións • tació en tots els momento solemnes de que lPinsisteixi en dir que parlo
Tan funestes poden ésser
respecte i acatament al que per la Consti- per mi sol) li demano amb ei meaquestes circumstàncies les acta- informal ives.
'La Correspondencia de Es. tució és el Cap suprem deis designis de jor- respecto que en considerar
tuds apassionades i una violen,.
la pàtria. En tenir sempre present la despres de l'exposat que els
ruptura de relacions entre capg-i pafia" escriu:
"Les persones mes significa- idea que la seva vida ha de ser perdura- cilla que s'acosten són mortaja
oficials de l'exercit, com les possibles maniobres politiquea afa- de s en el camp niinisterial dual ble i que en la seva defensa primer i per a l'exèrcit i per a la pàtria,
vorides pella antagonismes posats aquesta tarda que mai com ara en el seu engrandiment després, ha de que se'ls podria' sortir al pas
de manifest en la ,gran familia era mes justificada :a scretniat ser dintre de la nació, amb els elements amb els remeis que molt modesdel Pulid Le que. Mä3 Cr1,1:4 V8-1 no militarizats, treball i amb els elements tament esposo, prego a V. E. qus
militar.
Falten quatre dies solament. gm:n ha dona( prov ... el pres:dent militan disciplina, treball i estat cons- si apresta alta saviesa que pos.
per a la reunió del Parlament. fiel Consell. Suposaven que En. tant d'utilitat i oferiment per a llar em- seeix 1 aquesta responsablitat que
a aquest s'ha de sotmetre las. Sänchez Guerra esti mana la prament amb les armes a la ml, en lammr ii correspon com a cap del Gos
a la disciplina, es nega terminantment raqüestió p l atejada amb
sumpte integrament, i creiern
vern li fan apreciar corn errada
l'acte lealitzat per En Millän plicació dintre de la disciplina militar la me ya opinió es digni disposar
que tota determinació que es pren
del
procediment
plebiscitad
o
regim
de
gui a espatlles de la representa- Astray no com stn plet del Poder
el rellevarnent del eomanament
ció del .pals seria tan perillosa públic, sin() corn ana pugna per- majories per ser absolutament contrari a que exerceixo en el Terç d'Ess
Inserida
militar
i
per
implicar
inal-lacom anti-constitucional.
Nene 1.
trangers per considerar-me inca"AB C" diu:
Mes deier, 1 (1( s pus havent de- blement el que accepta en un exèrcit el pacitat per a exercir-lo, mentre
regim
de
tnajories,
aquestes
no
les
cono"Espanya paga un pressupoat nla( at ahie
v.:: el pro-:dent
lii hagi dintre de l'exénit orgade Guerra molt superior als seu3
Consell qu elenp.nts que titueixen ni el generJat ni el Cos d'ofi- nismes que com a Coniissió
recursos. Proporcnonallanent paga ei lar. essest ihj 5 ho del t o men- cials, i st, el de les clases i soldats, i que formativa de l'Arma d'Infantería
un pressupost d'una gran poten- lar: palie en nquests monionls en el moment que, dintre d'aquest pro- exerceixin autoritat amb la qua)
cia militar; per() Espanya no L6
produien ama ..11!:1 co-oc:•16 cediment plebiscitar' la tropa demani cl no és compatible el comanament
exercit, ni té assegurats cap dels aus mai , hav'e asta' tan trírtqu:1- seu lloc en la votad& s'haurà entrar de que exerceixo i aixt mate i amb
fins (l'un exercit. No te l'eficàcia la com ara, ; t 1 .. . lar nnsegiient, ple í en absolut en el règim sovietic tal igual to as súplica dimano perdó
de cap servei militar i ni tan sois no hi havia inotia que expl(q(Os com passo a copiar d'un llibre que es ti- a V. E., d'insistir en el que he dit,
la base ni el gärmen d'una reor- una actuació immedia-a del Go- tula "Les Juntes militars", publicas fent-li present que la meya recela
mateix any i editat a Santander
ganització.
es presa dintre de la mes
vern contra eis mateixos, el pr5- aquest
per un amant de l'exercit, l'autor del qual lució
perfecta equanimitat, i, per tan1,.
Des dels 157 milions de 1906, cedir d'unaman3r a distMta sería és un comandant
de l'exèrcit, que en la
reuneix les condiciono que nana..
el pressupost de Guerra ha ser-- igual a actuar al dictat, i alió, pàgina 356 diu: "Reflexioni
tumbé roralment comporta accepti V. E.
bat en avene oontinu, sense una fina havent-hi motiu, un Govern
ficialitat quina Es la torea educadora de les majors provea de respecte i
sola pausa en la progressió als per la seva própia dignitat, no l'exemple,
puix Si fins ara el soldat ha
subordinad() i la nieva gratitud
181 milions de 1920, que repre- podia fer-ho".
estas en el nostre exercit model de dissenten en tan breu període un
— Diu el "Heraldo" que ahir, ciplina, hi contribuía per molt la ir/9 re- per dignar-se rebre aquesta car.
augment de 167 per 100.
a darrera hotia, En Millän Astray 516 que rebia de tot eque el voltava, ta, y resto el seu mes resneeluds
La culpa immedata estä en parlä per ;eläfon runh el Rei, per peró si Es un altre l'ambient que respira amic, Q. e. s. m., Josep Afilian As I
l'autonomia amb que ha gover, a dir-li pul insiatia en la soya al quarter, si no es conveng que la sub- tray.—Rubricat.
Aquesta carta bou remesa a
nat l'exèrcit. Aquesta autonomia , actitud i que anava a publichr
ordinad() dels uns als altres grano jeno és ja una vexació civil; és una la Premsa un document exponent rärquis de tots al poder legítim és tan Sant Sebastià el 22 do setembre
coacció militar, que no sois vol de la gènesi i desenroillament de absoluta com la que se li exigeix a ell, no de 1922, a la neófita mä del .cli/
oprimir el poder públic, sinó que l'assumpte que detterminava la cal pensar en impossibles, s'estarà et; excel.lentisim senyor. Vaig cebra
resposta verbal, dient que estés
va enrotllant a la porció discipli- seva dimissib.
can/1 que tornin temps ja remots, per6
nada de l'exercit j oposant-s3
Senibla que amb motiu de recto inolt trinos del nostre exercit, els temps tranquil que es feria justieia.
amb les mes increíbles violencias oelebrat a Sevilla en honor dels del "que baile", amb la diferència, que
PRIMERA CONFERENCIA
i amb les deplorables intrigues a regniars, la Junta d'Infaniltria ara alió no es reproduiria solament and,
Degut a una' ~tenia, vaig pre-,
la reacció salvadora i a la res- ronurtleit al Govern el seu dis- crits.
sentar-me a Madrid i vaig tenir
tauració dels bona principia que gust, per considerar pie aquell
.'honor de celebrar una conferen,
Tot l'espose, excetlentissim senyor
defensen encara, no b6 aäsistis brmenatge era q ielcom depres- president del Consell de ministres, sin- cía amb senyor
del país, els inillors ellements de alu per a les deinki imilats mi-: dria immensa importäncia i transcenden- president del Consell de mima,.
la milicia.
Eiars que s'haviea batut al Ma- cia per a la nació si aix5 que asenyalo tres, conferända en la qual altra.
Les Juntes han vingut a con-, rroc amb tanta valentía 1 entu- estés previst per l'oficialitat del nnstre ment fou extensissima i doctk.
sagrar • l'autonomia de l'exercit, siasme amb los tropes
exercit i malgrat d'estar-ha continua mentada, yak?, fer present els exla insubordinació amb ele poders nos;
actuant dintre dels procediments els mals treme següents: La ratificació
El diälee que atur es aeseart:1.legítima,'sense comunicar-ho al
del qual es ascnyalen, paré no és pas així explicad() detallada de tots els
pala en imposar-li les formes ayo 115 entre el Rei i el cap dels
sortosament per ta/ com he pogns com. conceptes de la theva carta alise,
gionaris, sembla qua fou el se- provar personalment ente en tot reses-- nyalant-li com punta mea impor.
rribles de la sindioació.
güent:
Les Juntes, des de 1917, 1
tanta la dissociaci ó de la nació
cit i d'una manera visible 1 palpable, en el
perit que les ha presidit i les ha
"Senyor....(Censurdt
que fa la campanya, hi hala preocupació l'exbecit;Ila divisió de l'arma d'increat, han fet quelcom pitjor que
Els periódica de la nit, i el temor que aix6 pugui ocórrer; Im fanteria; que la disciplina es inmenysprear el sacrifici de la na- parlen lambe de la qüestió mi- veten remot, per6 possible 1 a mes a compatible anib el plebiscit que
ció, sense donar-se compte de la litar:
mea, i aix6 es molt importare, lii ha tam- .-condueix al soviet; que la gran
seva obra. Dedicades a la qüestió - — "Vida ¡Nueva" recorda que be caneament i fatiga davant rhostilitat part de l'oücialitat de l'exercit
gremial i a la qüestió utilitäria, en nitras- ocasiona ha fet camde l'opinió pública en interpretar l'actua- desitja la dissolució de lea Juna la lluita d'interessos materials, panya contra les Juntes... (Cen- ció de les Juntes, digui-se de Defen- tes; que eils que no obeim a les
a la tasca rudimentäria 1 distri, sura). Avul accenta... (Censura).
sa o Comissions Informatives, i aques- juntes no ((mira altres mitjans
— "La Acción" judica
la oficialitat de totes les Armes 1 de tots legal& de manifestar els nostres
butiva, a la implacable nivellació
de funcionaria j funciona, han rabio el fet per lee juntes
els Cossos de l'exercit desitgen vivament desigs, sitió demanant justleia i
tet qn egkrallittigyadór dAjg.$ vjr, (Getlatira4
Ci a dosePareix111/2 Deetle. 4)4 I Ler.94- gut Anämnit 11.0 mun.su

Documents interessants

LA PUBLICITAT

6
ena piehieeltari o en la eedicide
ei president de la Junta d'Infantesa ha decretal la noatra
peraecueid i extermini; que l'estat d'esperit de 'exima reguerete un oastvi radical ded sistema
moral per a estar incide en la derrota per la falta d'aptetud amb
que arriba a Melilla l'exèrcit de
eocors; per l'extensió i dificultase
de la guerra del Marran; par roMacice encara ele presoners senas rescatar; pei trist concepto internacisaal que es td d'Espanya i
que de seguir per aquesta dava

llant caurem en la vilesa i l'esclavitud; que As una equivocad() dels Governs el transigir aire
tele procediments subversius
ice Juntes pe/ temor de creare que
en dissoldre-les es produirien
grane trastorns en la vida de la
nació, i *Tiesta Opinió eslä avalorarla per l'acceptarió del Retal
decret ereant les Comissions
formatives i disolent les indignes
Juntes de Defensa; per les conseqüencies que es desprenen de les
actes i documents de les dites
l'u nt es, les quals eón d'afeblirnent degut tl gran nombre de s
que a Infanteria estem separata
de les Juntes (mas de trescents
confessats per la mateixajunta). i
per les entusiastes adhesions que
de tots els sectors de l'exercit i
de la nació rebérem els separata.
Tasaba vaig recordar els perilla
passats amb motiu de la rebeliö
sodal d'agost de 1917 per :es Juu
Les de Defensa de des clases de
l'exereit que foren fulminantment
exterminades anib motiu de la negativa dels soldats a acceptar el
rara° dels quarters, per /a sedició de Sara:asea i per les queixes
constants i la separació dels dignes oficials de l'escala de reserva. També vaig fer present la qua
Zitat dels dos bàndols en que es
dividida l'arma d'Infanteria i qua
ele no adherits a la Junta tots
Moren] caps i oficials dels -nomenats Cossos de xoc i gloriosos hagalleas molt distingas en aquesta
campanya vaig ter present que
les votacions en que es basen ets
plebiscite estan tetes cense de,
ieniment anlb gran inconsciencia
mandó. Vaig fer IPanälisi dele hat de lelltim qüestionari votat
per l'Arma d'Infanteria donantIre per resultat que les conseqüències que es desprecien de la
seva lectura eren: Que a l'Arma
d'Infanteria anua un poder Tepic
personal i subversiu amb cota•
amb pers e cucions decreta.
elesi amb l'allunyament perilles
d'altres Coseos de ,'exèrcit, igualrnent honorables. I lambe veig ter
present a fexcealentissirn senyor
president que sol.licitava l'ajut
oficial del Gavera perque es defensés ale of.cials separats de les
'Juntes i a mi de les persecucions
de que sem objectes per part de la
Junta de l'Arma d'Infanteria,
manejada i dirigida pel coronel
president, el qual tambä es titula
cap de la Unió de l'Arma.
' Li vaig fer present la necessitat absoluta de derogar la d:s1:asida modificant la forma da
constituir-se els Tribunals d'honor per sser aquest uti itzat rom
arma d'amenaea i peisecnció
finalment, vej.g dir que si decretava la dissolució de les Juntes,
ta naciri entera la majoria deis
- cape i ofician l'acatarla, i que si
• hagues aleuna part rebel, elä
elements firiele al Govern Unp0Isarien l'impert de la Ilel, fent-li
tamhä avinent que no ha exista
ni existeix, 'ni pot existir el jacarnet-1f pel qual es creuen eneadenats ele oficials de 'l'Arma
d'Infanteria a la cega submissió
0, ;a vo i nnfat de la Junta.
REMESA

DOCUMENT
OFICIAL

A requeriment del senyor Preisident. vaig remetre-li un doculnent escrit en el qual es tractaven aquests punts: "Teories del
President de les Comission Informatives copiades de l'acta de
la sessió de l'Aseen-J/3110a de Madrid el 17 de mere de 1922.—El
coronel Nouvilas dio que els organismes han de valer-se dels

seus ardas, i quan s'escaigui es
farä presid i alai un no podrà
res contra tete, a recorre de trasliste
"El coronel Mentales int.ervd
dient que no serveix de res demanar saneinri% si no bi ha qui
les executi, permuta qui ho farà?
EH? EH ha de &mear ajut a lacras. Si han ocerregut els casaos

.

Minan i Carrasco, i no es varen
sancionar, els caesos han augmentat ilarma s'ho ha mirat
plegada de bravos. Ara cal deizar que el temps faci el seu fet,
i

cal adoptar una tasca jesuítica

1 de mala intenció; cal Ilenear el
trenta per cent de Poncialitat..,
tinent coronel
relata
amb tota mena de detalle els casaos Cerrase,' i Millan Astray i
,Gonzelez Tablas; explica les
ramos per les quals no es va poder procedir. El coronel Nouvilas
ss ratifica en qué si . s'hagués
'procedt no hauria passat el que
va passar. Relata estrielament la
gestió del Directori amb motiu de
l'actitud delta dits senyors; el re•ultat satisfactori obtingut pel

primer (Carrasco) no ton obtine cepte dos, elgnessin un document
ardo els altres dos que s'ex- pel qual retiraven Hur signatura
pressaren en sentit negatiu, I de l'anterior amb qual es seafegen que si no fou continuada paraven." Mas endevant d'u:
la gestió fou porque el desastre Cree que per ordre de Madrid o
de Melilla I els successos poste- Valencia fa uns guante diez que
mora ha impediren. s ha cirapO.Sat que ile'ne bareotecocumorrs eRzuAra EitTas ges o diles als set o non que
lacas rectiücat.
Un °acial
LES JUNTES SIGNATS PEL CO- recen:ancla, incorporal a la LeRoNEL NOUVILAS
gió ['m'a data 29 d'octubre, reCircular 85.—Reservada deríO fertni-Se a la seva sortida
de metí; de 1022. — No pedem l'Academia. diu: "Varcrn pasear a
adatar arnb plena Ilibertat sen- alls cause física de l'Acad è mia on
se saber l'opina) de l'Arma. Per aun cap ens parlara d'aquesta
alguna Conlpanys ses demana ee forma; "Per la presas que tant
eneigia en cascos com el d'Arri- voste com jo tenim d'acabar t
ce, i nosaltres diem: Si encara per esas'r molt liare no us parlar
no sabem qui esté al nostre cos- de la roma de funcionar de les
tal, i qui no hi esté., com pedem Juntes, paró que hi ha un reglaemprendre mesures do traseen- inent i poden liegirelo. Aquí no
es fa coacció ere cap mena, podencia?"
Circular 82.—Del 12, de maig den firmar o no l que els plagui,
de 1922.—La violencia ultra na pecó he d'advertir-go que el que
no firmi sortirä de l'exercit exésser factible, seria contraprogut

duent perque entre altres cir- pulsat pels seus companys. En
cumstàncies hi ha la de no comp- una carta recent d'un dels meus
bar amb l'assistencia de l'opini6 cape, entre altres Coses, se'm diu
el que siguelx: "Si estas comenpública, de la
qual
per múltiples
causes ens hem
separat.
Les ne- sut que la campanya que contra
gociacions amistoses serien ti- nusaltres s'ha feL va arrelant i
lusáries porqué si dös -no es ba- tot ho subjecta a comentará i
obeint a un plä
Critiques COM
rallen quan un d'ells no ho vol, premeditat,
adjunt
et remeto la
tampoc
hi ha
harmonia
si unsicarta que be rebut del nuera
dets
dos no
l'admet.
Per- tant,
que com ja sales es troba
no sabem amb quina torea con- a
i que pel telegrama
contem en tal situació no hi cap que
hauràs rebut ene demana
altea cosa sind
telar
i ajut i proteeció. Com que ja _es
esperar amb l'arma
alpaciencia
bree
el segon dels casos que pasea i
En altre discreció
document,
que
unade
en el primer assumpte del tinent
elemental
ens
priva
les Juntes es deceararen
publicar, paró que coneix el Goveneedors,
han tractat d' 'espanvern, es fan pel matear senyor
tar
Coaccionar
a aquest oficial
o
manifestacions i apreciacions
No es
a Hiles
fine que formin
gratuitas I desvallestades, tan
que per
tracta
solament
un
abandonem l'idea de demostrartribunal d'honor, sitió que ultra
he i solament copiem la
retada de l'actitud que han pres amb els
dels elements
que el dit senyor nostres antics oficials hi hit l'aposa
a nostres naans
ell aenea, "aún la que, segons restament injustificat, les notes
simpatia
del en les fulles de serveits i alteres
criteri pro
poble incapaç de tenir
cosaca que pedalea semblar-nos
pi, etc.", i acaba
dient
ja no tinguessinte
ser el raitjä posat en
joc"podria
un dels fantästiques
realitat en la si
pereecució
que paque més mal eris han (st davant
tan
els
ofietals
del
batalló
els
lapinió pública que no ens ha
deixat tranquils". Entre el qües- quals repetidament es veuen ecomatats unes vegades • per Ilars
tionari sotmes ale adheriLs de
i 'anees perAquestes
Ilurs companys
l'Arma d'Infanteria, entre altres, decaps
la Península.
persebi ha preguntes en les guata es cucions i actitud de les Juntes
demana: "Si s'aacepta o no el d'Espanya podré
dir al cepille...
Reja] decret; si es torna a lee
que si li fan mal lambe
antigues
Juntes;
si espossibles,
procura poden fosen honor, pera hem de
per tots els
initjans
fer adberits els separats; si apro posar-nos en el cas del tinent...
que allunyat de tots cada
ven
sancions
o iciestics
un dia es vea persegait, acorralat i
Codi
arbitrari
il.legal,com
en el
menyspreat
por valer reatar
qual hi figura el Tribunal d'hep e r ; si voten compromisos im- a les seves conviccions i a la disciplina. Per tot alió cree jadiepossibles, ossent dl
natalatranscen
dental el que tiza que
condi- pensable que no deixis passar ni
da mes cense reiterar aovace`, d'infant és inseparable de laun
ment
als Poders una solacee fad'adberit; si s'imposa la cotització; si el3 alumnes de l'Aca- varable a aquests casos, evitaat
demia han de signar forques - aqueixes persecucions, i coro a
ment el dit compromís abaste de final el de la persecució :directo
s.(irtir oficials; si proposa que contra meu. Sé que -el 'coronel
Nouvilas en carta didigichr al cdsiguin
de l'Arma
els ronca president de la Itegional de
que
no eliminats
liagin de figurar
a l'Escala, i com que la condició im- Madrid se li ordena que cq,muniposada per elle es que la d'in- qui a tots ella companys de l'Arfant es inse p arable da la d'acibe- ma que se'm nema al salta amisras, la coeseqüencia es natural." tas, que no se matbraci i que siEn cartes particulars del ca- gui vist amb disgust l'actitud
tonel Nouvilas. el sea respecta- d'e la guarnició de Madrid oposada a l'allunyament ele l'Orense i
ble cap de l'Arma
d'Intentarla,
Guadataajra. Faig constar la
Ii diu en un dels últims
, parà
transcendencia
i imporlenCia que
grata: "1
"I de les votacione tampoc pots fer-ne res? Melilla jatä el fet d'hacer decretal .el coha volea i per tant, na cal quo ronel Nouvillas per la seva sola
ho faci Ceuta; säpigues que la autoritat que públicament 1 noimite s'estä girant, i pobre del taria ven menysprees per part
dels caps i oficials de S'Arma. Exque caigui a sota."
De persecucions als nficials poso a la coneideració del Govern
precedente dels COS3oS dInfan- de S. M. la situad() creada amb
orees als oficials i cape
teria, de gloriosos batallons deaquestes
del
Terç d'Estrangers del mu coP-licia, Regulare. Mehaall i Lemanament
perteneixent a tiquest
gionaria, que s'han separat
de J'Artitolat
"Unió
les Juntes, no s'exposen sinó de
les organisme
rna" i que es
cremen
encadenats
absolutament documentades, i les per un
jurament d'honor, malno documentades eón maltissimes. A un tinent li es exigit pel grat que taita juraments no exisad dit manateixin
1 seas obligapúblicament
seu coronel que s'adhereixi i se ment
a menysprear
l'amenaça; a un altea tinent
se i notória all seu primer Cap.
ii form una mena de Tribunal
d'honor i se li rt-naren cinc mi- LA MEYA MARICA A L'AFfisCe,
nuta de temps per a fer-es de les
Despees de remes aquest doJuntes.
Undiu
capitä que ho fou cument vaig soLlicitar i obtenir
la Legió,
"L'altra dia vaig perneta del Govern per a marear
ésser
cridatperque
per unen
ednandant
l'Arrice
al neode la zona
presenciaament
de lai Poeorregut
me
y a partida i desd'ell i d'un capità i
un tinent pees fina a la publicació dels dode l'Escala
de reservaseparat
expeees
els
motius d'haver-me
decuments, ve explicat en la carta
la unió de l'Arma; jo vaig co- que el dia 1 de .novembre vaig
tenir l'honor de dirigir des de Memençar dient que ignorava que
a l'Excm.
senyor president
lilla
existís tal unió des del moment del
Consell
de ministros.
que eren Comissions Inforrnatila conferencia,
efectivaves, i fota ovament la preguntaAmena
ve aquesta quilomètrica
vaig dir que si la tal unió exismissiva que do gosem reproduje,
tia, joes'era contrari
Varen -air-me si tenia inconve- En Malän Astray hi explica arnb
una Minuciositat
nient a signar una acta en la cedes
incidències aclaparadora
relatives al seu
qua"( ho frs constar i aixf vaig
ascens a coronel, les orpretès
fer-ho. Sembla mito tinent general, en el termini de vint o vint- dres i contraordres que li dona
¡-cinc dies tornaran a insistir l'Alt Comissari, la segregada de
sobre el mateix i en cas oontrari forces del seu manandament, etc.
En resum, la carta ve a peleapel.lar, seguns divan, a mitjants•
sar que el Govern i l'Alt Comiss ielents
bonament el que
A un comandant de la Legad sari anaren fent
se'l menspreúa per manament de podien per treure-se-I de sohre.
EL QUE DIU LA PREMSA
la Junta; en una poheació d'Espanya es menysprea públicament "La Voz" diu que després de
la Música de la Legió. En una Pacte del senyor Millan -Astray
Carta que sebo ami) data 21 d'oc- el Tere ha deixat d'existir com
tubre, un prestigias tinent coro- a unitat combatent.
•
not diu: "Per sota ma comenea- Diu que les Juntes, victorioses.
ren d'empacar-se teta mena de acabaran amh els labore. les
coacciono àdhuc pel coronel dele mies, (As ilIMS i les metalice; i
regiment, donant per resultan que allä aniran sempre els maque ele subalterna separate, exteixos espanyols per a substl-,

Dlesabte, 11 da noviembre de sre

A dos quarts d'una ha sorgit
la idea de fer una maitifestació
de simpatla al senyor Minan As!J'ay, i aete seguit han posat en
radica la idea.
Salan congregat uns 600 estucit d'Africa.
Acaba dient que si no hi ha un diante, que donara visques a En
exercit voluntari i es prescinden Alillan As tray i moris a les Juntes
d'aguosas *torees combatenta,' s'han dirigit al carrer de Justiels partidaria de l'ahondó, cada niano, posant-se davant del baldia mes nombrosos, acabaran ee de la casa del cap del Terç Es tranger.
essent majoria en di país.
Davant els visques 1 ovacions
"loa Aecion" jutja intolierable
el fet per tea Juntes 4 afirma dais estudianta, el senyor Millan
Astray ha sortit al baleó, donant
que aqUeSies es diesoldran tan
aviat com ho dispost l Govern, les gràcies i exeitant els escotare
a dissoldie's, mantenint la discisense que passi res.
re ina en tots els ordres d'actuaSi algú .s'excedfa, el
et da
senzill: sumariar arribant si cal- cid.
Despees, d'entremig dels estuguda, a l'afusellament.
diante se dha destriat un grup
"La Correspondencia Militar"
d'uns
200 que sala dirigit a la
atribueix part del que esté pessant, a maniobres politiquee i Presidneia del Consell, repetint
eis vitiqueS i moris.
creta que quan s'esvaeixi aquesEls escolars han quedat citats
ta primera impressió,
pública sabrä a que ateadre's per a continuar aquesta tarda lee
utanifestaeions.
respecte del veritable fons d'aELS COMPARTE D'EN ASTRAY
questa qüestió.
El "Diario Universal" no s'ex' Es parla de que el comandant
tranya del que ha ocorregut, Ho Franco i altres oficials de la Letenia descomptat. Es, al seu judigió demanaran el retir.
ci, el menys que podia .511.:Ceir
L'OPIMO D'EN VVEYLER
es degut—diu—gratitud a
El general Weyler ha anat e
En Eldlän Astray perque anib la l'estaeiú del Migdia a despedir ale
seva actitud ha evitat pulsen al- caps Iliberalls que han sortit avui
tres esdeveniments de mejor cap a Saragossa.
trascendencia.
La seva presencia lea estat ralea
Juthea que l'actual hora de comentada.
una h o ra dificil per als aovarEls periodistes li han fet prenants. Tenen aquestos tptc pen- guntes sobre el momea!, actual
sar molt les delerminacions, pe- i el 'general Weyler s'ha
ra no deuen prendre-les. L'inal- a contestar:
rnissible, l'absurde, el tata pera
—Jo ea limito a fer-e os aquesllós seria que en hoces tan cri- te . pregunta. Sera acceptada la
tiques Vaques el (overo au (se- petició de retir de Millan Astrayt
titud pasiva i amb propósits diJo no vaig a Saragossa cree
misionaris.
que ea bastant barer vingut a
Els reduents són per aepensir acola:miar els capa com a capita'
i meditar el eue es fa, per6 t ¡sil- general.
bé per (.....enaar en la ree)onsa RESSO A L'AJUNTAMENT
bilitat de fer quelcom i räpidaA a sessió que aquest metí ha
utent.
— "La Epoca" es manifesta eelebrat l'Ajuntament, el senyar
sorpresa de la publieació del do- Silva, aprofitant la seva intercument de Millän Astray, i tliu venció en la discussió d'un dicque els elements interessats trae- tamen, ha deManat a l'alcalde
ten de produir un esdeveniment que contesti a En Millän Astray
polític abans del dia 14, distrau- a la pregunta que fa als aleaa
re l'atenció pública d'alises co- des perque en nom dels Ajuntases en qué no es vol veure fit- ments i dels pobles diguin
aquesta cretien necessärteis les
• xada i poder treballar a l'ombra.
Ab t dones aquests mateixos Juntes de Defensa militars o si
les 'rebutgen,
antecedents—diu—assenyalen
L'alcalde ha dit quo aix6 no
cazo( del deure al Govern. Aquest
canal es el de la serenitat, el de era °porte.
Alzó ha produit protestes unäla depurada dels tela i el de preparar-se perqué tot es discutei- nimes en el públic, que omplia
xi en el si del Parlament, en no In tribuna, don han sortit veis
hi ha opinió que no pugui mani- de -Cobardi Visca En Millän As(rey
festar-se.
En Cordero, despräs de difeAfegeix que mogut pel seu deele, el President hauria com- rentes preguntes de poe interés,
eletat el document d'En Millän ha fet a l'alcalde aquesta: .
—S. S. estä de conformitat
e-stray amb la contestació que va
dirigir-li fa pea pese, com és mi- ami) les Juntes?
L'aatealite—No es oporte par• iistre de la Guerra i les lleis militars castiguen dirigir-se a la lar d'aquest assumpte quan esté
proteica sobre coses de servei, En a la seva iniciació. (Grans ruiänchez Guerra ha de donar morea Com no hi ha qui tingui
&manada la paraula...
Pexemple.
Una veta—Pera hi ha que conAclarit el fet, que repetirte et
lamentable i dol o res per tau:tar- testar a En Millän Astrae.
L'alcalde. — De conformitat,
so d'un cap valent, awb els nriificis de que l'han envoltat els ele- perú ha de tenir-se en compte que
rnents potajes que (necia del ma- En etillän Astray no dóna teerniteix? onDcs queda una inslänein za per a contestar-la
I s'aixecä la SCS2M.
d'un tinent coronel d'infanteria
demanant el reta: , una exposició EL CORONEL NOUVILAS DEe la nació, publicada en la Prerra FENSA LES JUNTES 1 REPLICA
se. contrastaren precepies •1
A MILLAR ASTRAT
Codi de justicia militar retosTarnhe uns periodistes aquesdate fa por per Reial decret de
l'actual ministre de la ,e'nerra i ta tarda han paleta amb el corounes denúncies sobre coaccions nel Nouvilas, president de la Junta Informativa de l'Arma•d'Infanexercides per organismes
teria.
tars. (Censura).
Ha assegurat que eran tantasLa conducta del Govern nó pot
eeser mes clara: tramitar, reir tiques les actituds en que se suis que pel c o nducta reglamenta- posa col elocada la Junta d'Infanra la instända en que En Millän feria, que presideix, afegint:
—No m'hi posat amb contacte
estray demans el eetir, i ordenar
l'obertura ele diligencies previee mimes que diles vegades amb
que aclareixin el que hagi de ser- Govern: una d'elles amb l'objecvir en les denúncies per a pro- te de demanar clemencia per als
cedir severament si es confir- expulsats de l'Escota de Guerra
men i les quals s'esbrini cl que (cosa que despees m'han pagat
ilagi de punible en haver actobt malament). La Cornissió d'Infantenia no ha fet sind procedir com
a la Premsa un cap de l'exercit
sobre assumptes del servei, buh- creia que devia fer-ho. Si en una
'mime abrogant-se inconslitued- redacció on vosaltres treballessiti
nalment la facultat d'excitar a hi litigues un senyor que confesclarynent que no eslava' conque dongmin el seo parer sena - ses
n lors i diputats, que poden i (timen forme amb cap dels ideals sostinaquella redacció. qué
donar-la a les Cambres, i alcal- guts en
vosaltres, els redactores?
des. une tenen una fundó taxa- Considerar-lo
de la comutivament mareada en lee Poi,. del nitat. Alee es fora
el que ha passat
eigne."
aqui. La Comissió d'Infanteria ha
DIALEC ENTRE EL FIE1 1 Ere considerat fora ele la seva comunitat els que han menifostat que
MILLAR ASTRAY
es proposen deefer-la o cosa semEl dialec que ahir es desenrot- blante pesque desfer la Comissió
llä entre el Rei i eil senyor Mullan informativa d'un Arma, es anar
Astray sembfa que va ser el se
contra la mateixa Arma.
güera:
Cree que En afilian Astray no
—Senyor: Davant de les toses té raó en dir el que dio amb reque em passen, no puc seguir a
ferencia a mi, ai per a viure consl'exercit, 1 amb visisim do;or vine tantment enfront
de la Comissió.
a anunciar-ho a V. Pa.
Som un organisme legal, i re—Madi no pot ser. Pensat-hi
presentem
l'espera
do les diverbe.
Armes de l'Exèrcit.
El senyor MilllIn Astray insis- sosaotleu
assegurar, per filtra
tí i do la vara insistencia el Rol
pala, que do ha passat res del que
haguä de contestar-II:
—Reflexiona i per meditaT-ho
erente un tormini de quaranta
vuit horas.
tul: a aquestes torees taitas&
mes, que segons manifestadora
de l'Alt Comissarl 1 del senyor
Sänchez Guerra, anaven a ser les
úniques que integrarien l'exer-

rem

AGIITACIO ESCOLAR

Entre els estudiante de la Un i
Central era mcdt comen--versita
tat aquest metí el document publicat pel senyor Millan Astray.

r

"'1AN

anuncinven alguna diaria. Es pu,
lava de terminis conminateee
d'inquietud de les Juntes, ea'a
res d'alió: ni tan eole ens 14:
vem reunit aquests darrers ¿lee
El dele terminis era cosa d'ee
Millän Astray. Les informadora
no 'anime mes fonament que e
d'un rumor inarticulat.
Res ha fet la Comissió late ,
matiza, i res ha de lee El G.
vern eis el que ha de resoles,
aquestes ceses.
Ara tel: cree que no CollYindria

al Govern ni al país la dissolucid
de les Juntes, COM S ' 1M Wllgiit
dient per aquí.
Repeteixo que som un Orce.
nisme legal i que tot el que fea
es en defensa i enaltirnent
lexereit. 'El que pasea es que
menten alguna a parlar de cae

rninacions i d'actituds que no tenen arrel a la realitat. Roda
bola i seas pren com qu'electa
inmaterial que pesa sobre ,•1 pals
COM un fantasma espaventable.
La veritat es que En Millän M.
fray ha proceda d'aquesta manera perque aixf ho ha cregut con.
venierst, canse que obeis a ene
tacions de cap classe. Cal que
l'opini6 s'assabenti d'això. Les
Juntes res han fet contra el cap
del Terç, absolutament res mes
que el que he dit: considerar-lo
fora de la comunitat.
Si el Govern estima que la
nostra actuadó es censurable,
acceptarem la sancid que ens esposa Disoldre les Comissions Informatives... Els nostres superiora saben que els seus aceres
els respectarem en tot memela
dintre dun regim d'absoluta da.
ciplina.
DESPRES DE LA DECLARACE1
En elillän Astray, en surtir
aquesta nit de declarar davant
del jutge militar, ha dit que s'ha.

via ratifleat en tot quan die en
el seu documente
En automebil torné ci seu domicili.
Els cape i oficials que es Ire.
vaven a la porta esperant la metida d'En Millän, en saber la se.
va declaració, s'han retirat pecfficament.
EL PENSAMENT D'EN SANCHE2

Un periodista ha aconseguit
veure aquest mata per curts
mente, a En Sánchez Guerra, el
qual, parlant de l'asstunpte del
dia, es concretes a dir:
—Es un esdeveniment trist i
lamentable. La instancia, com 1
fet de no presentar-se pel conducto reglamentara ha estat retornada, pece corn que el cità
general età assabentat. no considero convenient parlar i en] poso en una actitud d'extrema reserva.

DE BAkCELONA
EL MITIN° DEL SINDICAT LLIURE
Hom diu eme el míting
meció sindicalista organitzat pel
Sindical anuro s'ha ajornat, per
mm telq& el local on ha de seabrar-se.

PANYOS
J. MIR VIVES, s. A.
onda de 2aat Pere, 15

Temporada . dillivera

Gran aSsortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Beilardines, Xes.
ters, Gèneres per a
Abrics i articles b aus i
negres, Cansusses i gil
les per a vestits ¡Acta.
Ve.,d3s a• l'engris i al dati:1

Retalls els dillans
i divendres
MOBLES
MOBLES
MOBLES
Prcus de liquidoció

Ponent, 3 bis, B

El U niv e rs o

MAGATZEM DE

MOBLES
DORMITORIS

MENJADORS

Preus garatbsims

Demà,

J. López

Orquestra PAU CASALS

Concert Popular Matinal : TEATRE TIVOLI : A les 11 en punt

441

CARME,
(Davant de Pampita')

44
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LA PUBLICITAT

letIssabte, 11 de wovembre de 1822

ELS ESPECTACLES
NIT DE LLUNA
COSTES DE GARRAF
TERRAM.AR
LLACS I JARDINS
PARC-1-10TEk,
341, SiTGES

Plaça (131 Teatre,
4736 PIAN OS
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ORQUESTRA PAU CASALS
Concert Popular Matinal
Demà, diumenge, dia 12, a
Queda obert l'abono a 10 fun- .les onze del mati. Obres de Beet
cions tarda. Inauguració de la thoven, Schubert, Wagner, Rimstemporada el dijous, 16, amb la ky-Korsakow i Strauss. Preus
grandiosa ópera "Boris Godou- económics. Despatx de localitats,
noff", pels celebres artistes rus- a la taquilla del Teatré Tivodi,
cs. Mtre. Koussevitzky. Dis- d'onze a una, i de Lres tarda a
sabte, 18, "Louise", pels cele- onza nit.
Programes en tots els magatbres artistes Ivonne Gall, L. Derat, S. Bleleina, H. Duffranne. zems de música.
Mtre. Padovani. Dia 23, "Aida",
Veis eminente artistes Poli-Ranrozeorsasemozaiteneeme.
daccio i Lazar°.

Gran Teatre del Liceo
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5

Català Romea a

a

tarda, (unció de :
teatre classM catan:
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LA MALVASIA DE SITGES :
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2 Pfeus pugulars. — Nit: N

ti

• de den. extraOrtlInArta Iltacló. PrO• graMa rnonstre: Prtmer, estrena
▪
la en aquest. tetare Mil drama en tres
ß actas Ebolaritud; segon, el drama
• ponetac en 4 actea La reina de loe
apaches, magnifica presentaCid, deja Corat especial. Dlumenge, tarda 1 •
▪ 'In: EN:Mentid I La reina da loa II
~altea La setmana que ve . Estrena
de DIWerefSant drama El cabaret ß
ip do loa venenos.

1

'

teet:Tgenm 2115155111

mvou:

Oi
111

LOS RAILITOS

DEL TREN
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En

114

talid

pels senyors Sagi-Barba,
Vendrell i senyora Bug,at•
- Nit, a les deu:

• La S

inta

Espina

Dernä, diumengo, tarda:
La Baldirona i La San ta •
Espina. — XII, Den Joan de

Serrallonga.

et

Ciro Esmere

CoMpanlia d'opereta
VICTORIA PINEDO
LLUIS BALLESTEA
Avui, dissabte, dia 11, tarda, a
dos quarts de cinc, Al toro, quo
es una morir: La canción del olvIdo,'gran &U; Que es gran Barcolonal bxit enorme. Nit, a les
den, reposició de Los pliplros i
El apuro de Pura, iisit clamorós.

ti
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oposcoortimanagssorazon
•
ELDORADO
•
CoMpanyia de eareuela
Of tse - Leents - Gallego

•
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A5anlcos y panderetas

IS

▪ erntneuts artistas Seuipere, Gairt 1 ti
Linise Claramunt. Denla, Ultimen- e
•
tarda, Et caprichlto, El contrabando, El OIelo del barrio l Los
• chicos do la escuela. Nit: IlUif va 141
esa mescal 5 El número 15.

e Gran Teatre Espanyol
S ANTPERE
A2SUMPCIO CASALS
PEP

•
11

•
•

Av al. dissabte. 11 de novembre
Tiiroa a dos quarts de cinc: Ver-

e DIU litonstre popular. Butaca 2 enis n ada, LNA Desuela. 2 obres! UNA
DONA .F.N COMANDITA I ESPERITISME! xn, a les clec: L'EXIT DEL r,
D a LA (MUERA. Cierna, dlumen• 4 d. tanta, A IllURES Grandiosa tuneI d a bruefIcl del peDIM. LA DADA*DE (1 111 602- I actea 1, a, 3 I 4
de DON JUAN TENORIO. pel PODOlar PEP SANTPERE. Nit, I cala
su, L 'EXIT DEL DIA, LA SEVERA. gi
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Pral:e Cine
ERAN SALO DE MODA
Aristocracia.» »sal.» anta:Mes
Programe. extraordinaria
Aro!, dlasebte,
Inrda I MI, m
"Gran programa":
Quasi nasia,
Ee.suois-11 la broma, L'heroi de
l'Os»; el formds film El IlIri de as
la muntanya do Sant Miguel; la in- os
tereesant ,pel.licula americana Maola de velocItat, pel Miro% Tom rrai
Mis. Den., dnunerlse, d'onze a una, ig
de quatre a aus, Ile ass a MI 1 a
les deu, grans seas/onz. Aviat, gran
•
coltella de Esposa cope/toma,

atmezzoon• et Micaremzeinii
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'humedal i

Waikyria
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Adoptada por el cuerpo
Medical de

:

12
Avui, dissabte, La ta- •
y ema, quarta i última; El •
criat de la masla, per En 1,12
Charles Ray; Niel silvestre; '4'
Amor I Ciencia; L.'herol ea
de l'Oest, per Billy West; 12

111 Aotualitats, Gaumont. — .I
.,

8 Demà, diurnenge, sessiö
ri matinal d'I I a 1. Nit, estre-

▪ nes: L'orfencta, primer epi
• sodi; Aventura tomerärla, •
•• per Paulino Frecleriell.
C•11211111111•1111••••113•1111•113

FRANCIA

Tubos

de 20 Comprimidoi
de 50 Centigramos.

Fábrica da Puyada
de VALENTI SOLER

linmens assortlt en gene--reS per a cestita I abrles de
fenyora 1 senyor. Venda de
retalls els dijous 1 dimetes ',Anua 7, entresol (cantonada Fernando).

Concerts

Es la reina de les aigües de taulaLl

La de la Van de Sant Daniel
Dzpositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

Maragda, 27-29. Orfeó Graden°
Demà, diurnenge, dia 12, a les
cine tarda. Antoni Brema, violinista; Rita Brosa, pinnista. —
Diumenge, 19 novernbre, reaparició de la eblehre enntalriu
VERA JANACOPUL09
Exclusivament per ala socis.

Clínica Yies
=- Urinaries

1141POTENZEIA:....
poluciones nocturnas, espermatorrea (prclidas matinales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, cerligos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosas
de las mujeres y todas las manifestaciones de
, la Neurastenia O agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean. se curan pronto y
radicalmente con las
Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a los agotados en la

del Dr. Gimle6, Tia/Tibia
Pta B/oquerta, 6, ter

(entre Hospital 1 Saut
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
OIPILISb
Espacial, tractaments per
el gttarlment rapta de lea
NALALTIES SECRETES

PELL, BUFETA, PROSTATA

MATRIU,

LA BUENA SOMBRA

tinada.

If11•1155E115511111955511111331

•
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juventud por toda clase de excesos (viejos sia
anos), y para conservar hasta la extrema vejen,
sin viofentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 3 ptas. frasea: badil, Rambla de las

Consulta: de 9 a 12 1 de
3 a a económica per •
empleara I ubrera.

Flores, 14; Israsrls lidies. Princesa, 7 y principales
farmacias de Escaña, Portugal y Amerieas.

R EST A UR A NTS,_
RESTAURANT del PARC
1 PróxIma reapertura. Direcoció Carbó (fIll)
Grans reformes als salons I servel, fradmoten
encarrocs per a banqueta

1

--ESPORTSFundó Principal
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sg
Al minutn.tajal.
Asalta . 28 Fumarla

tlIPOTLQUES
1. MERCADER

Administrador y Co
rredor Col.legiat
PELAI, 56, 2.", 2.'
Telef. 816 A. D'II a
i de 6 a 7

Moto

completament noca, cene pd.,
1,250 pessetes. Eserture
PUBLICITAT 5.012.
,
e

Tres germana
desitgen casa particular fa.
milla catalana per a tot ealar. Eserture LA PUBLIEl.

in21111188M181111M82 TAT, número 5,010.

Fábrica Calceta Bruguera
Sabata corte saló, xerolies extra,
ribetejada: 19 pessetes
PASSEIG DE SANT JOAN, 60

Palace

Avui, dissabte, tarda, a tres
quarts do cinc, dos grans partas
do pilota: Nit, a un quart d'onZe, interessant partit a cistell:
Ondarrés 1 Palau, contra Jalma
i Salsamendl.
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o r. B o A n i Mals de la pell. Vies urinaries. Raig X. Corta Cata.
Janes, C 2, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10
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Unió d ' Em p resaris de Pom pe s Fú n e b res, SI A,
Plaça

Santa

Servei Municivalitzat

Anna, 24, 1."
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TELEFON

CENTRAL:
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2480-A

SUCURSALS:

Districte I Balboa, !letra P. Darceleta, Tel.
Distriste IX sant Andreu, carece Sant Andreu,
A. 1895,
ntimern 201.—Tel. 264, S. M.
•
I Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
rx Borla, Majo r, S'7.—Tel. 99, 8. M.
236.—Tel, 238 B.
Sant Martf, Muntanya,
VII Pablo Sec, Campo Sagrado, nú,
fon 234, S.
mero 24.—Tel. 3400 A.
110spital Clinin.—Tel. 332 G.
•
VII Sans, Canonge Pibernat, 10.—TeSarria, Boina Elibetida,
lefon 104 H.
Ion 107, H.
" VIII Gracia i Sant Gervasi, Menendez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
El públic pot tailitzar també els telèfons de les Tenedwies d'Alcaldia i quarterets de la Guardia Municipal.
EMISEC2SCEIBEREBEBBIIBETEMEBBIZEISEK211,

Saló Catalunya

o
Notable sestil. Aro', dlssabte, pa▪ nüllIm dia del grandids eta aucI! ces niel vlst: Ele tres mosqueters
a primera jornada: Intelaa cortesana,
11 l'obra mema ce Douglas Falebanke. a
• Exil: EsplacI6, per /a genial Pauli▪ no Frederiek, 1 la reestrena Les• perla en abur, per Conetance Tale madge. Demli, nli, estrena ac la ne• gotra jornada: Eta Vez rnosquetees,
▪ p'er Douglao Falebanke, l'Un mes
▪ gran de la temporada. Avlat.., la mds
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Aval, <ne g able, "Colossals progra- •
▪ mes": Els equnibrieteo, L'Irme)} de 15
l'Ourt ; Seguels-li la broma, Quati
• una nOvia, Tragedia amorolia,
le
nia de la velocitat, pel Celebre Tom n
1
Mis
la
tortuosa
pel.lieula
da
Pme
11
▪ cinceló alemana El rts/ de Pargent. •
Denla, diumenge, grans sessIons
mati, tarda I nIt.

g

Dienten' Libera

Associació Intima

:

•is Gran Cinema Bohemia

•

• EL. PARQUE DE SEVILLA a
ti Acial, debut de
e

CONCERTS : :

0
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Molt avial, estrena de la
•
▪ farsa en dos actes,

Avui, El senyal del "Zorro";
La reina del zorleso; Ulls acusadora; Match de boxa pel Campionat dEuropa: Criqui-Wynt;
Un toro brau, segona.

Gf13,101, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts do deu 1 de
lee dotze a les quatre de la mao

a
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elizisanzalisesraiumuirp

cdmIc Blecot. Dilluau, gran es-de_
verilment

•

,11,

▪
Nit, a les den: Gran Unció
▪ de gala a benefici de lee Escoten 91
pi Franceses, prealdtt pel ..1nsol de •
rranea, Banda municipal. La comDanYla Orlas representara el Mear- 12
▪ llt sainet La guillotina caneca pels

trois Misma Roo., bs- n
rnstes corales; Adriana! I Chcrlot, n
carnales equilibrl.tes; la celebre
1.4 troupe Japonesa eIS 6 Itio2o-Ku, 6; ip
II La bella Schreiber, eleganILSJI(ixa U
amazona a Dalla escola; les pare- o
: 11,3 de clowns parodIstes Rico I li
Ales 1 la seva troupe, l els Germana 8
•
II Albanot Lema, diumenge, tarda, a —
ea
I» qudtre, 1 !lit, a tres quarts de n
dell: Extraordinarias funcione. Di_ im
lot», dia 1 0 , notables 1 sorprenents gj
I d ebuts. Es despatsa a comptadurla,

•
•

Aval. dissabte, tarda, a lea cine: la
- El caprle::ito. El popular sama El ß
▪ barquillero. La humorada

El

Sublime marca

• MUS 1 C—HALLS
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XX; Lea

adeptaeld etnematogranca de la ch.
le p ra abra de Vagnalls, crearla de
la eminent actrtu ALLA NAZ1M0- a
'11'1 . Evitas sorol/ds da la eolossol novena Gamonal
gg
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14 ASGARDS THEILON, 14
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Gran ccmpenyla do Mr. Ventura
Gormar,. Avul, dissabte, tarda, a dos
aUsels de cinc. Nit, a tres quarts de
den: Grandiosas funciono. Estroordinarl tan de la nova companyia,
cornposta pelä aplaudlLi artistes Tbs
Arquee, Lantl, Tomellet and Papi,
Mile. Madelgall, senyoreta erniestro;
Mlie. Egla Thse, Senyoreta
A ,r -. 1. , 1 lImentS alS

Ei
le
II
•
eg i
. Pateo de la Cntematogrefla
•
Mal, enmante, gran programa. •
•
ii Verdader triomf dc la gráuldwsa 111
U
g produccul wan
121
• '
La VEI1GE DE LES ROSES
.5

Gran Teatre Comtal 1:
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Teatre Nou
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Arlatocratto eald
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▪ qua. Estupenda Cread() de la gen% tu l Sandra tallowanoff 1 del gran

LA blUJER DE Li
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aat tercer capitel titulat: Los radar-

Nit, a les den:

Ivui, dissabte, tarda:
"
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Dire e ció: JOSEP BERGES •
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Avui, dissabte, tarda, a
es cinc, matinde popular:
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.QUERINO - CORTES

Zuw.,3•Jacuaisilasonovms:

,
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Companya da comèdia •
GUELL - TUDELA - AS- C
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I CINEMA NOU

primera de El rel de l'ar-

INFLUENZAS

HI ERRO

1 Ulu g doMial

la

!HIN Nelli

CON MARCO DE

Diana-Argentina-Excel sior Tentres Triomf i Marina
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DE CUERDAS CRUZADAS
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Demà, diumenge, tarda, 'a
g
3 los tres: El príncep blanc. •
a
P
b
A dos quarts de sis: Rol ¡ 5
o
g
mor:» i Ce l'ou al sou.

a
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al

gent; La manta de la velocitat;
Tragedia amorosa; En rehenes;
Quasi núvia; Soguint la broma.
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JAQUECAS
NEURALGIAS
REUMATISMOS

II

Casa fundada en 1370,
AL CONTADO
PLAZOSYALQUILER

Avui,
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Magniflo decorat deis esc nóg rafs Denhays 1 Arnold, Caso a
o
tells i Fernändez, Morales I Culmenero.
gOg eestite nous de la Casa MAX WELDY, de Paris.
.
o
w
loe artistas espanyeles i estrangeres
•
•
81
, • Cada mi., a les 10, CRI-CRI
e
o
5
21 Dijous, diumenges i dies festius. Matinee a les 4 de la tarda: a
111
•
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g
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E LA fflÄLVASii4 DE SITGES :

A
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CC

dissabte, alt, a clOs Ciliares

U

Tel g ons f 51251
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AVUI, DISSABTE, NIT, A LES DEU
La revista de grandiós èxit

ß

u
u

Teatre Còmic
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III grandiosa pe1.11cula hIstOrlea; Joco se d'Aro,

Fianza
ondulada de
120x75 can.
Ptas. 7'50m.2

n-170

coa"sar.

Plagues d•
5 . 05
11., Ptew.

401(40 cm.
se.

PER A TEULADES

Materials „arinats ab amiant exclusivament

JUSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de ¡'Angel, 1 ¡ 3, pral. :: Telefon 3344.A.
FAlarica

a Barrí&

BARCELONA
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LA PUBLICITAT

Otasabte, 11 de novemtne de 1622
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