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EDITORIAL

a illusiö dels castellans
lii ha a Espauya la convicció que la llengua *castellana és una

nua mundial, apta per a la relació amb totes les nacions. I
els espanyols no s'expliquen que a Catalunya no estera contents
de la imposició lingüística, gràcies a la qual una gran part dels
catalans posseeixen la llengua espanyola. Aquella esperits selectes que, com el senyor Gómez de Baquero, fan esforços per a
&apenare les noetres • reivindicacions, estan creguts també que
la llen g ua espanyola és un instrument d'expansió universal i que
el posseir-la constitueix per a nosaltres un avantat ge immens.
Es aeuesta la iLlusió dels castellans. Ells senten l'orgull de
arreu i es pot
ten ir una llengua amb la qual es pot anar per tot
entrar en tots els dominis del comerç, de la ciencia i de l'eaperit.
Conveneuts de posseir un màuser del darrer model, mostren una
eranyesa profunda en veure que els catalans ens entossudim a
conservar la nostra pobra espingarda arcaica.
I bé: la il.lusió deis castellans és completament ficticia. S'enganyen ells mateixos i volen enganyar els altres. Cal dir-los ben
dar que la llengua cspanyola està molt lluny d'ésser un instrurecet dexpansió universal, com escriu el senyor Gómez de Baqueies Nosaltres, els catalans, no tenim I pretensió d'enes a tot
únicament amb el nostre idioma. Peró sabem molt be que
a:1
se en tenis/1 yrou amb l'espanyol. Aquest és un idioma ex; no és un idioma intens, segons la frase d'En Gabriel
r. Essiritualment, Corn a eina de cultura, no val pas més
A
cata.a. I com a instrument de intercomunicacb, els serveis
•• ta són ben escassos. Aquells que no tenen altre medi d'ex..., i do comunleació que la llengua espanyola, es troben peren una gran part de l'ample món, gairebé tan perduts com
sabessin el català. Tots els que han viatjat per l'esels que segueixen el moviment de la cultura conteme
en que és indispensable el coneixement d'altres idio•.
catalans que hagin de triar una sola Ileugua estrangera
. Instrument d'expansió i de cultura, no poden triar la 'len-.
eetsil -tea. Si Catalunya hagués d'ésser bilingüe, valdria mès
(eta:ano-francesa que no pas catalano-espanyola.
e
Usspensló d'una Ilengua no ha de mesurar-se pel nombre d'in.
Sus que la tauen com a Ilengua materna. Pot dir-se que una
eza s'espandeix quan la posseeixen i la usen individus que
una :lengua materna diferent. Ultra els francesos i els
francs i l'idioma anglès és parlat o entes ala
-.sos,
u. e- o reener perefesció per un nombre enorme d'individus d'al.
.lenelles. L'expansió del castellà és limitada. Entre les 1/en' teaoeees 1 americenes de major extensió, l'espanyol ocupa,
ea aseeet punt, i darrer lloc. En els Congressos internacionals
l'espanyol no isietè reeoneguda geneealment l'oficialitat, i quan
es congressistes esseenyols tenen llibertat d'usar Ilur idioma proji. ,,uasi serepre usen voluntariament el francès o l'angiès i leer
eimple raó que parlent en espanyol no serien enteeos.
Soviet trobem a la Prernsa espanyola articles i notes dient
cele a les ie ssoles de tai o qual pais estranger ha estat introduit
l'ensenyament de !a llengua castellana. Peró obliden, o volen oblidar, que l'ensenyarseet de l'espanyol i la seva difusió a l'estranger
taren sobratot un aspecte somereittl. Són principalment els merespanyola eci que festegen a l'estranger quan
cara
a posseir la llengua castellana. I val a dir que aquest
r et i'lt.larmar els espanyols, per l'amenaça económica que
rese. en lioc de donar-los pretext a puerils escarafalls.
"No a liar parra en cl comen', no és tampoc Ilur paper en la
en que (1,1-na irifluéricia a una Ileng,ma; és l'és que se'n
fa yn les clases de l'esperit." Escriu aqueixes Pa r au l es un excellent autor francés, Albert Meiliet, en el sea 'libre sobre les l'enfiles dins la nora Europa. En el camp de l'csperit, la llengua
espi.nyula ocupa avui un menut espai. Cona a instrument exterer, l'erp.myol no ens serveix gaire als catalana. Els hornea de
cu:-..ura 1 aquella altres que en un pla més baix necessiten un instrument de ccmunicació internacional, no en tenen prou amb les
dues lierugües, catalana i espanyola. Han de poaseir-ne tres, allacayo: la 1,-.-öpla, 13 imposada per l'Estat i la -francesa, que es vefament una llengua d'expansió universal.

Ata.,

NOTES

qué cls nordamericans intenten prosa-inre l'ús oficial del cas/edil, que a les illes
Filipincs és tan estranger coas ranglés.

d'afirmacions nacionalistes:
'...rn parlar d'opressió i 'ditt que el Primer 5 treere aquella oPressió de la que
molts no CHS dement compte, opressió que
comenca en l'esclavitud d'una Henal° iniposada, que la traban dominadorali Yescola, forcosa en els tribunals, acompanyant-nos fins mes enllà de la mor: i
deixant ‚in ras/re de viles° i de tsirgonyo
entorn de tots cls qui ergs diem catalans.
Harem de fer que la nostra !lengua
siui honorada i résPectuda, sobre tot
¡‚en qué is la ',ostra, i harem de procurar
que en els rétols deis carrero i en les
ntostres de les leudes, i en els nostres documenta comer-dais i en cls . nostres diario
; revistes no hi suri cap més 'lengua que
la nostra.
Entén que en un floren& catald i ro
unes Corts Catalanes l'acta neta d'un Diputat no hilarla esta: robada.
Es trecessari, din, fer de Tortosa !aya
ciutat ben catalana, perquè esseta- ho, scea
més 'liberal, enés dchweratica i enés
jublicana que mai.
El públic aplaudí' amb .entusiosnu
aquestes afirmacions ',clamad palrióti.
que:,
CONFERENCIA A SITGES
La tercera con feréncia, del cicle or!randa per la Joventut Nacionalista de
Sitges, ha estat confiada al diPutat per
aquell districte En Manuel Massó i Atorens, el qual dese:vid:tara cl tinta "L'obra
cultural de la .1-fiincaenunitat de Cata-

luoya".
LA J. N. DE TORELLO
Cm a conséqüencia de la l'orla 'vi'
tafitat (pie darrerament ha adquirís, la
Joventut Nacionalista de Torélló alio vist
obligada—segons ens eontunica—a separar-se de l'Esbart Nacionalista establintpropi.
se amb

' - cola/ans les frases del miljos....rtériors que no par els alees dels
incm : es. La burxada violenta no és de
le t, L a tan grcuj04,1 con la manydga
de ji ,/:ció. Un altre exemple d'aixó
que d,..nt tenim en uns comentaris que
rt dar:. madriletty "El Debate" dedicara
O rii:id,nit entre el senyar Ardanaz i la
31, dormita! de Catalttnya, i a l'tis del
cado.) a la Conferencia d'Assegurances

eh",

°ITALIA

( p ol r-tostret roda oto,- c,:c.,r-rcessponsad)
Les eleccions tnunicipals a una ajuda financiera als sociaIta lia no os fancom a Espanya, l'eles italiana.
Veta i ¡Azotada aquesta primera
totes d'un cop sind que senapre hi ha alecciona ja que. les fusa; facostament, annb Turatti
col.laboracionisme fou cosa de
provfncies segueixen un toro nigords i, d'aquesta manera les Lantaca més que de principis que
eleccio-ns generada són la suma pogué reatitzar-se malgrat de les
de les eleedons parcials. Aquest profundas difaréneies que sepasistema es racional ', mes . racio- reu els l'ornes del eol.laboracionah que .31 d'Espanya. En primer nisme. Aquestes diferencies que
lloc aquest sistema es un reg,is., miren principallment ars - retatre fintssim de les variacions de cions a mantenir amb la Coniropinid pública i després evita federacid General U y ! Treball
(sindicalista) hem d'exposar-les
el desgavell enorme — amb
Ilengerament malgrati de traeinevitalles italiana fets da sang
tar-se
bizantinismes que els
—que són unes eleccions.
obrero
mateixos rebutgen.
Per al dia deu de desembre
estan ammciades les eleceions
De fui hi ha una frarebe dinmunicipal: a Milla. Donada la im- gida per Modigliani i D'Aragnna
porLäneSa -merme d'aquesta po- que .defensa la separació del parblació va sense dir que les .elee- tit socialista amb la Confederacions linean una importancia cid i la conversie de l'organismo
decisiva per a la política cial gabi- sindical italiä en un parta del
net feixista . Els partes d'ordre Treball, en un "Labour Party"
han formal un bloc. Els feixistes, que lingues mateixes (breennacionaeistes, pitutoeräties, 'libe- ves que el "Labour Party" deds
vals i -populars han tel. una can- obrero anglesos. ha una altra
didatura única i van al copo. fraccid dirigida per Turatti que
Mussolini en persona vindrà 31 preconitza el manteniermit del
dia deu a Milä per dirigir les eleeS. "Sta/II quo" actual entre partit
Mons. Es treballa ja (les d'ara. i organització sindical; es a (Sir
activament, per donar a! león una organització obrera politice i
altra prora de la legimitat del partit polítie sobre Coreanitgotera feixista.
. sació defensora do l'organisme
• Aquest bloc 'Milanés, pesó, ha sinditt‘). Aquesta es la solució
te t formar, per constrast el frone alemanya i ina projecció fidel
ente, socialista. Els socialistes sobre Italia di . les rellacions enitalians estan lamentablement tre la social dernocräcia i el sindividas. Iii ha en aquest momen" dicalism !m 'ase. FU-mimen'. una
tanta distancia entre-Turatti i Ser t tercera fraceed a matis ye renreratti, n'2.s dir, entra „els coldabora- sentat per Treta i Posguerra de.I
ciohistes i els maXirnalistes, cona par/i/ csijabeenejon¡sta sassesos

1. DI., IfILAFRA•NCA DEL
NEDES
El Bloc Catalanista de Vilafranca del
Penedés -ha publicas les Couclusions provisionals del tema "Ideari" per a la primera assentblea patriótica que Prepara.
Els tones de lea al-ludidcs conclussions són: El tríptic bàsic (Patria, Nació
i Estas); El fet de !a nació catalana; i
El deure imminent. En son ', mienta, respectivament, els senvors Antas Sana i
Pére Mas i Parera i Josep Arluengo! ; Molins.
Les esmenes han d'ésser trameses per
cscrit abs,,: del dia tu del cocrent.
.
n

CARNET DE LES

LLETRES
La vida de "La Revista"

lempo que es parla de la
possibilitat que "La Revista" des-aparegui. Se'n parla sonse gaire
passió, amb una exeessiva indisam.-asse.,-rusuazz.nerimaanasiswasina.-mpr.r.--,,,--..nasem ferencia. "La Revista" representa massa coses per qué no ens
tcressi el seu destí.
en catala darant dels eimyors ministres,
Fixeu-vos en els periòdics
nasaltres pre f er;-in: que no ens el d o- frustrats, en les publicacions
néssin. Admetre ¡'Os del català a niel de modos totjust nades. Tothom,
3OVEN1UT SOCIALISTA permis que sc'ns Mina, és cucara més
entre nosaltres, ha tingut la ill}:.;sable r ittont, o les deu de la nit, ofeusiu que la Prohibició.
lusiti de fer una revista, i se l'ha
t: n I•b:icista .ifJeuel Serr a i Moret, sota el
ELS ESTRANYS ESPANYOLISTES vista morir a les mans al cap de
"Ecanomia i Psicología Obreres"
dos o tres o quatre números. CaA Buenos Aires existeix una "Asociadesc,:roill,;73 lald important conferencia
da escriptor ha vinculat el seu
ción PatridtiCa Española". Aquesta enLi c éntre Obre,- del correr Sant Xintnom en una revista literaria. Ef-i
a
la
Prentsa
de
la
casegons
Ilegint
sila!,
P li • fi, pral.
cada? proselinisme? escota?
pital argentina, este) estudiant en protetes Lo conferimcies organilzades
Mes val que no en parlen/.
enditat retirada sera pública. jette per a de f cocar l'idioma capan yol
Poden comptar-se amb els das
contra l'ús d'Aires Ilengües i dialectes a
"CON SU PERMISO..."
les publicacions literäries cataEs tracia - en aquest projecte
Espanya.
ii rreent editorial del nostre diari
una linia de conducta a lanes. que han Linead, una vida
rs -;,, ',marcar que soz,int ens dólen de "establecer
significativa. "La Revista" n'es
seguir por la colectividad en vista del

LA POLITICA
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El front únic socialista

AFIRMACIONS NACIONALISTES
An el setinanari nacionalista republicà
"Renovada", de Tarragona, !roben; un
interessant extracte del discurs cme el consellen de la Mancomunitat, En Pere Llores, pro:no:cid en el míting darrerament
celebras a Tortosa per la "Federació Republicana Autonom ista" d'aquelles comarques. Ve't oct OlpflitS pardgrafs, rica

trsTALLERS D'IMPREMTA

Ilrä el mestratge de Carl domis
hant el ueselleis de la natura,
alliberant-se de la por de la 193dioerilat que es el cor de les seves criatures d'invenció, sense
perdre mai el guiatge moral entre l'obsessió dels anees i el desig d'alliberar-se dels altres que
un dia caracterizä el des Esseistes de I'liuysrrans cura avui
caracteritza el • Barnabooth d'aquest eseriptore
No vanament ha distat aques-.
ta moragitat:

Le langer, aveo nousautres boturues,
r tert que lorsque nous ernennt anal35,er
notre careciere, nous creons en realltt de
mutes meces un personnage de

roman

auquel nous ne Uunnous pos mame ame
veritables

'entre Turatti i Mussolini. AiacS d'una l'aisló Clara i pública 'del
sol ja indica la erial enorme que socialisme amb cl sindicalisme.

Tot ajsis eme cimera, es leen,
treballa el partit socialista ita-.
'La. La unitat del front burgès,
i re-spon a l'intrklectuaperó, ha acoslat com per un !mi ., lisme desesperat dels llames del
sacie les fores socialistes i"& seeisliama eeseseeraekeesta.
pot denar per segura la sonstitu- - , 00155 (pis Pastosa mes-de revista
ci d d'una Ilisla S IlhversiV a"lier I St'scalernia que de realitat,
oposar a aquell front. Aquest fet nejneren com davant 401 nerill
té una considerable importäneia sassesia eis eesiaseraeseejstes
pesque podria ésser la primera s'hagin posat (record per formar
pedra per a la constitució Stä- el ro- alai s'anomena ell bloc
lis del trotzt tinto obren en les
usuisversiu".
primeras elercions dq diputats a
Ei resulta t de les -clerrions a
Corts.
Mi:la pot portar conseqabricies a
Es curiós de relatar com s'ha tota la politica interior italiana.
P r ° du ' t acurtame " t de les fon- Don Sturen rt l/P havia de ron un
ces socialistes disperses. Un mi.- gran disrurs enhile a Turin el
mer conlacte es produeix entre da 10, l'ha suspès fins di 15 per
("Avant i ") i co- • a anrofltar les observacions que
maximaltste s
nomisies amb motiu d5 rúltim . 21 iestiliat de les elecoions pros
Cmgres de ea Tercera Interna- diiira, y (lel resultat 1 sobretot
cional tingut fa pues dies a Mos- del nombre de vots que atiranta i amb motiu d'un discurs de
les 'listes dependrä en reaRadek favorable a l'aproximado` iitttt ta sort de
hei de lla redel comuninne prnb les Soeces presentaine proporcional. Tot el
socialistes reformistes. Musst feixkme pele dreta del padia_
discurs llegué repercussions im- I ment es contra aquesta llei que
mediales a ltälia. Serna/ti que
eet.esliPvii3e-1
ill;id e mtblepsa. riaren
aria al Congres de Moscou entra- .tili aes P 7 dll
va a l'Oficina de Propaganda os- Partit Popular ha fe( ¡los avui
trangera de la Tercera Interna- qiiest i ö
gahinet, condietó.indona! i deixava la direceió de dispensable p ar ea manteniment
P"Avant.i" a un membre a eleNi/ti de represenlació
la
gir per el partit comunista. dero orejona'
e afirmar
Aquest enari quedava om a ers
No es pas aventurat
!lista "nagalt del socialisme
i des- pera, que si a >lea
apareixien els diaris comunistes
cional"
te
una
majoria
aelasaraSb
.Ttl • SI l l ä
redora sobre un tan per cent
aquestes liases es fosen les pri- votants
0 / Go 6 70
respectitht.
meres tomptatives d'aproximacid •
roper exemple -per
cert,
que havien de donar'foreosament
resultat havent retirat els co- Presentació proporcional es a
munistes russos les seves ante- Paignsi
JOSEP PLA
riors graixudes invectives contra
Milà,
Serratti i havent promès Moscou
myro.--esearwar,r-arirgsmeenemmenerse • Trae

Repàs de coses sabudes?

tnelinations.

La dinculltat en et poeta, la
imita .m el novel.lista: Armes de

conabal intel.lectual, tan mateix;
i per elles la viet.ória guauyada
sesean (ibis el bon to a que ens
referlam ea començar. EI poeta
i el noveLlista participaran, dones,
del sentit m'ale que distingeix
les Inés fines personalitats del
nostre bemps.
A estoaes diriem que en saben massa. A estones (As damanaeiem uea In:ea de misteri que
humanitzSs l'hostilitat lúcida de
la sobirahia verbal.
Quan el poeta canta, per exemple, en la poesia "Au Platane":

De ton Itunt voyageur les vents ne veu[lent Dila;
la %erre tendre el sombre.
o Platat te . rarnats ne lalssera (Plan pu
s'emerventer ton orabre!
Ce (mal n'aura d'aceda qu'atta Mares
[kan/neta
'
OC la seve
tu neta grande, eitodeur, mals non roznare
[les noeuda
Ce l'eternelle Salte!

i en la poesia -Les Grenades"

Dures grenades entiouvertes
Cedent 5 Eexcee Oe VOS grains,
erols vol r des fronts soureraIns
Erlates de leurs decouvertes!
SI lee noleils par vous subis,
o grensrles entrehailleco.
Crauner Tez , cloisons ele rubis,
Et que sic roe ose de recome
It la demande (runa toree
, Grave en munes muges de DIN
Cene luinIneuse raptare
Fan rever Une ame que pene
De un secrete architecture.
Je

O guau el nov.:1.11sta per boca
del seu hercri, després d'una confessie definidora, damana,

—"Surtir de mol, milis pour aller cal
done!, Et a (tul me donner"?

Maderesa dels estats de cultura que ha fet dir a un poeta nos,
Ice:

volem (Irisar senyal 1 trua
no rem mes sine el areola'.
Perdem el tonga, perneln tu Panss.
1 [luan l'ettanny enS fa de: — Alassatot inst lastävem el riese,
1 rendez/la _ve la tristesa
pals aesguarnits 5 un cop de vent,
eansament ni enmrtaguesa.
Lt dril rbuda cosa entes&
Imliferent
fie
permie era massa inteLligent.
I que ha fet dir a ua posta s.

D'anees de les darreres • prontoeions:

Je rtspnals aulour ele vous
cene InroMpsrable amertume
qui rot piunt d'erre Jaloux
d'amours que poni; nous ne comunes.

Contra les coses sabudes. perd, els catalans terum al davant
nostre totes les possibilitats
d'una acció que ens alliberi de
roe' del pensament i de l'oci de
la riquesa.
LOPRZ-PICO
J.
—

Full de dietari
No fumadors
Es curi35. Sempre que un teme inaniCesta la sera aversió pel fnrn del tabac

generalment pissim que engegtien els sens
amics o coneguts li fan avinent que aqueixa aversi5 és itnerónia dels temperamento
baroninols...
No si." ajupir-me davant aquest paren
En diverses ocasions he dit en yen alta
i en Ileira impresa els fonaments del nostre dret de respirar un aire hiere de fumigacions innecessäries. Ja ob que no en
sortirii La me y a ven es perderi in q liltnent entre les columnes de fum dels
gen i dc les pipes. Tant-se-nal. Cal predicar s'ense preocupar-se massa de l'éeit.
Sótt en una oficina, en una redecció,
una biblioteca de club. Les finestres oda
clases—i amb la temperatura que fa es de
Ilei que ho estignin. Trama fuma. Si
per un voler de Din. co san fumador i
conser';eu una certa puresa de mmsacions,

una. Ha significat perseverança,
movimiento separatista y el uso de lensentit d'aje, preocupació moral.
guas y diolect,s; campaña que se reatasUn interrogant pot salvar un res ds la banalilat pensada. AmbUna mena de deure patrietie la
da en España".
article. Avui, despees de la sur dós pateixen una mies roposifa
potser
massa
oberta
iii
igualeix
Dones be: aqueixos matcixos senyors
perstioid cierallica rolunditais ció de la sensibilitat i des les faespanyolistés que han d'adoptar no sa- el Oca to. Pese cal no oblidar que
afirmatives del segle dinou, ves- eullats d'anàlisi i eviten l'espeedes
de
fa
sis
anys
la
nova
liteben: quina linia de conducta per a o posarteix mol t el dubte entre els in- lacte Intim de la llena que els
ratura
catalana
te
obert,
a
trase a Pós legilni dins l'Estat espanyol
Leleetuals i són de bon te les arbora presentant-nos una obra
de les diverses Ilengiies que s'hi parlen, vés de "La Revista" un dels mes
formalment perfscta.
mides finestrals damunt el men. preguntes que deixen canal obert
'protesta irculanient de l'ús obligatori de
Contra Q'un i contra l'anee seEn sis anys lii han passat algu- a mes d'una resposla.
l'anales a les illes Eilipines. I aixó que
ra ,Lla l'acusadd de di/cistitisde registra.‘ aquí la
desig
d
vello
han
sua
alli l 'eSPOH3'01 HO AS idioma prdpi si no neu joventuts, sIli
Li Debate", en efecte, considerara que
inölt diversos. Sempre, una gra- lectura de dos 'libres nous de me. poeta se'n defensach amb no trigareu a experimentar im rentamos'
un idioma posas.
Dl
O,e -1 jincidents tenen per origen "pevetat critica, tan lluny de la pe- producció francesa, també !non
"Asimismo
estudia
también
la
Junta
les armes de la difleultat que bleEs natural. El fusil que s'escampa per
dins aquest tarannk intel.leclual
9,•-üas cuestiones de amor propio". Dedanteria
com
dril
barboteig
en e h zri ffinf de l a forma.
ets- lya que hi ha passió per toro das referida—llegim—la forma en que ha de
després d'haver circulat per
fet el conjunt harmönic. que ara s'estila, justillea l'inter- -odio
diran obscur, pesó. 1 ell l'atmesfcra
hacerse una manifestación colectiva para
Encara
rogant
de
la
capealera.
Explicacostras, i que uns i ui/res ens eninastrdint
i
de diversos intlivPotser, fugint de l'anècdota, ha
mhxinia jerar_ les vi es resniratóries
a Vréeu'dr probientes enterament fíen- protestar nlel uso obligatorio del inglés en esdevingut una publicad() eixuta.
da ita trampa no cal dir que no a la fi abastarh
dio, es fa no fa un producte tan estedo de màxim l'Iteres deixar-Pla-hi. quia de l'art doininant la natura, sitjable cron
cis, "como ese de los lenguas peninsula- Filipinas, decretado por los Estados Uni- No hi fa res. "La Revista" té un
aptesusch
un
dos. Para esta pretesto se invitara a los
DOS llibres, dues afirmado/as servint - se de les flguracions sen- •
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Vapor es/Mil:rol -AlmazOrd",
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Vapor espanyul "Sabitit0,-.de
Cardiff. amb earbó. Amarrat moll
.le ,Pontai Nurd..
5 Va
i .j.tiupteMariés7.
por cspágul
o Rosas, .p inb..carrega generotj.
Amarrat itiedId'ESpanya VV. Con:
AtatV1»£14..KII;4,E4lrVaper espnny9 Ue
ta o Amorós"; diePerról•ieseeates. amb
rrega treneral . I'
passatgers.
Amarrat moll .• d'Espanya
Consignatari, Curnpanyia Tratasmediterrania.
--Vapor tome "Fritior, de Do1entburg i escales, amb fast.
• .1Marrat moll de Sant Dertran.
Consi,guatari, l'alavera.
Vapor espanyol "hoy Jaime
de Maht4, arel) carrega general i

San liertran. Cona iguala ri, Agencia marítima witty.
Vapor e9panyol "Capitän Segaera', de Santa Creo de Tenerife
i eseates, amb • frota, •Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignatari,
Con-panyia Transtnediterrania.
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cree. a SI litern la roya,
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11919•on, ! n 415.
110119,
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de

Secció 'Marítima LlExposició Internacional del Moble
Vaticana ertrits
DecoraCió d'interiors
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Tercer aplec comarcal d'Acció Catalana a Berga

7

DEL DIURENDE

LA PATRIA SOFERTA

L'anunci del terrer Aplec ro.
maread d'Acció Catalana havia
trobat a Bona i a tots els pobles
del voltant un ambient favorable
i entusiasta. La tradicional (tatalanilat de Berga coincidia amb
una campanya de persecurtó. La
fretura dels nacionalistas de la
contrada per oir la veu del patrioles organitzats, creixia antb
rhostilltat de l'alcalde de retal
ordre, Josep Vitadomat i Rodercites, enemie del ilustre esperit
nacional.
Diumenge es dria a Berga que
recen aeria probablement suemets.
Kl navia un retoce de guàrdia civil, i l'alcalde, per ordre del governador, havia prohibit tot::
meaa de manifestacions patrititi(mes. A ntas a mes, hont contava la possibilitat que ols regidora
nacionalistes de Bella fossin
processats per una acusarid de
I'espanyollsta que presideix de
reial ordre aquell Ajuntament.
TM, plegat havia fet una atinesfera apassionant a l'enloses de
i suseitava comentara:
iervorosament radie-ale.
A megdia arribaren els oradors,
que foren retaste ansb grane
aplaudiments del poble alarga! a
elísea. Al mall i despees de dinar,
una orquesten tocà algunos sardanes. A les non de la nit comenc
ava el m'Unge.

Per(' no suc ben be el match'.
mies. D'alestiores ençà la Pätrta
ha rebut m'yes oteases, cada die
mes punyents, i perx6 vine munb
l'in-llena una mica mes enverinada
i annila joventut mes ardida. inaleshores eneä ha pasea( un t 1 le
setembre sense heroismes, un
Corpus acaso segadora, un Sant
Joan sense flamee, sense el foc
que purifica les coses vives i erema les montes enserias. No hem
sabut encara desfer els catabas
traidors, 1 no lsem creat encara
:l'heme nou, el català rebel, conquistador, aventurer, que ha de
fer lliure Catalunya. (Apitudins ent s.)
L'EX l'ORA.VCA DE CATALUNI'A
"inc aquí amb renyoranee d'aquesta Catalunya. No se si Vosnitres la sentit. Pulsee us pcnseu
que no, [merqué devegades paseen
anys sense que res vos trasbalsi.
eemen de soble, un cant de tenora, una rondalla saborosa, una
densa plena de gràcia i de Iluni,
us fan enyorar i pressentir aliguna
cosa, sense saber perque. Abates
de rarbre -hi ha la llavor, i es rete
irme l'espuma que leincendi. Nosaltres porteen a dins la Havor i
l'espurna d'una Catalunya gran i
lliure que cus crida amb veu poderosa.
No s6 si heu eentit aquesta
enyorança, lee dic. Tant de InS que
si. lli ha bornes que us
prou planye, prou elegies, poe que
calen. Digueu-los a aquests hornee: i vosaltres que feu?--Ells
no fan res. Són, precisament, ets
gue ovni ea planyen els que un
(tia. cansada del plany, tramaran
rectas camine de Ilibertat.
Perú aquesta Catalunya que
rnyorem i desitgem, eom es, com
la veu el nostre cor? Un poeta un
dirä que hs el cel blau, una enamnrada os dirä que es el seo proseen el eamperol us respondrà
que es la terra que Ilaura. No es
cap d'aquestes ceses i són totes
alhorre
Si sanea una Catalunya ideal
tindrem una Catalunya !Hure. Srreos eapacos d'heroisme. Veurein
com la plitria es un sentiment gue
servem engelosits, i ens semblarà
que la terra és bella i fecunda per
la nostra voluntat, 1 serä humee
rienda eel nostre amor anleshores, les pot jades del cavan elleMie les sentirem a la ferida, i
donarem dr grat el nnstre ide per
la vida inmortal de la pieria.
(Grans aplaudiments.)

L'ACTE

EL ENTINO

El teatro del Centre Naeionalista era atapeit d'un públic
bressi expeetant. Di lluvia mollee
dones i noies. Hom constalit
presencia d'una pilla de delee.acions de nobles de la comarca:
nacionalistes de Vilada, Borredä,
Brocee Bagà, Puigreig Gironella,
Celdnia Pons, Gastellä del Hin.
Pubis de Una. Manresa, Aviii.
Viladonja, Nollerusa 1
meets anees indrei+. Els Ajunlaments d'Alpens i d'Avinyó
eren expressam e nt adberits, ojal
corn "El Correu de Felgäs", un
grup de nacionalietes de Berga
nnsidents a Barcelona, En Rufi
nelayo, i allres persones i crintate,
El presiden( oil Centre Nacionalista de Borredla el de la Joventut Nacionalista de Manresa,
el del Centre Català de Ripoll, la
senyoreta Cristina Serra, organitzadora de la delegarle CIA. C. a
Viladonja, eren entre ele ce:acuse:ente al miting.
L'aeto comete:1i a nora anunciada. A rescenari hi hacia els
ecnyers Seden Gaesol, Nicolau
d'Olwer, Bofill i Mates i R. Vinyes, oradors. I amb ells el seliyur Canje, alcalde de Puigreig;
senior R. Cunde alcalde de Vilada. i els regidors nacionalistes de
Iteren senyors Josep Sala, Joaquim Serra i Manuel Pares. 'I'amiii havia un delegat de l'autoritat aovernativa.
Un cop Ilegides pel secretari
del Centre les adhesions a lacte,
acollides amb grane aplaudimente, En Vinyes, que presidia,
eedeix la paraula al
DR. ANGEL SOLER
e: lud expressa, en ruar( de l'Aterteu Democrätic Nacionalista de
Vilada, la seva admite a recen.
El nostre nacionalisme--dimi—as
constan?, no es ormrtunisla, no
depèn de la vida electoral. I el
nostre nacionalisme, el dels catag ane de Vilada, es significante
Herís -arribat, ~ces el nostre
esforç., a assolir el govern i la direine; del poble. Avise Vilada es
un poble guanyal a la rallen no cional.
CATALUN V. I b..\14.VS
Ee precie que el eas es repeteixi a tot erren. líen) de fer una
lasca de catalanització. Nosaltres
som els responsables, pel nostre
descuit, de l'actua/ situació de
Catalunya.
Treballern Catalunya (mame.
Aquest es of lema d'Acote Catalana. Horn d'estimar la pätria i
l'enea estimar a tots els catalans.
Quan alió sigue, quan l'aguerrí
ereat un exereit de censen:rajes,
erhornes capaces d'amor i de sacrifici, aleehoree ens potleem go venas'.
L'EXAMEN DE CONSCIE.NCIA

CoLlaborem-hi tots en miraste obra d'amor. Aixt rom els bons
cristiane fan cada dia examen di
consciencia, i Illis els justos pe
deseobreixen tarde pecats, damanern-nos sempre si liern estat ben
tibie a Catalunya. releer recordarem que hern amerit una heim
en eastellä per Matute a un amic,
sehse poder fer-ho. Potser rer0e_
darem una pila de meramente
semblante. en: entena la nostra
consciencia 1 esmenem-nos. Nomes quan ene llaguen, esmenat
serà llora de donar el crit dende •
p endencia. (Grane aplaudirnent se
El president din que parlarà
EN VENTURA GA880L

.

Ee acune amb una insielent
ovació.
'Aquf em telthe, dilatarse de
Berga — cornenea dient. lioc el
tnateii de sempre. El que un altre
dia us parlava sota Eumbra del
voatre pi sagrat, una 0/abl'a 1/0
de tulles i brancatges ans de
mort, de la mole providencial de
la soca. Catalunya, la nostra na ció eemortuida, no pot tenle per

::• Inunial un &en verd i "une,

•

CAL l'ER UN ESFORÇ

Aquesta Catalunya de l'esperit
no es crea pas amb eleccione. sine
amb un constart sacrifici i amb
n'asan. Encara lii ha molt cata lans que no mereixen aquest nein.
Que llur acallarle ens excili a
encara minore. Siguem cada
ser encara
din mes intolerante amb els enemies i amb el5 traidora.
Si aquesta haguessin trobat
sempre, en lloc de col.laboradors
comercials, punys ben closos, qui
cap si bauriem esmenat llur vida.
Ara no hem de fer sine destruir
Ilur forea, exterminar la mala
llavor, rherba dolenta. Pene purifiquem -rus nosaltres abalee.
SIAISOLS

A Berga Lenin un sfinbel de la
intria, en aquest pi de les tres
branques. Quan sembla que Catalunya no podrà ésser Hiere, la
terra troba veus que li parlen de
catalanitat. La rosella, la falç. el
blat, esdevenen si:abole vivents.
Un altre dia es el pi de les tres
branques, que pren torea
Tant (le bo 1mo poguessirn veo
re una flor o un rer6 de muntanya o una platja que no ene recordes que Catalunya es encara
esclava i que litern de fer Hiere.
(Aplaudiments.)
Jo reeordo la desielusid que el
vostre pi va produir-me. Jo em
creia que era veril i fort, no corsecat com es. L'ubre mort !icen
de cremar-lo i fer-ne una alta
foguera ideal, abans no en faci
llenya l'enemic. (Ovació.)
OPRESSORS SENSE CULTURA

Aneu-hi sovint davant el pi. Invoquen la soca i feu jurare-uf de
eatalanitat. Sapigneu Iluitar un
cop m'enea, vusaltrese nent de
Berga, rebels sota Roma i sota
Franea. Väreu alear els braços
contra aquells Imperis. Aqui teniu uns alt res opressors. Si
aquells podien dur-vos amb la do,
minació una cintura, els d'ara no
eis poden dur res. Deixen els vustres fills sense escobes i saben
convertir les catedrals en cosernos. I rls vostres fiale, que no
hauran tingut escoles, hauran de
vessar Hur sane en una empresa
amarga.
LA LLEGENDA DEL DRAC

Recordeu la Ilegenda de la don zel/a oferta cada any al drac
sacrifici. Ara pasea quelcom de
pitjor: trien ele ines eapnts &le
maestres per oferir-los el drac.
Dones, aquest drac hm de matar-loe. (Gran ovació, que no
delia oir els darrers mote.)
Crideu pel puma de la sane.
vessada molla i no ene
l'han pagada, no ha dut cap redor/meló. DI drac es insaciable. Si
alga mal os digues que el drac es
pot ansaneir, penseu en aquel l
boina que va

raftVgar

tea » r ae n ,. i

despees va morir-ne de la picada ,cionalistes no defallelxin i säpiguen seguir, ferms, el niesni que
mortal. (Gran ovació)
calgut.
Tul seguiL, emotiva el seu
Ja no es tractii (d reaplais innocure
EN NICOLAU 001-WER cents, sind d'acciona serioeen
que quan arribe el mimen',
Diu que Avine Catalana celebra Cree
Catalunya potlrä emanante amb
a Berna el g ell tercer Arden
tots
voealltres.
(Grans aplaudiEl primer foil cele/wat a Ri- ments.) .
poll, Ila on s'iniciaren les gestes
En alear-se a parlar
i les glúries nacionals. El segun,
EN OOFFiL 1 ilKATES
a Balaguer, reunits sola hembra
del darrer Comiste d'Urgen, que CS8 saludat amb gratis asile:un-Iluitä contra la dinastia esirange- mente.
ra. Si at3un dable haguesaim tia
"Galatans del Bergadä!--cogut de fer fuel' a Berga el tercer menea—. Vosaltres, d'una maneAplec comarcal, s'hauria esvail ra especial els que. malgrat l'alta
en veune l'entusiasme i l'amor nit heu vingut de la muntanya,
amb que heu respost a la riostra rouenceu la nosLea gent e proluncrida, i la catalanital que hum datnent catalana. Sabeu cena els
respira ale vostres careces. Les- p111,0.503 del llenas:lit eseriuen en
ratte el e ll e arribi a Berga catelä Ilites potser pernach deseguit que es co ra is es - que no saben altea 'lengua, i com
I rany.
les dulces j cançons retenerte n'lli ha prou amb a guas- lana san entonades per la jovenla manifestarie espontenia de la loa
riostra catalanitat? Taube la ma UNA CONSCIE.VC1A CATALANA
;orla de les colónies talen llora
I esdeve .que un dia anuellee
Mimes, per(' eón terres ppriion
des potser ni en testen coi:ocien- joventine davallen i editen al conIre comarcal, veuen que de cacia.
Per dignitat prOpia han d'aspe talans mild la de inoltes amenes i
rar a al guna cosa mes. Encarn ells eón n-sts une. Perú si pasea
que e enne„ eye ne e s (es 'an • un SOnyor que parla cierren:
rebéssim ataca i po . d'ells, resguarden no com un ocell
eatalä i
ene; semblar que la nostra Linea de ra s, s i ne com una mena de difes iota cAwigoit„do . „eeenees vinitat. Aquesta de ha tristesa del
serian uns ciutadans de seno- Ilustre poble.
1 l'home del Bergariii va a llarea cheese, [merque no lindriein goredoma i es trotes amb bOlues da
ern propi.
Si no consientes que a rasa voe toles les comarques i e lls enten.
ira us governi ningú. per que to- Aquel' home teludia la histeria
lereu que Catalunya sigai gever- de la seca terra i sap que ha estal, una patria ilture. I si limesnada pele altres?
L'ACCIO. LA DEMOCRACIA ea el pati del Palau de la Generantat veis un mallorque un !leyNo n'In he prou amb
dalle, un bareeloni, que delibei tuanifestaciens externes. listan ren. Aleshores comprendrà el rebe les sardanes i les banderes, gionadisine i enclevinarli una elper6 s'impuse l'arrió. Itrin de tre vilitzacie.
bailar energivament per la lliber Si aquell home el tras p lanten a
tal de Catalunya, que
la d " Medien o a Parte, tindrà nies viva
cada un de vosalltres.
que mai la seva catalanitat, i
No sols en nom de la tradieie donatel que Catalunya, tot i
hem de parlar (requinta llamen - essent homogènia, es una nació
tal. N'hern de parlar lambe mi diversa de les anees. L'obrer que
nom (le la demorräria i dele drets es fora de la phtria, el' que haininvidualn
via cregut que el nacionalismo
EXCUSES era una creació (nitre/lechal/e I
¡leal de ter l'estora per la
burgesos, davant els costums oxee
hernie Quina motius tindeieu- per tics, sentirà que lambe es catano fer-ho? Nomes una excusa mi- Id. Alxf com davant la morl totserable: regoiene; la por, la pe- hom se san igual, en oir una parSi cadaseú de vonntres, per la eeranya l'obten : se sentivä tan
resa. Si
una cosa que afecti de: relamerle, eatalä ruin els burgesos de Cata=
la vostra honra o el vostre peone lunya. (Grant'nplaudimente.)'en'"
esteu disposats a fer un sacrifici,
PRObLE1.1 DE DENsit.tr
per que no fer-lo quan la cosa
fessim imite
afecta a la honra o el profit de. I Si tole nosaltres
'er tusa torta gen:Menee ei lote
Catalunya?
L'egoisme no us pea excusrr. nosaltres fóssim eaciontillistes, el
Si no lis sacrifiqueu per la vos - problema cal.alä no existiría.
ira piitnia Imaureu de sacrificar- Aquest es el nostre criteri. Ja en
vos per la dele filtres, per une una conferenvia ven; dir que (luan
cosa antipätica i nociva. (Al:lee- la densnat nacionalista sigui enfielen: la 'liberta' de Catalunya
diments.)
ella vinileä per torea. I En NicoEL SACRIPICI DEL AIATIROC lau, a la ConferCticia Nacional,
Els nostres joves canon al Mar- (Icia que no ens refiero d'una conroe sota una bandera que han ju- cessiú. (te preparar ans a
rat per t'oree, atacan( un pals que pendreess la llibertat—venia a
Huila, al cap i a la fi. per la seva die—en:reste aleehores potser cris
llibertat. (Moll be.)
la denarann
Moren en uva terna inlinspi l a CONTRA LES FICCIONS
linea. I sorlosos encara els que
El eatalanisine elevan refiat
cauen sola les balee. Pitjor eds
que moren en hospitals latee . massa de les fiecione. Citava
ficcions catalanes contra les esles...
(En migues( moment, el delegat panyoles. Res no va valer, ni eile
afalints
a Espanya ni les apele
(lel governador indica in president
de l'acte que si l'orador continúa lacions a Europa. Venden les tseaixí sus(mendrä el milete,. El pú- cions mes l'oreen hs d'Espanya.
lele, que se imenlona, aclama Ea que Lambe alt ensa ya l'afalac aun
Nicolau umb larga aplaude. ragressie.
Ilens cregul que ja es paseada
nients.)
No en parlan, dones, del Mar- l'hora de les fiecions. Bastim
unes realitats catalanes contra
ren
les realitals espanyoles. ArosL'EXEMPLE DE P.IU CLARIS tumem-nos a creure que contra
Iteren:den, per acabar, que a noenitres hi ha un Doble capaBerga hi ha encara min cogroon 11)01, no una F011t ira madrilenya.
glories: el d'En Claris, que cada Contra /tosan res tu ha fins aque:my lionorern per Corpus. Ele seue lla organització retesiästica (araavantpassate sortiren (l'aquesta da .pel Reial Patronal. (Aplauditerna Vosallree, dones, mes que ntent s.)
/minen. lieu de tenirslo com un
Al etibisol iberie lii jau encara
enmiele de català pur. Ell fou un odi antic. Conlea upes t odi
reltim que sane plenament la na - posem-Iii una mejor t'asisten nae ional iliit entalana. Despees d'ell, cionalista i una eran puresa de
els niärtirs (le 1714, ja eren atta conviccions. De lee dues realitats
ultra cosa. Manten per un ideal seris lambe la nies torta la que
regionalista, per Ulla Morilnyu vence
gran que no era l'amor d'En Pau
L.1 FRUITA MADURA
Nosaltres compadim els cataVosaltres, que sou fills d'a- lans que des dels casinos vquesla terra de Berga, que en- eteen els discursos dells liders,
cara porta el mateix nein que ele com a perfeeles e:Teclado/s. No
romans van trobar-bi fa vint-i- n'In ha prnu amb alzó. Gel que
dos segles; vosaltres que porteu ens enfortiin, que seguins una via
a les venes sang de gent forte
orejean. L'Espanvit caduca no poardida, recordeu l'exemple d'En dre / : ontenir aleshores la realitat
Pan Claris, i si arriba l'hora d'una catalana. La menea llibertat senä
a ,t eld sapi/gueu compile-la.
un (tole adveniment. Porque Si per
D'aquietes treres d'on surten fer eme:e -tina fruita verde de larles aigües que fecunden les pla - Ire (ea un gran esforç, no pisen
mes, ha (releje-rae una font viva el matee( quan la trulla es maduile cznalanitat.
ra. Quttel la mental, catalana siAma ha d'iniciar-se una cresta- gui nsadura, un Ileuger ventijol o
da nacionahsta contra l'estran- tot el mes un rol) de roe ene la
ger i contra ele traidora. Mes con- fach arribar a la falda. (Aplautra reste:nieve que comalia elle diments.)
traidors. Ele eitemics de sempre
Nosaltres tenint fe en Catalusen mIs mateixos i ja els tonel- nya. nerxe som optImietes i hanxem. En canvi, pensein que si unI degern les ficeions i correm la
partit d'unid monitermica ha es tal riostra Lene predicant In bona
possible, ha esta per una manea noca.
de consciencia nacional.
Areal Catalana propaga una
ACCIO CA TALANA obra d'organitzaelle Preeunitza
Contra una Catalunya vibrant Par' ieulacie de l'exercit de la .pitninge s'hi posarla. Contra una fria. Cal que la cohesie
rarur pura i encella alinee no isa sigui vous un Vas sonor i drinalt
,Catta
gant, com un glavi interim: alee 1
Aleó en el que vol Aecie Gala- perforador. El ene i li'-pesa,
ntea: desvetllar res sentiments pene lItt Ei Ints Sil l
(or.
que CIIS fan germana a tots i mar, (Aplaudimen(s.)
quien una partid.
ELS IMP.ICIENTS
J0 os airé: a (nanenea te ha
Volern que hals eta catalana siguia
1 uuS.
una taapaqtattota produltia oor la

feblesa, ele desenganys o l'egoisme. Jo be de dir als patriotes impacienta: si la vostra paciencia
e'araba, la nostra organitzacie
teljust comença.
TRES P1NS

I ara, tot veient cene Catalunya
es terrado pins, deixeu-me que en
recordi tren
L'un, el de Formentor, que canlit el poeta, el pi profús i
(l'una cabellera que el vent no esbulla, jo dieta que da el stmbol
la nostra mar,
L'anee, el (le la .plitea del Pi, de
Barcelona, Hl tendre pi que ¡o ne
ajudat a plantar, Eme el simbol de
la nostra ciuladania, ha encama un nitre pi, que no lie riel. El
pi de les tres branques, greu corn
re s pectre de la nostra pätria. La
sea soca i les seves arrels din
que eón ben mortes, pecó a la
vora, esponerós, un pi jove
dressa, com un nodrisse de titans,
Jo ramoixacia suaument i lt diría; Pi, pifien 1 Ele el pi d'Arria
Catalana, els el pi (le la lidien
i dc. len aman:acicale noves del
eacionalisme català. (Una gran
evítele aren; aquestes belles f. areines.)
Finalmene

El

EN RAYADA VINYES,

el poeta patri 'Im que ha col.laborat principaliZent a horganitzacid de l'Aplec, va pronunciar anea
Jarcias paraules i va resumir ele
discursos. Entonà un cant liric a
la pätria. Condeninä els male catalans, que "duen, a despit mete
Catalunya pel raen". Evocä lea teeres de Castella on Cervantes IV
situava "el cavaller de la lristo
figura, i tan deeproveida avui d'un
sentit cavalleresc".
Digne que la campanya nacionalista sempre lla anal encaminada a la puresa, i sugerí la
imatge del iii qlle ha &mili anular
les bales.
El discurs d'En Vinyes,
vehement, va ésser aplaudit en
alguna parägrafe i, d'una manera sorollosa, en acabar.
Les paraulcs del poeta van aea_
bar Tecle. El doctor Soler done
un "Viena la Ilibertal de Catalunya", que fuu unànimement res post, i el .poble de Berga i les re presentacions comare-als :desfilaren en mig de gran entimeiasme i
d'aclantacions a la pelele.
L'Aplee de Reíste eelebrat a
deepil de anea gent, ha revifat un
raliu d'intensa eatalanitat.

Bisbe de Vich i la llengua catalana

Ilavem M'in una comunicaeió la Ilengua de l'Esglesia, no es ar11, 1.,ue.,‘
de l'il.lustre senyor vice-rector e.tplald • ; aplet
del Seminari de Vich, en la qual, "'lengua de rEeglesia", rep pesialreferint-se a un soll publicat a reent apeeiola al itasari, e8 d'Una
LA PUBLICITAT del 22 de no- pre cie'e eaneeicameni im
hle, :In : mamen nosaltres; eCellt P.,vembre, ens diu textualment;
resava rl Re,ari en e mps del
"Es completament fals qmte
primera autoritat eclesiàstica ha - deitor Torres i Bages, ei. ratalä
ei ordenat que tots els anee que o Cfl 112 1 f? La verstable pesniió del
Innen !loe dins del Seminari se ce nostre il.lustre comunicant per a
lebrin en rastellä. Tant es niel convencer-nos seria aqueeta: una
que els Sants Exercicis que elan nieta dele antes que se nelebraven
int la setmana proppassada en eatalä, dine l'infernal del Sehan estat «wats en catalii ale minare en temps del dontne Toseminaristes de Hall i humanitals rres; alma Ilista del moteje en els
i in eastellii als !filosofe i Lee- temps posteriors.
Salven que la comunicarle' que:
legs, tal enni s'ha fet sempre,
eSlem cementant no ha sísele
hiti durant el pontifical de l ' exreLlentissitu doctor Torras i Ba- "motu proprio" del senyor vieregre. Domen la festa de la Puris- rector; d'altra part es infantil vosima, que ti s la própia deis semi- ler negar una política de la qual
eeristes inlerns, es fa aquest auy, n'han arribat traspire> tetSot- poenes ems ele anteriore, en ratelä biel i parrequia del bishet:""
Ele detalle que lieen rettglor
com pot vosee comprovar pela:
anuncia de diferente anys que fine' nat, dels mutis nostre 'Ilustra enel gust d'adjuntar-1i. I si el Sant muniertna n'estä tais enforat Atila
laisari es resa en Hall as sola per nnsaltres, no ene peral:den neme reetificació, sine al enffirart.Si
asser la Ilettgua de l'esglasia."
rovament se'ns hi obliga, repita,
Conventeal infornsats pel
corresponsal de Vicia passem sarem l'actuació anticatalana en enntestar l'anterior enmunieet, altea: campe que en el Steminari:
en una forma que dentestrarit al informarem ale nostres ilegiders
semi il.luelre sotasignant que quien ' de la campanya empresa per IR
aquest periedic es fa resse ll'isn 1 asan-lea autoritat mollea trua limefet importent eslä Ion cert de la Unirle dedicada a propagar el
seva exactiltel; tot el que s'llaueä bre -'piadós ralielä. remira unes
aronseguit as obligar-nos a portar agrunerions infantils de eareeter
religies i pelriedie. delallarein la
fels i detalls que aclareixen
qüesti6 i justifiquen mes la reme , intervenció personal de le tonlei1
xa
en els lneictermL imt re vigatatt+
paila empresa.
Sense marear a la venial no I militars ocorreguts fa un etty.
pedem red ficar la not irla dona- en l'organtzachl d'una reata pada pel /metro corresponsal i ita- . trienal fa poe ne ts ele sie 'arene;
vant el coutingut del comunicat registrarem en el la. O. del bailen
ele documente episeopals dirigits
craistgnem explicitament que
emnplelantent red que degut a la al poble i llegits en la lrona do ht
viniera atitorilat eclestastira del Catedral dels quals rn ente any+
en (roban tres de e.atalars h tole
ltishat nuat suprimint pro- els
dernee en castellä, etc.. ele.
eri•ssivament el entalle en els acPer arme ens limitem e la qüeetos que tasen bloc quotidianament
lid
(lel Seminare que resta ben
dese el Seminari, innovanl-se el
enstum 'inmemorial seguit fine ti aclarida. PUBLICITAT es seit
la mire del bisbe (lector Torras i obligada% fer aquesla eampanya,
flanes, d'enyoraila memória. Hem tot i sentint el natural (liegust:
piirlat sempre deis rieles deis in-. en ella, pene es veu sostinguda
l'opinió catalana i especialterns 1 per tant sementar els exore per
(i,, a meut vigatana, que no vol altea
cene que annalment es donertalls
cosa que el manteniment de la seexterna i interne es fugir
va (malició lal com l'a hi plasmh
qiiP816; pele', ja que es fa al.lusió
indelicada al doctor Torras llene el gran bisbe doctor Torras i Bages, remareant que els seas dos
de dir que aguad gran doctor, que
sdn i deuen ass
aun g ap nostre il.lustre roe caires.essenrials
la
i la ettlalani.
municant, nn s'immisrula naire ser
tat.
troquesla mena, aesise
Cli
I in als acere (le l'AH im dia 1 fein
el) personalment ei serrad en enlata. Fulgir lambe de lis qüestie es
parlar dele programes de la resta
(l e la Purfssitna, en la qual res te
El proppassat diumenge, a la
que veure el Senunart
tarda, se celebra a Calafell a
eiSis fills de la iniciativa Easpaitts local del seu Cinema, un
Ichs maristes, que ós de creare, acte d'afirmacid nacionalista
per observaeions tes tes ben res- d'homenatge a la !lengua matabas
rentment sobre aquest partieu- na, organitzat per "Nostra Par.,
lar, divergent del gust d'elles es- la".
feras.
Presidí l'alcalde de la vila, arene
Nosaltree ene hem referit
el secretari de l'Ajuntament, i valtee als netatt de pielet de rada ren usar de la paraula ele joi perque nostre ilenstre en- ves propagandistes de "Nostra
nmunicant vegi nexaelitud de nos- Parla", En Joan Palau i Mayor,
lea informiwin apeen: Tu a la se- En Joan Valldeneu 1 Ea Ratet
sa consoleuria i lambe a la (101 Cardona.
nia ¡orden] del Seminari, doren!
Tole ells varen manirestar-se
(arden:, porque digni el no de cese en lene radicalissims en pro de
ruin a l'Intentar-se (Mes vegades la riostra causa i do les reivindiHenil: en el refetor les pasen:ale cacions lingiifstlques de Catalus
del &leerle 'Forras t els sermons nya, essent forca aplaudas per
imanare:ice de numen Costa i reo- la nornbrosa concurrencia, coas.
lira, toles dual vil:n.11es fou in- tituida en la soya mejor part per
terrompurla la beture i su/teles/i- trehalladors del camp i per un ese
da per obres raen: llenes /menee ni tol de boniques notes.
acabar roben que es llegia; si Iso
Vil cloure els parlaments el del
cort lamba que a 1'intentar-9d popular alcalde En Ja-mine Jan6
nalletti en, remar reslació manir Papiul, d'una concepció acunada
i expressin de l'ardor patrietie
al H. S. s'y erma leal prechis
doctor Torre+ 1 anite mIs pare-nee- que presidia aquells momonts and
tuaiästics,
petita mostra de la
free en nalnlä lambe foil prohibida la lanera del text rellane sube- gerrainaciem rhpida que arreu de
I ituit per un de castella 1 els pa- Catalunya te la llavor neciena-t
re-nostres re digueren i diuen en
bini Lacte amb una ovacid eins
Ilal
L'arenen de ola( el Raid. R o sa- cera als oredm i aelaraaal
ri ea casa en Hall sois per Uso! Patria,

"Nostra Parla" a Calafell

Tmler
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T2ts feliciten els novena ea-

Pola Negri i Chariot

BIOGRAFÍES

panyia va desfer-se 1 els artisteg

—I vete, Isabel — pregunta
Rumin en adonar-se de la tractor
Pola Negri tela en "Sumurum" de la jovenis-ens dones l'enho- LA CARRER
La setrnana pass4da vaig veoPRODIGIOSA
re en un número d-Excelsior" un paper d'esclava; una barreja rabona, brindant ' piSr, la nostra
el retrat de Perla Negri i Charlot, de dona apassionada i esqtrer- d itxa ?
--Senyor umin—va contestar
m'ab la nova dal prometatge d'a- pa; els seus ulls, que san untos,
questas dues grana figures del tenien una immoisillitat que g,'e - l'al.ludida—jo no pun felicitar a
Era els primers dies del meä det
Va abandonar Taranta passant
un
home que eren trobar la dita
cinema. Tothom conaix aneado- lava la sang. Wegsmer feia un
maig de 1895. Les campanee de a Monte-Carlo, començant a dotes A la vida particular del mi- soldà malänima amb la cara ala- la unint-se amb una nina de seda. la
petita parròquia de Castellana- nar-se la gran vida i recorrent
Mantee en el banquet brinden
llor camic que avui dia hi ha al ueida de croaltat, a propasa
toda aquella meravellnsa "Coradia Era mea cuide un alnada piqué el somniéssin a !es nits. i s'ajtmten els magnate amb un ta repicaben joiosament, fent repretext de alegria i diversió, entre percutir la seva veu melodiosa a ta d'Azur", Niea, Cannes, Móque va surtir ja fa temps a "Co- La presentad() i la propieLat
naco
través de la immensa planúria de
i Monte-Carlo, anava malver
maedia" tinnat per Max Lindar, la pel.licula aren coses de 'taut els de la sena esfera, Levedew, el la
sant fonament el seo patrimoni.
Pug/ie... El rector de Castellaerrata tira a terra un vas abans
ea el qual contava la seva visita j premier ordn.2".
neta
esta
Després
y
a
de la "season"
atrafegat aquell dia,
anar
a casa de Charlot, la manera com
Dea que vaig veure "Suma- de brindar per la felicitat de la car no es presenta sovint noca- a Paris, comprant una va
casa al
i ge-eas opiaions guara n:taz" estava ennvençut que Pela seva mestressa, a qui estima.
sió
BOSC
de
de
celebrar
un
tac
Bolonya
i
bateig
amb
un luxas autoApretant els pimys i estro¡'art del einema. Avui ene diteen Negri era una de les actrius mis
tota pompa; els habitants de la mabil "Fiat". La sena quadra
que Charlot s'ha enamorat i que fuetes del món. Mas tard vaig te- nyent les dents arnb ira, amurria
resurja
Vila
eren
en
la
seva
majoria
treels
millors
exernplars
en
el
dia
que pata,* abatre
es col casar. I qui es da promesa nle el post de conixer-la i parcavalls irlandesas i anglesos pude Calare& ? La promesa de Char- lar-al. Era en una festassa que l'orgull dele grane i realitzar les balladors, i a Castellaneta la paraula treball no era pas alesho- ra-sang i ben tost. la seva cartera
la es diu Pala Negra una gran es feia en la "Grossesehauspiel- aoves esperances.
res certament un sinanirn de ri- fou plena de factures i de tartas
—Al del dia que l'esclau trenestrella del cinema. A Barcelona haus" a beneflei de la propaganquesal... Sliavia de batejar reclarnant els deutes. Un radiant
san pagues las pel.lícules que da a l'Alta Silesia. Era una fes- qui les cadenas!
I el dia va arribar, quan les ar- aqpell din-sin noiet, nascut dies mati de primavera En Rudolf va
salan vist on intervenia Pola Ne- 1 tassa on no hi faitava ningú de/
abans,
fill d'En Joan Guglielmi, adunar -se que estava entrarnpat
gri, a mes a mes d'esser poques inPn oficial ni (tal alón de l'art. mes que havien de servir per a
capità de cavalleria retirat i el per tots costats i que seria tret
no sda gaire interessants. Lea Jo eslava ser/tal, sota una llotja combatre contra els anemias de
reUlors creacions de Pula Na,gri on hi nata el president Ebert, 1 Ilússia, manejats pel serventa, qual ron després baeteriologista. de tot-arreu.
Els pares de l'infant van decidir
Quedava encare un remira: la
san desconegudes del nostre pú- Marribaven ans ' al clatell fas van tornar-se contra l'opraseor
donar-li el bonic nom de Rudolf, seva mamila Va acudir a ella i—
blica
sospirs presittencials, perqne secular al sufrir les contrarietats i no cal asear molt perspicaç 'er oh, les maresf—aquesta
va pagar
Peda Negri es polonesas ataal Ebert es un borne molt gros i d'una guerra desastrosa i estaril.
tot el que el seu fifl devia.
a endevinar que el noi -va accepLa ceguera de sang va enterparlant dels seus origens ha dit que bufa molt. Perú de tot aquel]
Rudolf va comenear a pensar
lar-lo arub una perfecta inditaque era d'una familia d'e gran enfilall de ministres i de gent volir els cura.
que era ja hora da pensar en l'esCangué el tron imperial. rancia.
aro :atoar:Lela, una mena de prin- notable no rti • inkeressava ningn.
devenidor...
El vell continent
Aquell clia van llançar-se moles
cesa fantàstica i aventurara s'ha Tenia els ulls posats en una do- L'untada roja va erigir en llei una
volgut suposar que amagava na eniluernadura. Duia una bata tintura mil vegades pitjor que Pcn ilfi(2 a la quitaalla del poble. I li inspira-va ja cap esperanea i
va
decidir
d'a
n ar a Amèrica, dessegons manifestà el rector, feia
aquest nem itallianazat.
sunpacíssima de "tissú" de pla- l'anterior.
Isabel, fidel a les seves idees,
moli da, temps qua no s'havia ce- ernbarcant a Nova York amb un
Pala Begri ha triomfat a 13er- ta molt arrapada al cos, que era
lebrat a Castellanela un bateas fred glacial. el 23 de desembre
g in, aviat els empresaris da ci- prim i flexible, Tenia una gran va abraçar la causa del pable.
de l'any 1913, al néixer el dia.
Els novella esposats, eumits a tan fastuós. nema alemanys s'adonaren de la cabellara negra estarrufada amb
Algunas biografies ban pro.Seva bellaca i de les seves facul- una corona d'"aigrettes" de co- ha misèria, intentaren en va trasEls anys transcorregueren
tara d'artista, i Pola Negri pass ä lor de fum. Els ulls d'aquella pasear la frontera. Ramal, per
eidament per al petit Rudolf. Ale longui que En Valentina Iravia fet
vuit anys
a ocupar, si ne el primer lloe, la dama no m'eren desconeguts. Na- evitar que la seva multar es mocomençar a estudiar el viatge amagat a l'entrepont
d'un vaixell, pera nosaltres poprimera fila co s'hi troben ; lua'almant, era Pola Negra Al cap rís de Mar s'allistà de guärdia a Taranta, a l'escota elemental,
dem assegurar que va anar-hi
ny Porten, la Mia May i la Fern - d'un quart o de vint minuts, jo rolla i incorporant-se a l'exercit i als dotze el noi va trabar moll
corn a viatger de primera classe,
Andra, que totes elles tenen una parlava ami) ella sentat a la se- sovietista.
atractiva la carrera militar i va
En la si- va absència, Olga es semblar-li que la
a bord del "Cleveland", transatfama fanlästica a Ale.manya, i va llotja. Tingueren la conversa
carrera de gedetingada
per defensar a una poneral havia d'esser una de les läntie de la Hamburg America
ja comencen de Lenir-la als pai- d'aanests casos, guatee coses
asta Ilatins i a Nordamariea.
baaals sense imparnanda. D'a- bra duna que intentà %amare tots més agradases. Davant d'aixa els Line i en qualitat d'agricultor,
els
seue
objectes,
essent
(*ralea-iMantees durà la meva estada quell dia ençà no l'he vista mas.
seus pares van fer-lo entrar al ja aire aquesta eta la seva proCol.legi Militar, on va estudiar fessisi.
a Berlin valgs tenir orasiG de veo- Vaig saber ja fa temps que Pola n:ala a treballs forçats.
Rumin acrideix apressurada- durant tres anys. D'allí va sortirJa a bord del transailantic Unre ;deanes paLUcules de Pola Neeri havia estat nontractada
Negri, veritablemant interessants. per una gran empresa america- ment, avisat telegräfaaament per ne amb uns certificats excel.lents, giré ocasiö de marcar el primer
Jo confesso la debilitat I la pre, na. Confssn que no em va venir la sa ya mara, i es ven obligat a presenlani-se tot seguit a l'es- "one-step", essent aquest el primer pas per a reprenden a Nova
¡p renda que santo per las pal- de nou. Dis productors de cine-. implorar jusilcia al tribunal su- cola naval de Variada. alatauraYork la mala vida que havia ja
ita1es amarles. nes. El cinema ma amerieä canten el millar del penar, el grial commtita la pena darnent, En Rudolf era molt
per una multa de dos cents mil
alemany, no macaba de satisfer nin. i bu cacen
i faltara-1i sin centírnetre per a portat a Monte-Carlo. Durà tan
on
sols sis meses, i a primera de Pedel Vd; perd confes so lambe que .
arribar al perímetre da pit reCharlot dama que s'enamora de
—No tinc aquejan ataranten glamentara fou rebutjat
liol de 1914 va trobar-se sense
el cinema älemany ha fet assa!gs Pala Negri en un viatge gar va
a l'EscoSeta
pobre—al.lega
Ramas.
un &Mine i sense treball. Al cap
1 proves de gran merit. Ha arri- fer a Berlin. No deu ésser oIl sol
la Naval.
—Vollem
saber
nomas
sitede
poc temps va ésser-li oferta
hat a fer un formidable film his- . al qui se n'hagi enansnrat. pera
Va tornar a Tarento, i contrala pillear d'intendent d'un miliotPrie rnm "Anna Boléyn". inter- sembla que es ell l'afortunar que nuca dinar amagat.
riza pel sur primer iracas de VeOlga
as
posada
.
en
Ilibertaa
i
nari
de Jericho, a Long-Island,
que
vetada per l'Ilenny Portan,
s'hi- casa.
mrtrit i multar s'abracen plorant. necia. va comentar a "trabar ananienat frl Elisa, el qual tania
ein peno Orle veurem aviat a
agradable la vida da manjar, beu, Que' as el que ha empres CharLare4nh: Îa et provatures tan jet 'per fer aquest ans del ceeaEGONet JOIINADA
re i ne fer res". Aquol que fins a a la seareptopietat terrenys magafiles. Un <tia aquest li va demae riOSP. 4. ilITn al "Gabinet del dee
aquella
(tala halita estat pels seus
Mena i amb una dona tan toritoDE
LA
FAZ
, Vlr-APERI
tor Corigari", que la prtmavera dora i tan por rhartatesea com
eampanys un model de (rajatablas, nar que les uns plands per a
passada fou
einemalogrä- Peda Neri? Misteri e de l'amor,
Lareventeid ha elevat rs Lave- ,estudl6s, treballador i voluntarias arranjar artfsticament -els seus
dew aleaärrec de emnissari del va comentar a desviar-snesensi- jardins a festil italiä, i En Rufic mis:- gran a París, Entre . que diuen a les pealiculee.
do! na conminar la seva feina. A
agnealea-pel.lteutes de pr :Me ra
patria. Es, dones, la primera auto- blement del carni que s'havia IraPuta Negai Os una mena de ritat del
aquella epoca la mullen del mifila hi ht el drama oriental ti- r
poble 011 es trota En aat per a arribar a general.
banana la senyora B/iss, va arritulat "Sumtirum", que valdria la serp meravellosa; se'n podria dir ltirmin.
Al cap d'un any d'inacLivitat
bar d'un viatge a Europa i va
pana que un d'a o altre es proa sense exagerat i cense curarleLa casnalitat posa rara a cara
rpl
p
AS una mena de dona faierb's per árala "Sumnrum" Sfe
els dos aromes; Rumia s'estre- de vida turbulenta va decidir de mostrar-se molt contrariada al
tornar pel boa camí; la carrera veure que
ta l . d'aqtrelles gire fan tornar meix en
l'obra mentes de Pida. Negri, i
l'estranger contractat
pensar que la seta vida
militar havia estat ingrata enbaig
un
xa
de
Persia
o
un
annest aten fingue la surf de rol&pan tal negada d'aquell honre
pel sen marit disposava i apavere
ell
i
alee.horés
m
i
va
decidir
eslamari
d'e
Boston.
Ara
eerä
la
laborar amb un actor c r in Paul
riava els jardins com Ii sernblava.
revestit d'autoritat.
tudiar per agricultor. Va entrar Va tenir un gran
Waga aa ^. letal Wazener. sense dona du Charlot; al que no caetem
Les babees passions que Mete te t
disgust, i molt
de
que
a
l'Escota
d'Agricultura
de
Génoein
Fiarte
dia
preaanti
en
enfadada digué que desitjava
exagerar. l'aetor de mas catenitr al Por pervers de l'ex-criat,
va,
on
va
estudiar-hi
2Iguns
anys.
un
film
al
costal
d'aquest
borne
garra que avni hi ha a Mama-aya.
construir als seins terrenys un
es revieen en recordar la bellesa
crimp de golf... i con] En ValenLen sa yas ereacinna shakasperia- gire ha fnt del jaqu é. de la bimba de la s'-va antiga mestressa. Poc Els adatas, les carretea de bous i
i e l/ bastonel. la indumentària havia rSe rostar-lo fer-se-la seva. les coses de la hurra el van fer trino no hi interna res en golf
nes riel "Shy lork" i del 'Vago"
va
tornar completament indiferent.
màxima . de l'humor. Eneara que En aquell temps en que
1 el "Franz Moor" de!s "Ruhr",
nomes la Ateshores va declarar que eslava perdra el seu empleu.
passibla i datada equival
de Schiller, san vra. :tablas mara- en aquest l'eón tot
a una sentencia
En Valentina va començar al
"fastiguejat de lame" va retorverla. artfatiques que no a'obli- ds mas verdes en maduren.
de mora En Levedew introduir
cap de !toa temps a sapiguer 1
den rrai mis.
JOSEP MATIZA DE SEGARRA entre els documents d'En Leani- nar a la llar paterna, aconseguint que era la misèria. Durant un mes
que els seus pares li donesein
des Rumin una proclama anti-rei mig hagué d'alimentar-se amb
valncionäria; serà afusellat i
el que reparteixen gratuitarnent
4.1.1011•110011011.111.011
(raqueara manera aconseguirà
als pobres. A les nits giran feia
ARGUMENTS DE PEL . :10Ut
la dona desitjada.
en el que s'ordena la seva daten- bonarrea, cercava un refugi al
En Lavedew, dones, dóna ordre
ció i els avisa,
portal d'alguna rasa, a la *sala
da fer un registre al dornicili
Aquests i la familia Rumin d'espera d'alguna aatació de fedel matrirnoni Runtin, dirigint
aconsegueixen fugir cop iosos en- rrocarril o dins d'un taxi a un
personalment aquella tasca i pre- tre l'adolorida "Caravana de la garatge . No cal dir que malles
sentant-li
la
perillosa proclama Mora", l'èxode trist dels desgra- vagades els noticies havien inteInter p rotata p-:er l'actrita russa
que portava amagada,
ciats acose llar ni aliment, dei- rromput els satis somnis i Ii caFm Rumin nega que aquell do- xant en la nevada estepa un reha fugir a cercar un refugi a un
OLGA TSCHESCHOVVA
camera es trabas al seu poder;
guera de eadävers. Eren els que
atino lloc par a poder reposar.
PRIMERA JORNADA
la beda, que pramet asser sumaMaga ho creta
buscaven refugi en altres terres. Molt sovint passava dies sencers
tirosa,
denla
ce lebrar-se praxiQUAN ES TRENQUEN LEZ
Mal ferit es conduit als 11P-Els fugitius s'introdueixen en cense menjar i no aconseguia
mamentatin enr gruny de celos i brees soterranis de la Tsxeka, un tren, pera san descoberts i
trobar treball malgrat la seva
CADENES
l'aneo*. Leveciaw. messo de quadra
tribunal terrible i d'on no en surt
Maksinow ae feral. mortalment. El bona voluntat
Giren a mitjaos dc l'any tragie
al aervai d'Olga Perowna, sent nalgar només que
escoltat pel pi- desti els proporciona un refugi
Un dia va trobar un afilie d'alde 1914 va decir enrasa a Europer la cava mastrassa una violenglIPt de les execueions.
a un hospital, on els malalts van
tre tamps, el qual, campadit de la
pa la tia guerrera i (l a stimerota i c o ntrariada passid. Per que
Olga hi acut ptosa soalimorint/
per
manca
d'al
iments.-All
situació desesperada en que es
'ra. la Miss , / tearista era el país aa ha a'é gaer me ya aquesta dona?
eitart linduull, perú elsamus lenes l'abnegada Isabel prodiga, com trobava, li va preguntar parqué
en toprasaisi rontenin le ansias —ea diu.—Però no. 90C jo
el pi- no eón atesos.
infermera,
els
seus
millors
auxino ballava, recordant que els dade resalta del noble que treia daria. al servent. Alai s'inUn home que sent la justicia,
lis als moribunds. Amb gran dorrers dies de viatge en el "Clevant d'ell la Siberia i la zurriara cuba rudi a a q uella ànima p ro- el noble
cavaller de Chrenow, i lor, rep als serie bracos mantee veland" l'havia vist ballar admide ron/Tesar.
beta,
Estranya al pervindre, Olga • Ol ga te una amiga de la infàn- que forma part del tribunal de explra, el cos de Maksinow, qui rablemen te "Encare ate jove, elePerowna talla d'Anna Ivanowna, cia, Isabel, la doren princesa, que la Tsxeka, es compromet a ave- tant lamia estimada en anees gant i guapo—li semi=
riguar la certitud d'aquella greu
teinps.
rament et seria fácil trobar feidama d'ah llinatge t reial aecenper una ironia el destf la feu
acusadó qua pesa sobre En RuLa caritativa dama amaga els
na."
(tienda, vin feliç prodigant entre noble, sustenta idipiques
idees.
mie'. Precisament ha sorprés una
faeilitant-los un guia
En Rudolf va reflexionar llarets satis sarvidare tota mena de En els setts dreliris remänfics
conversaeió
en
la
qual
dan
Olga preque els
fins a la frontera.
garnent sobre el que li havia dit
consols i de favors. El sea cor somnla un parais comunista, tal ga a
Ledevew
que
salvi
Una
frase
s'escapa
al
seu
dels llavis el seu ande i poc despree, ajudat
generas c o ntrasta singularment
ruin el suggereixen les sayas lecmarit, responent-li aquell amb d'Olga:
per aquest, va aconseguir entrar
amb els rancie prejudiras (te
turas. 1, nasa/ida en l'opulencia
proposicions
—
I
tú,
Isabel?
infames
que
la
fan
de dansaire al Cata Maxinas. La
ama vrIlata matar, mantenedora
i al henestar, sant pchs seus un ruburitzar.
—Per
a
mi
r/o
hi
ha
esperanfamosa dansarina Donnie Gimas,
deis privilegie de la classe.
profund despreci, aixf com una
Assabentat Chrenow de la mal- ea; sofrire la meya equivocació que cautiva una pararla per al
Leanides Rumin Se un epulent gran simpatia gel palde, al qual
dat
de
el
Levetlew,
destitueix
i
el
rneu
arrepentiment.
Adeu!
del
seu número, va fixar-se en el
terratinent joy a, d'un caräcter desitja repartir tots ele seus cab- càrrec
do comissari del poble.
quan despras d'un llarg i pe- talent i el brio de Rudi i el va
franc 1 lidia, enamorat profun- dais. teman discuerda pels amples
Arriba el moment de l'execuciú
nas ronliatge veuen, des de la vocontractar tot seguit. Ambdós
dament de l'encantadora Olga Pe- i luxar salons del seo patata es
rowna i eorreepost per aquesta. ven atormentada pels reparos de i quan Olga s'interposa entre els ra oposada del riu que els separa dansaires esdevingueren malt posoldats
i
el
seu marit per a mode la pätria llur, el Kremlin, el pulars a Nova York. Aixa euer-ein
L'amor estén les seves alee sola sa ya consciència socialista.
rir Lambe, arriba landult.
famas edifici que pregonava la cap al final de l'any 1914. En Rubre ela enamorats joven, als (polis
Les naces de .nuntin i Olga se
En PLumin esti salvatl
glòria d'una Rüssia gran i omni- dolf va causar-se ben tost de la
la vida els sonuiu. L'afalac flota
celebren amb arreglo al ritu grec
El generas Chrenow i un altea
potent astil devastada, famélica dansa i sa acceptar les proposicom un Meses al seu voltant
ortodox.
mide no menys hontat, Makeii ensagnantada pele ataca d'una
s'eatafgen en aleäasers de meEls presente valuosos, el de- rnow, san perseguits per traidora follia fatal, s'agombolen als sena cions del director d'una companyia d'opereta que sestava a punt
ravella que miren a la blanca es- rrotge de luxe i sumpluositat per no voler-se subjeolar
a les
ulls les llàgrimes al recordar la da surtir de "tournée" per tota
tepa, l'immens camp d'erutini que
exasperen a la princesa Isabel,
ordres injustas del Govern dala
Insta "Caravana de la Mort".
l'America. Li donaren en una de
:diu nostalgies a les änimes.
cal no es cansa d'amonestar seSoviets.
el dot que li corresponia quan
les operetas un papar de dansaiMentre elle son teneos, puix verament a la seva amiga Olga.
Rumia sorprèn el telefonema
fos majar dedal.
re, pera malauradarnent la cera-
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La caravana de la mort

SAAL!

Palau de la Cinematografia

Grandiós exd de l e- /I Un

moclonant neEicola L

yhtii

fi

es dispersaren a l'arribar a Cal
lifornia i En "Rudi" 'va dirigir.,
es dispersaren en arribar a Cal
amb l'intent de tornar-se a (tal
dicar a l'agricultura que basara
abandonat. La sort, emprü, no et
guiava per aquest costat. Allí li
van aterir un contracta per a rAi,
eäzar de Feisco, despees va drue
liar Lliçons de danaa i per pri,
mera ;regada a la seva vida va lee
comedia. A Frise° va fer una
creació de "Nobody llame", la
qual comedia va assolir un graa

exit.

Al cap de poe temps va fer de
"Salesman", es a dir, agent de
banca i honra, i segurantent
ria fet bona son si l'entrada deis
Estats Units a la Gran Guerra no
Ir hagués ebligat a deixar aquest
afer. Dos anys abans, quan Italia
va entrar a la palestra, En Rudolf sisan-ja presentar, dilerents
vegades al Consolat per a servir
a la Patria, perü sempre fose re.
butjat per rnalaltia a la vista i el
mateix li va ocórrer zda consas
lats anales i amerieä.
Fou aleshores quan Rodolf Va .
lentino va intentar fer sort en
la indústria cinematagräfica, que
tot just comeneava a Esser (los
reixent -al ßud de Califarnia i a
ElsAr.gels. Després d'esperar dua
ramt virit mesos "vivint de Jaspe rano", fou contractat En Rudolf
per ?S'Emrnett Fiyun, que impresionava "La Verga casada" als
"studios" de la Universal City. En
aquesta pel.lícula En Valentina
va representar el papen d'un
comte italiä. Va treballar taraba
en una munió d'altres pealietai
les representant patita papera.
L'any 1919 va casan -se amb
Juana Acker, la qual, a les sis

hores d'havar esdevingut senyoa
ma Valentina "xa abandonar el
domicili conjugar !I
Novament En Rudolf va trobar,

se sol al ratón.
Va marxar cap a Nova /ora,
on va fer dues pealiculea, des-,
prés fou contractat per En fez
Ingran per a impressionar "Els
quatre genets de l'Apocalipsis"
als "sin-dios" Metro. Aquest fou
el film que va donar a coneixer
a Rudolf Valen! ino. ya seguir treballant per a la Metro i va impres
chuflar les aegiients pel.licules:
“Unehartad Seas", arnb
Lake. Despees la Nazimova va
rontraclar-lo per a fer el papar
d'Armartd a "La dama de les Camélies". Va treballar lambe amb
En Rex Ingram en "Eugania
Grandet". Des d'aleshores En Va,
!entino esdevingua l'actor favorit
del públic &marica.
Els traetants en pealteules
disputaven a l'aranya estira-eata
bella les seves produccions,

Famaus Players Lasky Carpora-t
tion va contractar a l'artista, pria
mer per un any i despras per tres
anys més. "Tire Sheii" ton la prlei
mera pel.lícula d'En Valentina'
per aquella casa, assolint un gran
èxit "Moran of the Letty", que
fan el seg,lient, tambd va figuras!
malles setmanes als programe"
deis cinemas americana. Arnb la
bellissirna Glaria Swanson En Vas
'entino va impressionar "Beyoud
t he Rocks", pel.iicula mar t reman.
cable, en la sitial els dos artistas'
obtingueren un veritable triara.,
Valentina va acabar fa pos
"Sang i sorra"; d'En Blasco Iba.'
flez, i va començar tot sega it la'
impresió de "Dun Cesar de Ba.a
zan", sempre treballant per a la
Famous Players . Lasky arpara,

tion.
Tan test va acabar 'Sang i sor.,
ma" va decidir tornar-se a c asar
car havia ja obtingut el divorci
amb la seva primera multar ica.
na Acker... Malgrat arma no va
poder casar-se, puix les Dais
americanas exigeixen que trans.
carel un temps determinar, des i
pres d'haver obtingut el üivoral,
per a casar-se altra vegada. Per
a no contravenir les ileis deis Ea.
lats Units En Yaleatino va traat
Iladar-se a Mèxic, easant-se 1.mb
la senyoreta Natacha amauta;
que da una artista de gran taleats
La genial artista Nazimova mamita
panyava als nuvis en aquest via4a
ge.
De retorn a Els Anula, En Va.'
lentino tau perseguit per la jus4
licia, que el va detenir i tancar
la presa havent de pagar 10,000
dollars per a sortir-ne,
sal i processat per delicia de hi+
gämia, pera el jurat va declarara
lo innocent. Amb tot, l'as cima
matografic no podrä viure amb la;
say a encantadora multar fina d'as
quf a alguna mesos. Mentrestant
la senyora Valentina ha anal a
viure a Nova York.
En la vida privada "Rudi" Va.
'entino es noma més amable
inés simpätic del mea, gairabd
sempre parla en francès i molt
rarament l'angles. Te una bonica
caseta situada al costal Nord

d'Hellywood, on tenen les mes

Aupr Esones de la Itt" s

H H1 U II I imperial f sovietk—a
ADAPTACIO CINEMATOGRAAFICA D LA NOVEL.LA DE 111,XIM CIIIIUNOW, EN LA QUAL,
UNIT A UNA INTENSA I DRAMATICA ELENA D'.4MOR, III APAREAN LA FORMA DE GOVERN
DELS SOVIETS
PROTAGONISTA LA CELEBRE ACTRIU RUSIA OLGA TSCHERCHOWA,
EXCLUSIVA DE E. CANTURRI, DIPUTACIO, 278. — EARCELONA.
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aires, 6 de desombre de 1922

ASETA LOCA

rara la setmana que no e3 registri un nou cas interessant.
Actualment, Frank Mayo —
al qual, per a casar-se amb la se Re p artori M. de Miguel nyoreta Dogmar Godowsky, va
Palau de les Nacions tan non sis- Canten, en remsentlield sie l'e3a
ODIERVATOR1 IIIETTOROLOOIC DA LA
hacer de divorciar-se d'Eleonor
tema patentat per tot el alón que mentada Companyla
"El cor d'una nena"
UNIVERSITAT DL tiAAC51.0NA
Joyce—es troba mal) qua la seca
crida extraordinariarnent Falen- tat, ributleaCt als reunas que .s+
1 de desembre de 1922 .
ex-muller
ha
demanat
davant
deis
Ola
Fa alguna dies fou projectada
lava autoritza per a -significarcia dels tacnies ere Enginyeria.
que l'esmentat divorei
e e eee oló: 7, 13, 18
al Saló Catalunya en sessió de taibunals
Non»
los-hi que rabaria en antselln Imar,
nivel!
As
32
.
I
al
prova aquesta preciosa eomadia quedas sense afecte, al.legant que
Duarte:re a O
nellors deposleions parqué els Ii havia dit una paraula
dramatice' en cinc parta, inter- ningú
(eras profee-ura no reanl
que estés divorciada, i que no 765jr;m071n57i'
e77'01
e'tra 7s 5e 6.
pretada per l'emitiera art i sta Alta es
perjudicaba poi emir!
Terma:in:re littudt, 5'2.; 5 . 8; 78.
conforma... i que protesta.
Naximova.
123 prengué l'arord da ti.'
Plitnultat (camones de satuno.5,,
Bombo na : Xecclata : Cacau
De manera que ai el Pina ac- 74; 57; 71,
una formad) tu •
Mollas san les obre a en les
SSE.
a
la
demanda
d'Eleonor,
Directas
del
ven:.
calma;
W.;
quals hilvana pogut admirar el cedeix
Avui, dimarts, a les deu de la tors Conill, Seguii Torr•
Veloctat del vent en metrea per se •
una !or•
meravellós treball d'aquesta gran l'actor llama que pagar
0; e . 1.
donara En Joaquim Maurin raras m pel presIdent tioi
pitjor as que ron,
la
quantitat,
i
el
5M ai :ter cel. ‚madi riere. nuvares.
Odoritoltigic, N'Amar Peali• • n • que
artista, pera da "El cor d'una resultara que la dates mullere, i
ci- una conferencia a l'Ateneu EnciCldsse
de
:nivela,
atratus
camina;
nena" la genial Naziruova en fa
clopèdic Popular que, igual que aquesta matsixa setmana- a-atareara
rru.,:ratus; elrru-stratui.
d'escolla' la que mas
una creació tant per la interpre- haura
;es ja donados anterlorment per vaaara wat, el amiyor E. Fraple
o li agradi, puix en teaperaturs. *munan a 1,adtb5a
convingui
tació com pel detall. L'argurnent cas contrata hauria d'anar a la
dit senyor, amb laut renta- Fraser Lawton, director gereist da,
MaxIma, tiC.
ra sobre linpressions d'un vial- la Componyla Barcelonesa u ge
da utt encertat i bonic estudi
Minarla, e 2.
presa gel debele de bigàmia.
tianarit aqur:1 Import cssompt
de la »Vela d'una juveneta exalintma arras de terra,
ge per la Thissia deis Soviets".
Terepera•
No
cal
dir
que
En
Mayo
té
un
°Maui('
termometnea,
d'a.
mant d-: pr,"s rom po I.:s •
presada a les contarietals de la
107'•
tura
inda,
mal-de-cap
que
no
hi
veu
asaarneennusattazmanalonmamallananal
Vtr3
vida, aconseguint guatear la sim
des de les 7 hore3
aunase,
ereetpllacld
S'acnrdä, laualmant, qua lote
palia de l'eapectador per la res- content, i a la seva segona
del cha anterior a les 7 hurra dei din de
deu passar -li quelcorn per la
data, 00 m'Orne:red.
les reclannaduns deis qui es cásala
lilat mal) que es desenrotlla
p
s
,
tem
igual
les liii.
vent
ll e, neoiertrfee5.ut
quiic
sidesin afeetals es cursis p a r cd4.•!'
—11i ha un Mire cas encara:
duele del Coi.legi, a quin ohje
A la casa de Miguel adreosni
Onaervacions particular:. batra.
la Blatiche Swet i el san mara,
se suplica ye quants prufasS
la nostra més clioral fetlicita- Marshall
Neilau,
que
van
casarradirHegs, elrotralegs, glneo81
ció per l'axil que esta destinada se el juay passat amb gran pom;ii C tgc o der.' lates tingtlin Metal
PUBLICITAT
a assolir aquesta noca produccia pa i molla flor de taronger, ja
lats en hosp-tals, e:laques o aee•
de la Nazialo a.
PREUS DE suBecnipcto
han declarat que no s'avenen i
!Jalaos
aparell, elbetrie3 ala
Baroelcoa: Dues pess e tea al
quo
l'excessiva
trencadissa
de
peugui perjad 1 , 21e-el cazasi da tetar
"Sandall,
Proel ne , S. A.
1:0
pessetes
mes.
Provincias,
1
pisa els °Llagara segurament a
cena, procurin deixar su la aes
IMPERMEABLES
Iren mesas; 15 eta s:s ídem; 30 un
demanar el divorci .definitiu.
d'atarla del Cal.legi de 'delires
Gana...ad 1 Calavera"
rus.
(Santa Arma, 28) i arnb i'rgenta,,
Una pel.lícula sobre, la
Unió Postal: 25 pessetes tres
SUPERIORS
Es tracto, d'una interessant
brenetar, les notes d'aporells i de
un
any.
90
sis;
5
els
0
rnesos;
peLlicula cómica da la marca Vituberoulosl
la importancia del seu eost.
lagrapla interpretada per En
alijado de qua, a la vila
Una de les cases vieneses proEl pintos Cajas Guadalupe inauamuelan, un actor cómic de /mas
pugui el Coa/casi transitar •,
ductora de peLliculea esta edi- gurara avui, a les cine de la lartant ,grada.
clarnacians aportunea.
tant una peLlicula instructiva da, una exposició da piuturea a
A Berlin s'estrena la pel- sobro la tuberculosa el desenrot- I a sala d'exposicione de s El
-L 14t!
Ilamcnt de la terrible malallia
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limita "Mar ta AnZonleta" les mesures que alma da ,prenVi blana. O'ra amp. uI.
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dre per a evitarla. Esta presa en
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ni trla H
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Plaça Sta. Anna.
histúriaa "Maria Antonieta", a nomenats sanatoris de Davos i
A les visnes escotara darrersna 7
3aaibla Canaletes, 5 L
Berlín, ha ()halagad un ax.i cla- Sant Moche, a Suiaa.
temple uta
uieiit realitiades
marais. alas de 200.000 persones
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rar
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,
clnernatós,
El
han destalat pels teatros en als
I a quo el dia 2a passat !
ordinaria del Cabal Damocratio
guata se projeciava, arribad recola de Labora i Oficia sie' la 1
A la vila de Munthiers (Franmoció shal públic al seu mala alt ca, departainent del Jura) s'ha Nacionalista fon elegit el següent
na, dirigida per. Na tala! a VConsell Directiu: Preaident, DaEl divendres a la tarda, diada
grau al final de l'obra.
inaugural fa poc ternas un cine- niel Cardona; viee-president, de la Purissinia, la secció ehoral Ilaa anda einquanta apreutititt.4
tres professares.
La casa editora ha hagut de matógraf escolar a presència Lluis Marsamis; secretari, Lluia
Les visiatuta taren cana-alai;
realitzar un veritable "tour de deis alumnas de les escodes i de Eacaler; vice-aecretari, Artur del "Foiliant Ilartinenc", que dirigen el mestre Gaya, efectuara ntent ates«, vl capell 1,11 a • aiforce" per a donar a la paLlicula l'Ajuntament. L'alttaltde va
Soler Pascual; tresorer, Manuel una vieita de gerwanur a I-Orfeti
tola la realitat que l'asaumple citar la
la dootora Mine. Phisalix, Pagas Mercader; coa:atador. To- Gracienc", faul muta tal motiu uil ple, 71103.Sée Gil Paras.
A la visita de la segona .
Estrenes de la cinlana regalada.
la qual ha consagras lana da anua mas Vives Pata; VOC41:3: J. Id. Ma- cometa en el nialeix, en el qual
Per donar-ne una idea rarem esforços per a ea realitzaata d'amiré i Tora Ramon Soler abra- prendran part les tres secciono cid del CoLlegi de Saut Ehata
• Saló Catalunya.—“P er un solaGoa r a a' a , efectuada el lb:: 1.,
ría", boniett comadia cinernalo-, remarcar que s'han haga de re- quest cinema. Tot seguit; va pro- ele, Jaume Ferrer, Joma Patita
daiquesta albina entitat.
Misten/ira; eom orregmeren tats•I'7,
gratin, creada de la gentaissi- construir lidehnent en l'estudi de jeetar-se una peLlicula sobre la Andreu Ceta.
canta alonwes i leas prob :soca.
de peinan. carta%
ma artista Margarida Fisher. "El la U. la A. els palaus de Versa- atada, comentant la projeecia la
anuncia/ la &esa visita
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' gas, etc. laureas perIlan
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Partaferrlsa, '10
Germana. Rambla de lea Flora, 30.
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Kursaal.—"La campana de mit- la Mas eacrupolosa docuinanta, nostre país els Guverns no s'Un i:Mita social:d. La Unitai Ultrattat- amb gran activitat un gratithús g,eix
r
En Josep Carretee. .
prea encara la múlastia de retas- viva de dalia acord staub la Ca- ball ruin a eultkitt; de la eeva acja tin", camelo:asa drama de la eiú histórica i artistica.
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El traban deis artistas, aspede la Ssgrarli'
pratada. per l'insuperable • actor cialinent el de la Diana Karenne cinema, i dt precia comptar, sobre organitzat par a el disaabte, dia
Ptalam avançar als nostres lia- Junta del l'em;i10
!Mil i/nasa, ria; mes. del/ 4434
Chatoles uvy. "Tacons alta", per que encarna la figura de la (lea, tot amb 1aainiciata a particular 9 tlel corrent, a laa,dem de la vai- gitiors que initio:La fealm badea Farmailia
i dissiihres.
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az gentil Glodya Walton. "No venturada reina, supera a tut per a aconseguir vetsre
na, al gran haló rialtanda Mudar- Ilo g el ana 14 d e . garlar del vi- mal( por a te cisitep itsst,lictivo
tades aquestes millares.
Mata, Casanovas, 3 i 5, un extra l
no:19in.), 1V23,.i se cele,twara a
en, digueu xiqueta", estrenada l'imaginable.
a les obres. Aqiirete--ssaeLmill
aran paasasia, i de la qual fa
-ordina'blega(poulr l'aspaiós local de l'Alead' Obrar
Les nombroses aplicadc ta Sañas
it- ixd explic a qüe els Estala
una nrcaciat la genial ingenua Unas
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la
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.40 prineipal).
pagant-ne 150.000 dollars.
Tasaba eatrenada anit pesPer a delatas podeu adreimr-se l'Epifania. .-----Desprds d'infrucluoses vacar-. mili i a berafici da la Caixa Mu.••
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ques per a trobar l'harma d'una
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E. Calatner i, "La
Próximament (limaren, ines rela policial (12 NONZ1 York va va- ball i tenint en coniale el gran
Gaumunt
va
projectar
al
Salb
Mart", obra basada en la revoPer :31 proper dijumu. dia T dcl
d'un maja molt enginyós, nombre de sol.lieitin.s le palcoa i ferencias.
lució russa, que enclou escaries Catalunya, ea sessió de provee, aler-se
mes du(' sien, de set a tul'. da la
o sigui exhibint un anunci a bota invitaciona, [llamea rarn en atlas
dannocia attenaa. Es indubtable- aquesta magistral pealando, la g
Sompre telegants, :ganare the- Venia, ha orgaiiitzat
els einematagrafs. No van LI'llaa- paseata, veure's molt concurrellegenda de la don--laric.A
nient una preducció de gran aclingidea, lea Po/es de Drfltents del Frances C138, Corsa!' de Centr
g ut.
córrer duce setmanes sense que es
tualitat i que tindrà gran accep- cella d'Orleans — JO proa inte- presentes l'hereu a cobrar la cresPar a paleas 1 invitacions a Dras11. Les trobareu legitimes i uva conferencie a eärroo
ressant per atila mateixa — s'hi cuda suma, que va trobar-se— l'astatere social de dita entina. arnh inuntuees d'or de I (ei a la senyor J. J. A. taita ;luna directar
tac i ó entre di prítiiie.
PalaG3 Cine.--"Jo vull bro- afegaixeu en aquesta bella procom si diguassim--ainb el müdio nonda de Sant Pau, 34, principal, Casa Cota (antiga de Cots i Dur- II,' J'estucan at inslitiit, que versa..-'
dar", Keeic.szt cr. y rnédia america- ducen-, eacencs de guerra, amor preu daina pesseta.
ban), Hospital, 11 (prop de la rit sobro 'Matarles' Danés, le out-.,';
de nou a once de la asilla.
na, par la gantil ahialey Mason. i ingratitut i una riquesa de preRambla).
du mau rd do la
.
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pant-ada amb gran axil.
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principal.
Aquesta peLlicula creiem
La famosa artista polonesa
Ire IrasIla n ,ratuits tie maleltsHem reina el número 219-50produirà gran sensació entre el
pobres als hospitals i rwrors a
sabut conquerir boa tard la G I de la interesant publieadó
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pablic i per aixú ;alomara la nos- simpatia dalla americana. Contem d'Acció Popular", Revista :Sovie enblica.
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n . ,31unl de rada ave, repartir
"Ets OprimIts", de raque!
t-ari: Estatta criba de l'azeisanidinar a l'aluorieana di 9 a 11. bons de pa. carn, arcos 1 'bes
iguala els mas mulas dependenla riza obrer, per Joaquirn Coromigaire.
fauler
de l'estudi ballant un "two-step"
durant les ranentas feotes da N.1Sintlicalisme raaolucionari,
nrapecarderaordemreemaramearmetemeasnre-ama
El jurat qualtfleador de l'Expo- dal a lea fa/ratea neaessitatiee
Aqiiest, lana de la primera
aunh l'operador, durara els des- per Martí Campeaba Isibliogratia,
Congrés
alela anona al primer
peLlieula que la "Paramount",
cansos i fant-se saltatar anal)
dels diatrii a ss i
Ir alaaieta Les ra yarles, per
do Paris, ha imprassionaz amb la
_
"groom" al costal, d'ella.
Juli Vela. Moviment social es- d'Higiene i Sanejament de l'Haba
lució
reeentatient
celebrada
en
Miguel Mellar de protagonista.
qui miau la 5,4A+:-:
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"Tannhauster" a la pan- paut yol, per J. Jena. Maviment so- aquesta capital ha distinga la va !antil l a Era u bord ate la
Lea ea enes es desenrolllen a
aial e.straager, per '1'. de Manit- bomba BLOCK anda medalla de
Patas. BruaeLles i a Flandes,
talla
londriaa"
. 1 :sufraga el penad
a! A la !• el cl') d'"Arx u Social"
Els felalstes s'esposen a
regrtru, je 4
a n'aova de /a dominació espa• taa
diurna im
El conegut rs.5(ultiel05 aulemany pala aplana nombras material do- plata i ha adosad felicitar ex- I
apila i sziatjas anrmen els que
ta Importa-o:6 de pel.11- Carl Wilhelm esta reparani una rna-Tata!, distribuit en eta ataj- pressament el seu construetor, Hura estor a- al caärdin Je Saa
Ilion dirigida es la més impor' . 1e- i al mala%
coles cstrangeree a lla- pelateula monumental, ranga- arais da ',legislada; Assembloas per ta particularatat nolabilissi- rateaba 111
ma de la dita Bomba, de no ne- cap del Sea
tata adata:uta histórica aspanyol'erra-isla
ment de la qual esta basat en la i Congresos. Confederados i arti- cessitar
lla
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i
dinasla tiae alta fet lins ara.
en general, e 10,
nue sa/4
famoaa Ilegenda do "Tannhau- des; i Estadistiques.
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per
no
altcrar
d'una
Va dir-se clics cerera que el aer".Com sigui quo per a portar a
ita dirigit la "rniee en scene"
varen t curara. ) 1 (sjt
manara
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puresa
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el calebre director francaa llenry Govern feixista, mogut per l'ex- cap aquesta gran pedifeula es nel'allana elevada.
Rousse/I, .1;mila magnifiques es- oessiu aentiment patriütic, es cessita un capital Malteas, aquest e3
Tutea les bombea quo necessipreposava fer una gran obstruc- ha estat aportat i•er un consardatas de batalles i nargument
OUALITAT Si anitnalt
rió a la imporlació de pe11.11culea ci de capitalistas cammatografica. Fahricant: J. ALERRI - !CATAR° len engrassamont, sannpurten
commovedor.
sempre anib l'aigua part de la
• La peLltralla ha estat acabada estrangeres a Italia, la qual noI
L'Atar/out Autonrunisla del dis- grassa lubrificant, poutent profa poc i da ramal probable quo ticia ha produit una gran indig- AlMilleffllifflrifflt.Zfflee.411111rMINIRMIVIIfflM.
triste 111. Caçador, 4, principal duje en ella iras:raciona desagrallaga rrrn enanca algun lampa nada a tuts els paisos produa(Plaça de Sant Just), celebrara dables.
En Charlot cs torna
en Fa-ajar-1a admirar.
tors da peLlicules, sobre tot als
Es de celebrar quia una Bomba
Eatats Units.
g ratas testes el divendres, dia 8
"La Ella dala -drapairazi"
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a
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dal que sona anda molia d'inaugu- •raquestes qualauts basta fruit
letiarnat atia6, els yankis
Dintre paes dies passamà tls quo a'aconsolen considerant qua
tia l'activitat nacional, a atad rutaUn telegrama d'Eta Angola va rar une nova bandera.
Jaarie I, núm. 1 I
prova la casa flaurnont aquesta la prodneció italiana, ni per la anunciar-nos fa itlguns dies que
L'ordre de la testa scrä el se- tija, que agudas manta siguin
important peLlieula en dues jur .- seca quantitat ni per la seca qua, el famas Charles Chaplin (Citar- getent : Al mata bertedicai6, enlre- reconeguta en un uta:talen cota
1.a cae , : liLit aaaort ida en
nades, intepretada per la bellis- litat pot satiafer les ezagencies lot), el rei de la pelalcula
ga da la bandera 1 reaarliment de l'indieat.
a ata ungieses.
sima actrin francesa senyoreta del públic amada.
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per.
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Beneficaneslava
a
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de
tornar-se
mica,
Oran haectura de pretr.:
aberruej
p lere talti li ‘l n t: sateit e ul rn
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La olutat olnematogräflca a casar amb una altra estrella cia. A la tarda, gran audició de
Blandas Monte/ que tantea sin:lt
palies té entre el noslre públie.
Es la cattat d'Els Angels, que
del einsimatógraf, .iartiata pu- cardanes per la cobla "La PrinIar-ZeagraWe: •
...2be
Lama disnea la aanaerla
^
Nu as aventurat assegurar
l'any 1890. En aquesta epoca la lonesa Pula Negra
cipal Dareelonina". Nit, imporVIVES,
Rda.
Sant
Pero,
15
lit, car el que ha obtingut a Pa- 050 habitants i 000.000 centaanya
La Malaria d'aquests amors es tant vetllada, prenout-hi part la J. (fan
ria ha retal mull. trape.
103 tard. La crescuda ha estad
la história d'un anamorament unassa chaval "La Violeta de Clades
de
ràpida
Convocada i presidida pel doefulminant. En Chaplin va conai- va", la qual ra p tara el maa es co"Glena" particularment
,or Dad/nucas, president del Col.
l'atas, 1E90. A aquesta apenia
xer la sa y a umóvia l'any passat a llit del seu extens repente'.
Uit d ' a rl u aa i ß dies sera paseapoblació era de 50.393 habitants; Berlín en el cura de !atacara:a
'egi de Melga i anib assistanda
da de prova aquesta importan- al 1 3 00 era de 102.481; den anys que fau•
le professors melgea i odontdEuropa.
Pola
Wad
rar
fásinta psIdlícula alernanya adqui ala; tard, Els Angela s'enorgu- as d'origan polonita, pera, sempre
DEL
. egs que en els acus despatioa i
rada per In caaa Ganniont i
Inca de lana- 319.198 ciutadans. ha treballat en lb:laicales ale•ltniquas tenen instaLlats apaEa Indiscutiblement el millor
la qual en fa MI gran e4ogi la Es creu que l'any 1930 el nombre manyes,
ells electro-madicals i de repra,entre elles "fassió",
a
dasaucll
pafs,
asaaguPrems
d'habitants llama arribat a un que ala Estala Units va agradar
Entre los diferents cases que mutacions d'a gilitas proiesaionals,
rant que el dia de l'estrena va fallió.
extraorditiariament i aquest fue. 1:an pres pata en el eoncurs per 'Mena lloa al local del CoLlegi la
HA
gesonr un ait farmidable.
El dlvorcl cntr cia ar- segons sembla, un dela factura .1 la construcaib del Ui-an Palau rauniú anunciada per a tratan
a gran part
etointams
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que
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aun
va
enceildre
4
de
les
Nations
de
l'Expesiei6
InLat dama do !es rosas"
tistea de cinema
,1,,e,TOS0114,7.116Lea,
ternacional d'Indústriaa Elatina_ de la classe madiva i a tole ala
rei 'do lea sabanas.
Des de fa algun temps el (lima
NOVATOS» *09,
La tasa M. de Migual acaba
dotastes
ocasionaria
el
canvi
ama',
miden
podernaartmet
l'al
Ino
no,
MCerfa
Si la umbela es
-dentrlsai cm1I
)411Cil5 ve
adquirir aquesta interessant
la correal continua per l'alterna,
aló
da
estudia
presentats
per
una
dificil
afirmar-lo,
e3
rnAs
ja
pellicula di' przludeió espanyola vingut mm esser una mena de pla- y.)
que té resolt per a les secos
important
casa
alernanya,
aulara
ear
no
seria
la
pritnera
saneada
que ha estat impresaionatia a Se- ga que adquireix par moments
e) gran canje ha volgut da la famosa cópula de Brealau, niel. la Companyia d'electrivitat
tansant'ae,101
villa a esa dele senyors Osborne proporeions n . larmant s. La maja - tple
de 65 metros, en fortnigó anual, Riegos y Fuerza del Ebro; causi
prendre
la revenja rient-se
pantalla
san
la
so e. sa - a RE5111111 •51445e#S5515
de
1 Sanaba? Dalia interpretant al- na dels abos
Insiderada en l'actualitat cuan la (pm eamenea ja ii detallar-3e en
fel
riuha
Iba
d'agua/fa
que
ell
nan
IMPN
Pgade
g
,
i
Mezan
(II"
guna itels 'aaPera arigtözrates casaba
algues seoterl, El doctor Prats
pr..onlaat par e ha ‚tal

reses en 7,TiVZ Linden . Charles
Chaplin, Jarit Cdvart, etc. La soy a caseta est,i6 hestadlada arel) en
refinat gest arthatic. "nudi" eslit
molt ufana! dele abjectes d'art
que poaseen; damas is un colleceionista empedernit d'antiguitats rares i de valor. Totes les sales de la casa estan ornadas amb
dibuixos inagnifics retrata d Poli
de la sea-a eaposa la senyora Nafavila Ramhowa i algara de la Nazimova hallan:, que san una mera yana. El gran saló as estraorsituara ferint la viata els tons crislaners de colore deis nombrosos
colaina rodons que hi san dietu . dmils per tot arreu amb gust
axquisit, endevinant-se flacilment
que la mà de la ecnyora Nalacha
Rarnbowa hi ha intervingut en
4 management de llar "Inane".
No as que es pugui dubtar del
bon gust estig ia d'En Valentino,
pera un no pot per menys de reeonaixer que una mä de dona hi
ha intervingutl...
En Rudolf Valentino es avui
l'as de la pantalla mas popular a
Nova 'Verla Tothora l'anomena
"Fidel del palie americà", i as
que aquest jove primer actor ha
assolit als Estalas Units nr, xit
tal que ha eclipsat tots els altres artistas. (pan el seu contracta acabi, En "Rudi" diu que la
la Menda d'anar a França i impreasionar les peLlicules pel seu
propi cumple a atiaa... Pera con,
que això Ilti sera fins d'aqui dos
o tres anys, tul sena canviara de
paree.
A la nostra terca En Valenttno In/ iis pas gaire conegut, car
Fünica pea:halla d'axil. que lt coneixem per ara as "Els qualra
er la tIc iApotalipsi", que N-an
assulir i estan obtenint cucara un
gran axit rica tot Catalunsa.
Sensalubte, la N'ida d ' El! 'Valentino da Una de los mas accidentades qua ea acitaixen d'entre t•Is
al-batea de la pantalla i areierr,
' que ba sana la pena desear contada.
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La sityeició d'Orient

D'Irlanda

D'Alemanya

El Govern disculpa,
Mr. De Valera demareu
-en, una „nota oficiosa
asat
.•.
na uii plebiscit popu-.
e s • agressi ns,
i ofereix sotmetre's al
Passau i lngolstad
seu resulat
Detalls del procés :: Les acu - Munich, 3, — Una nota 014
El germä de Constanti s'embarca a. bord d'un navili anglès
Manchester, 4. — DI "Mansa recorda ue les aqgresions risa
chester Guardian" publica una
sacions i les circumstançies atenuants N La posició del Govern francès
litzades contra oficiales de la ala,
carta de Mr. De Velera, a la qual

condemnat a degradació i
deporfäti6-- perpètua

El princep
.„, Aed

el cap de la rebelió irlandesa demana a Irlanda que el pronuncii
pea maya d'un plebiscit que permili al poble irlandès d'eseollir
entre la República i l'Ketat Iban, en la forma en que e8 traba
eonstituit avui.
De Velera pregunta igualment
el Govern britànic si es (robarla,
en l'evenlualitat de tal plebiscit,
disposat a respectar el sen
sultat. garantint, per la seca
pa rt que els republicans no s'oposaran per da força a aquest
resuiltal, fos el que fos, favorable o advers a Ilur causa.—Havas.

LA CARIPANYA D CLEMEN1.1EAU ALS ESTATS UNITS
..EL DISCURS PRONUNGi::: A
SANT LLUIS

Sanarailuis del Missouri, h. —
En el discurs pronunciat a aques
ta ca p ital per M. Clemenceau,

El dificil problema dels Estrets es presenta mes perillós que ma1
Atenes, 4.—Iteu's ari alguna
detalla del Consell de Guerra celebrel ad Parlament contra el
planees) Andreu.
L'auditori eslava compost prin
cipalment de militars i periodistes.
El Fiscal acusä al prIneep Podre u com a comandart del segon
cos de l'exarcit, de desobediencia a les ordres del generalfssim,
desobediencia que provneä el fracàs de les operacions.
Sosté l'acusada que en el seu
avene sobre Sanghario, l'exarcit
hel.lènic es deturä a Kalegrotto
per a abastir-se. L'enemic opap a y a aleshores certs moviments
que feien pressentir la seva intenció de prendre Hofensiva.
El prfncep, malgrat Ifordre que
Ii havien donat d'atacar a l'enea
ma r , es negà a eaecutar aquesta
ordre, rontestant que trobava
impossible rata° cap al Nord a
causa dels poderosos treballa de
defensa organitzats per l'enemic
i que les tropes no podrien avenear gaire.
El generalfasim ordenä immediatament la destitució del cap
d'Estat Major del segon cos.
El coronel Sariyamis, el qual
declara després del general Papillas, afegeix que la resposta del
segon cos fon tan inesperada, que
el cap d'Estat Majar de rexereit, general Pallis, va creure
moment que es tractava d'una
broma. Acaba dient que si el prin
cep Andreu. el qual no fou destituit pel sets caràcter de Mocea, hagués executat l'ordre, la
batalla de Sanghario s'hauria

que fossin sacies represalias inunediates
contra el Rei Constantí i els seus ministres, cona a responsables del desastre,
l el Ministre de Franca a Atenes, realitza gestiono igualo a les deis seus col-legues prop del Govern revolucionari, in1 vocant que consideracions de caracter hamaullan s'oposaven a un castic sumari.
IA conseqüència d'aquestes gestions fou
I informada Franca per conducte aut .oritli zat grec que les Autoritats hel-leniques
I estaven di,:posadcs a m.lstrar-se demento,
' peró que serien inflexibles en canvi, si
continuava manifestant-sc la presiä es-.,
trangera a favor deis acusats.
En aquestes condiciono, Franca cregui
un deute renunciar a iota nova intervenció i observar, al contrari, la més estricta neutralitat.
Pel que es refereix a la sort que pugui
córrer el príncep Andreu es pregunten
actualment a París si les gestions realitzades per potències cstrangeres no li se-1in Inés funestes que Stils. Amb tot, si
ara tumbe intentessin intervenir les potències, inspirades per consideracions bumanitärie=, Franca no deixaria d'associarse a Ilurs gestions.--Havas.

l'expreaident del Cnnsell franprotestà contra les afirmaeions d'aquells que pretenen que
França utilitza annb fins de caràcter imperialista ell diner que
LA CONFeRENCIA D e LAUSANA
Ii fou deixat pela Estats Units.
ELS TURCS SON PESSIMISTES
Franea — diaué l'orador —
Londres, 4.—Telegrafien de Constantiprengué diner a prectec durant
noble al "Times" que en els eerdes pola guerra, per continuar compelitics times produmina la impressió pes tent per la causa comú i les sesinuosa sobre el resultat de la Conferenves despeses d'emú estan plenacia
de Lausana, crei-nt-se que aquesta
ment justificadas per l'alsaig,ació
Conferencia
será *ruda. Malgrat aixó
en que es trnba d'aixecar per si
s'estima possible la conclusi6 de la pau
inateixa les ruines que li ha proentre Grecia i Turquia.—Havas.
duit la guerra.
UNA NOVA NOTA RUSSA
Es una broma de passim gust
LA DEEEGACIO BALXFMISTA
—seguí dient — pretendre que
ACCEPT
A LIAADFEESS PCEDRmODICIONS
Erario abriga Pintenció de solucionar la qüestió dels deutes
'
gnteraHats no pagant-los.
Lausana, 4—Els delegats russos enahira mitin nit als representants
SI Alemanva ens raemborses guanyat probahlement, puix
maigr,at9
edtás4 eiä.2 dhi
f
rgxe,rcit,
a---afegf-apodirem nosaltres lamseaatercer .cos
ttrata nota aecetafit listar Itur
f ••
contra-ataes
de
l'anignic,
havia
articiitdó
a la
reemborear als nostres creconservat les seves posieions.— les discultions relatives als Estrets.
ditor".
Radio.
..
A la nota protesten contra de l'acord
Deapres feu el senyor Clemenite: Tl b.“ 1 dcls aliats de no perrnitrels P ren d r e part
ceau constar el fet iajilaialidriia ofa
uni, q ue ha visi' la e.tTŠa
ir-tia • lcs altrei‘"discussions i 'declaren que
Cerval. amb satisfaució' lino cap
eÄndt'elaaf
eeed
etrAsa: Iliberta
Russia i els seus aliats mantindran Ilur
tiara aMearicä ha arribaa, a con- Airilejne
IIPtfidZ qua
As
eulpske
d
t
d'acció respecte de Frs decisio
dacció
r„aliadir les ailrmacions forinulades
5$
pre4tedin'en Iba: Aseada
abWició,
11 9 c i
n an elt5 adiscursos prortunciats
, ,
' nant iota re'sPonsabilitat per restat de çodietintee poblacions 'd'Arriara
S'anrecidi en el'fielliefe', .cirMea recorregudes en aquesta cumstäncies atenuante 'degdit a ses que en pugui resultar.—Havas.
'tapa, atirmacions entre les quals la seva inexperiencia en el eaniaas,, LA DISCUSSlO SOBRE ELS EScol.loca en primer terme la de dament de trans unitatS i sela
TRETS ESTRANYA ACTITUD
defensar la necessitat per Fran- condemna a dertradscid i depdrDE LA DELEGACIO TURCA:
ca de protegir la frontera ja dues
acid porpall1P9.—Havas.
Negarles violada en l'espai de mig
Ateces, 4. — Ahir a la tarda, el Txitxerin porta la veu de
segare, ala( com d'obtenir el pa- prfnce.p Andreu i la seva esposa
gament de lee sumes que Ale- la princesa Alicia de Battenberg, Turquía :: La intervenció de
ananya Ii deu.
Lord Ciírzon
cosina de la reina d'Esparva,
Recordà despres que el Trae- embarcaren a Mullera a bord d'un
Lausana, 4.-1,a Comisan', que
tan de Versalles es feu segons
navili de guerra britànic. — lla - entes' en el problema dels Eslrets
resperit americà i que els Es- aras.
s'ha reunit aquest mata sota la
tats Units abandonaren els eapresidencia de Lord Curzon, asEL PartfiCEP ANDPEU CAP A
liumptes d'Europa abans qeu fos
sistint a la mateixa la delegada
BRINDISI I PALERM
seta efectiva la declaració de la
Malta, 4—Lem autoritats na- russa.
andependancia del món.
Després d'un curt preätubul
vals han p alia informades que el
Amb el manteniment de Ra
Lord Curzon fou concedida la paya abstenció, digné en acabar, prfneep Andreu i Ib seva raposa cauta a Isniet-paixä, el qual coAmèrica es coll.locaria en con- la princesa Alicia de Battenrbere, mençà Ilegint la declarada del
tradicció flagrant amb les més embarcar e n a Platero a bord 2 d'octubre de 1922 sobre la qüesbelles pàgines de la seva hista- d'un cread' räpal britänic: el tia dels Estrets. Manifestà des-Callynso". Aquest nhvili serpft pees que els Estrets estaven sota
ria.
1 L'anditori, que no baixaria de primerament atnh rumb a Corcompleta sobirania de Turquia,
ta, des d'on sortirà detnä ran a la
tres mil persones, escodtä les paja que les dues vorrU'es eren
Brindisi,
on
es
creu
que
desemraules del senyor Clemenceau
territori otoituà. Digné que Turamb gran entussiasme, manifes- barcarà els prfneeps.—Havaa.
quia eslava disposada a particitant diverses vegades durant el cepMalta, 4.—Es creu que el prín- par en tota 801LICió beneficiosa
Andreu i la seva esposa des- pel comerç internacional, i daset] discurs i en acabar fou molt
embarcaran a Brindisi dos d'on vant nl sorpresa general maniovacional.—H av as.
segairen a Palerm, per a reunir- festà que tenia mes que afegir,
se amh el ret Consienta—Hayas.
Lard Curzon manifestà aleshoLA CAREERA DE SIS DIES ALS
L'ACTITD0 Dcl- GOVERN
res que els aliats ja havien coaWATS UNITS
FRANCES
cretat Ilur punt de vista en la
París, 3.—Lactitud del Govern francés qüestió deis Estrets, presentadt
Nova York, 4.—A causa del
descans dominical, la sortida dele respec . c dels darrers esdeveniments de Ilur programa i que ara correscorredors ciclistas que havien de Gricia no es pot prestar a equivoco de ponía als turca donar explicacions sobre Ilur manera de penpredre part a la carrera de sis Cap 111(113..
s•
El dia següent d'esclatar la revolocid sar.
dies no s'ha donat fine les dotze
ismet-paixta deapres 'da
a Ateneo, quan encara no es podia temer
de la nit del diumenge.--Radio.
cas
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(I

LA PREMSA ESTRANGERA
Borrasca : Ni els aires de nit ni eis de Rüssia
no proven ; Dues tesis Rússia potheia marítima : La conversa de Londres, oerä una veritable Conferència? Criquí, els flequers, la ‘Vie
Paristenne , i Blasco lbítfiez
Fa alguns anys, des de Copenbaguen a Amsterdam, passant per
Gotemburg, Berlin, Hamburg,
Viena, Praga, Roma, Zuric, Parle,
Londres, Brussel.les, etc., en corrent gairehé circular, es propaga
el cisterna dit "mitjons d'aire",
"camises d'aire" I "barreta d'aire", segons el qual la por de l'aire, sobretot de l'aire de nit, era
una superstició. Calla, dones, dormir amb les finestres de la p ostra carabela obertes de hat a bat.
llene acf, pena que tot d'una, un
Metate ariglea acaba de dir, molt
solemnernent, davant un tribunal
del seu país "que l'aire de nit as
matar. El D"aily Chrordcle",
amatent, ha obert una enquesta
entre ela metges anglesma, ele re-

sultats de la qual no són del tot
eatisfactoris pele partidaris d'a
quell sistema uaturista. "Ele nostres pares, ha dit un dels intervluals, s'abrigaven mes que no
fem nosaltres, i es costipaven
menys".
Tenim dones la reacció extrae
fina a la higiene, "Verstrenyaaps; torna", dita a propónit d'atad
la "London Opinion", Les velles
habituds són ireivintheades. I el
curiós 6s que aquesta indumentäria no tan sola reapareix com a
abillament nocturn, sima quo en
politice t en moral pugna per cobrir la testa de teta una geflerecia que aent l'esborronament
d'haver-be tel sin gra maese.
Perd alls on l'aire de nIt

tat borrascas es a Lausana. Txitxerin, se g ons F"Intransigent".
ha arribat escampant tut mal aire. Les portee i finestres dele eatalges de les delegacions, esbotanades fins atar, s'han taue-st räpidament. A Lanaara tan toab
arribada la delegada movietica,
han passat una nit de frod i
sumí. El b l oc russo-germano-turc
no ha ref gene de goi g.
No gensmenys, es diu, m'ami%
el "Tempa", aus mas negoefaciii
particular tia roneeneat entre Rugieses 1 tures. Anglaterra notasentira a restituir ale turca Kararuta i el ferrocarril d'Andrinánoli 1 la eobrana damunt Nortear'.
¿Confirma airó una untó e tina
desunió entre ele tilinte? Segrine
P"Iturnanita", el front gua gran_
ea 1 Anglaterra presenten ale
tares es desunit. El eMlyne 130tVI,
I.aw exerenix un ehantage sobra
el p enynr Poineara a Orlen!, 1 PI
senyor Poinearé evereeiv un chaotage sobre el senyor Donar raw

a Occident, A Lamiera es Darlo
de Constantinoble t dele eetrete:
a Londres de la Rhenlinia 1 de la
Rhur. aConatantinoble obritiet la
Rhar, dones?
Ea aval aue a'lla de parlar dele

si?, de control el dia 24 d'esta,
bre a Passan i el 12 de novsmba
a Iugolstadt, no constitueizsa
mancaments imputables a les al)
toritats ni a la policia, ja qui
aquesta no ea trovaba advertid;
de l'arribada de mernbres de la
Camiseta de control,
La nota afegaix que ele fea,
foren inevitables i que la cesduda de la població 1 les das,
fetes per ella realitzades a cas.
sa de la Ilarga r durada d'aquest
humaiant control sean fäcilment
comprensibles per tot ale sn a
aimant de la seva pätria.—da,
vas.

sultar breument als seus col.le- la de la negativa dels turca a
gues, s'abstinguó de fer cap ma- contestar les seves preguntes.
Posa de relleu e maa efecte que
nifestada.
Tisitxerin s'aixeca per a parlar, aquesta actitud ha da produir a
lamentant de primer que Angla- tosa Europa i fa caure damunt
d'ella la responsabilitaa de tal
terra, Frana i Italia haguessin
decida, d'excloure a Rússia de to- actitud. En aquestes condicione,
afegaix, els delegats no poden
tes les altres deliberacions. Manifestà després que el Govern dele seguir deliberant. .Ens veurem
soviets desitja la pau general precisat de posar-nos en retada
d'una manera sincera. Es decla- ami) els delegats francesos i itara partidari de la Ilibertat corn- liana per Lall d'arribar a un acord
sobre l'actitud mes convenient
plerta dels Estrets pels vaixells
mercante de totes les Nacions, d'adoptar.
S'aixeca ha eessió peral Tuitpena el tancament absolut per
als navilis de guerra, a excepció, xerin manifesta .que vol fer una MANIFESTACIONS DEL MINISDE L'INTERIOR ALEMMO
naturalment--diu—que Turquia, pregunta als atleta: Es desinte- TRE
Mersburg, t. — Parlant de a
que gaudeix de completa sobira- ressen als dilata de la qüestió
nia sobre els seus territoris, cai- dels Estrets o be voten resoldre- nota enviada al Govern eternap
guent per tant els Estrets sota la com si en fossin els àrbitres? per la Conferencia d'ambaixadua
daquesta sobirania, per tal com Creu que aquesta' darrera hipó- relativa als incidents de Passa4
arnbdues voreres són territori tesi és la veritable. Els abata vo- i Ingolstadt, el ministre de l'Inture. Manifestà desuda que el ten resoldre per Ilur compte la terior ha manifestat el que se.
Govern dels Soviets fa seu el pac- qüestió dais Estrets i aixt5 serä gueix:
"L'Entesa — ha Int eff mina.
te nacional d'Angora i referint- rebutjat per Rússia amb tata
tre — tracta de debilitar a Alese a l'ocupació de Constantinoble, energia.
Lord Curzon fa notar q ue la manya dividint la nostra poblaacaba feo t amenaces no molt velades als aliats.
Conferencia s'havia reunit per a ció, peró sil nostre interès su.
El delegat rumanes Dura de- escoltar en primer lloc a les po- pretn està en que ens °pasea
mana el dret de circolar lliure - tencies interessades o sigui a tots amb lotes las nostres forees a
meist pels Estrets. No nega la Soels Estats riberencs. Procedir tal intent de divisió, constituid
birania territorial, pera diu que d'altra manera seria faltar a la un front ante contra tota manita
ha d'esser limitada per • la segu- lógica. No haig de fer constar bra.—Havas.
retut deis estrangers.
novament que els turca s'han neEl delegat bulgaras Stambulis- gat de donar-nos una rasposta.
.. LES REPARACIONS
ki ahoga també per la Ilibertat
I en aquest arnbient de tivan- LA QUESTIO DE LA MORAltdels Estrets.
tor s'aixeca la sessió.—Radio.
RIA A ALEMANYA
Fa després ús de la paraula el EL CRITERI DE LA DELEGACIO
LA PUSICIO DEL. GOVERN
senyor Venizelos, el qual comenTURCA
ANGLES
ea manifestant els considerables
Parla, 4. —Els rumore sepas
Lausana, 4.—La delegadas tursacrificis fets per Gracia i re- ca ha. mostrat interés en donar els guata el Govern briänic
curda les nombroses concessions a conèixer la seva °pintó respec- dria el projecte da concedir a
fetes pel Govern heLlenic en la te la qüestió dels Estrets.
Alemanya una curta moratóna de
qüestia• de les fronteres del Ma- Segons els turca, els Estrets caracter provissional, de dos meritza, Espero, eontinua dient, que. del Dardanels i del alóslor for-. sos com. a malura, sembla esser
ele delegats turba comprendràk men part integrant del territort una errónia interpretaera deis
ha nelie
w ä sobre del qual Turquia exerceia projectes de 31., Bouar,Law i el
que grau need8n ceol Illee'e'estssi' oiintsi e pel
plet a atibirania
aquesa,é s alto. resultat d'una coirfusió sobre les
es refereix al regios dels Retrete; ruotni que els porta a creure que converses cetebrades entre el!
'Lord Cueza' s'aixeca •afishi-V2'
lour que poden fer es es- Governs de París i Londres per
res a parlar nIiiiment. Diu que pel merardq e des demés potencies tal d'assenyalar pel dia 9 del co
8IS delegats russos acaban d'exrepresentades a la Conferencia rrent la reunil- deis primera mi posar clarament llur punt de vis- ' facin proposicions.
.
nistres alias. a
ta, però que no ha succeit el lilaEn aquestes converses Mr.
La delegació de l'Alta assem'Lela respecte 'delf . delegats turca.
està cl4P° s4da a
Law nocom a proposició ferr nlgesora
" En escoltar n'exitaerits; datKi lenstd dia'Aproptasadons .que aat pa, sitia consultant a td. Pole.
ein sembl a. que' m'equivocava, 1 I formulin ande un alt esperit con- caté pel cas que hagneyestaaposque snoovi e rtiá tpa ree üllescialetiephartieatvad si- ; ciliador i tenint en degut campa sible de reunir-sea -Par-Ýs abara
te els Ilegítima interesaos del corren mes de desembre, extots
nä Ismet- paixà. Taitxerin FA13 itä 1 del demés Governs.
pressa la seva opinió que Ii semque
representava
no
solament
dit
Un cop examinades per aquesta dele- blava dificil solucionar la situaa Itaarsia, sitió tumbé a Geòrgia i yació les proposicions que es lacio, sera da respecte d'Alernanya ahans del
a Ukraina; jo cree que ha °badal. quan formuli, a base dels dits principio. 31, afegint que podria Steuer nede dir que tambe representava les consideracions que li semblin perti- ceasen potser estudiar la conveals turca. No tenia el gust de conents respecte de la sol - lució suggerida. niencia de concedir a la dita paneixer el senyor Txitcnerin, haLe5delegadons aliados es lamenten qoe
una moratória d'un o das
via canviat solament amb ell al- els turcs estiguin en una actitud poc en tencia
gustes cartas; ara que el cunee armenia amb el que s'esperaba d'ells, si na rs os
NI. Poincaré es mosträ totalpersonalment sento satisfacció esté en compte les botes disposicions en
ment oposat a la morataria i deper conèixer un personatge que que t'inspiren les delegacions ¡Hades.
cidí, en vista que Nr. Donar Las
ofereix tanta. varietat, Taitaerin
Es posa de manifets que les dificultats no podia venir a París, d'altar
ens ha fet algunos amenaces molt
a la Conferincia comenzaren a personalment a Londres, per a
pea velades respecte de l'ocupada notar
'n -e
- ssee d mateix dia de l'arribada a evitar tot retras que pegues desde Constantinoble pels abata; a Lausana de la delegado rrusa.
torbar la solució de Passumple
ata?) he de contestar que l'ocupaEncara que no shagi perdut Imperanció no sera, naturalment, eterna, ça d'arribar a una solid?, favorable, esti- abana del primer d'any vinent.
La indicada del Govern angles
pera que ara aquesta ocupada es men les delegacions aliades que la Conja no tenia reá d'ésser a coceeun fet sobre el qual es convenient
ferincia ha entrat en un perióde crític qüencia de la decisió de M. Poinqtte reflextunin els delegats del
del goal anicament sera possible surtir
Soviet de Moscou. Lam dirigeixo amb bi, mitjartsant una reciproca bona cara d'airar a Londres, En aguasara nuvainent al delegat Monta voluntat i mis estreta inteligencia i unid te indicada de Mr. Donar Law no
es proposava cap prineipi relatiu
Isniet-Paixa perquè exposi el seu entre els aliats.—Havas.
al fons mateix dt la qüestió cine
punt de. vista.
ha d'easer únicament després de
Ismot- Paixà roman silencias.
LA VAGA DE PATRONS FLEles dieliberacions deis atleta,
Ateshores lord Curzon maniQUERS
Mr. Borlar Law no feu cap defestà que davant l'actitud
París, 3. — La primera jorna- claraoió co aquest sentit en el seu
miet-Paixä ha de possar de reite ra que oreu comprendre que tds da de la vaga da, patrona (temiere diseurs pronunciat a la Cambas
impresturcs considaren cota a Hur el ha transcorregut en completa deis Comuns, discurs que
tranquilltat ecu el l departament eiona favorablement a Franea,
punt de visa cus .,, i pregunta noperque demostra la voluntat del
vament a Ismet-Paixat sobre del Sena i limftrofes.
Han restat tancades quasi Lo- Govern anglas d'Aleaquest punta
El delegaf tuno manifesta que tes les fleques, registrant-se manya el pagament de lesasumes
tan sals alguna Incidente acirae que estigui en condiciona de ter
no te l'ea a dir.
efectives.—Havas.
Lord Curaos' diu que pren no- cap imporläncia.—Havas.
estrets a Lausana. "L'Oeuvre" (rapos 5 les tesis que alti trobarar
davant per davant. L'una, la bolxevista. qua vol convertir Turquia en el poner ontnipotent dels
estrets, anest vialentament arrd
ele interessos de les sg.rans potanates oecidentals. L'altra, l'engaten, anca amb els intereaaos do
It riesia, Po pas tant PIIIS de la.
eaviatlea, aras de la ltaseia permanent.

Segons ,"L'Oeitore", permetre
a les finte de guerra el paa
re dels Dardeneis i del tósfor
perjudiear greunient el poble rus

i crea una animarme perillosa per
al s o n esdeveniclor 1 per a la seva
independi‘itc. Aquesta saluda
;inglesa seria provisória i perillosa La Ilbetq at de pus pela Dar-

clatteIs, atorgada a les flotes de
guerra no eXibtin 81381/8 de la
guerra, la qual cosa era una garantia per - ilússut ben apreciable.
A propósit d'aquest debat que
alta d'obrir avui a Lausana, fa
notar molt juritement el "Tenme"
.que ele detegate initieossparticlparan per prirdeta vegada, desprea de /a formacid del Gavera

movlatic a una uegociació important entre les principals potencies del món. 1, cosas remarcable.
el inateix as corn a
nadó maritima que Itúnsia entra
de "nou en els grans afers loteeaficionaba No ai raran a Londres
encara, naturalmenl, per he que
Paul Louis diu i rediu que avui

d'a Rússia as la potencia directora...
De Vavant-conferenda de Lao.
d tea. coueguila per "conversa de
Londres", hi ha qui creo que sera
assa vareabas couferéneta traeraliada. Primer es va dir que es
trartaria d'un simple rand i d'Unpressions, breu 1 confidencial, entre els cape da Gover abate. Ara
s'ailinet que per a tractar certs
prohlemes rabieta mes termae del
que cal per fumar una ces arreta.
Une( ene cd "Daily Telegraph",
Inomentant actuaste entrevista,
que qualifica dr molt important.
creo que tot i essent preliminar,
nn deixa d'aeaer una reunió de
primera ministrara Piló és, de les
autoritats mes competente de l'En
tema. Afegeix que en certs medie
Se din que el fraells d'aquetzes
tindr'a a Alemanya, alai com
França i a ltälia, arcas zijer -

cumions politiques 1 financieres.
Tumbe dóna coto a possIle que
els quatre primera vagin acorta
',enyeta l Ilurs respeclius ministres de Finances.
Per des a g encies en sabreni
denla, novel; dades. La Prernaa estrangera, com eIs delegats a Lati
sana. reposa en les seves apreeinetons. Criqui, vencedor de Mal
theta, ' en el gran match de boas,
fértil en belles fases, aLreu l'atenció de la que ha arribad avut
D'altra pan, la vaga effmera del,
patrons tornees a Paria. a la qual
eds talarle franceses han donat
una importància que entre noän
&tres considerariem excesiva,
ocupa Ull vast espai. Remarquera
nomas que el "Temps" retreu la
suprema noca elegäncia ternera-.
na , reportada per la "Vie Pansi"nne" del cabell argentat 1 la
eonsidera oficial i que treu del
pedestal Blasco 1bäflez com a tela
liar esoriptor e rr e anyol—tanm a teitx, diu, llegit
la meitat—per a posar-bi ValleInclän...
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En obrIr-se les Corte, la situa bones noticies de la zona occi- diu haver-se plantejat a In Unta'
Marfil--; el part it conservador,
unit i compenetrat, pertany al se- ele del aenyor Sánchez Guerra dental, que la stuació diaquella Animal, &mano al Goverk eleen—nn•••nn••••••n
era aquesta: oposarse a que s'ea permetré la propera repatriació mento d'embare per a remete-1-U
nyor Säneltez Guerra.
reforços en la quaeletat qua enN
xigeissin les responsabilitats, o de 22,000 bornes.
—Amb el senyor Bugallal?
digui V, E., el que agrand tuse
l a MANIFESTACIONS D'EN BE—També; deme emateix el GoPeró quedant aili
‘
amb la máxima urgencia:e'
e- e
mejoría. El eenyor .tag:rb
REMOVER
vern es presentare a lea Corte.
En quant a t'aviente LAt ea
Alzó els denioetrarit que el par- rra opté pel primer 1 en eientee"La Acción" publica declara-,
ta ennetervad,nreeeues.nerlamen, tar al senyor Prietct no sois se cions del general Berenguer, de- refereix digui'm Tiene'. td.e
•
e,
oposä al votelel diputat
que cap.
fensant-se deis cärrees que II rele ga 1 en quina (mentaba* e
S'ha reorganitzat el Gabinet en Cierva, nou ministre d'Instrucció tariHa
necessita, per a rei
sine) que anticipant-se a la han format.
anuriciat -el sets-secretari
pública.
aquesta forma:
en la sessió de clemä del Se- discussió de la ponértela de les
, L'ex Mt Comiesen explica la tinc, o gestionar-loe. Circemin
A l'estació l'esperaven el sub- que
Estat, Bergamin.
od
paogsui ec isetnas, prejutia el resultat ;Ardua d'Igueriben, dient que des cies de trovar-se en ele desenreees discutirte la proposició del
secretan de la Presidencia, nat
Gracia i Justicia, Cañal.
discussió.
senyor Tormo, sobre el suplicadel 17 de juliol, dia que rebe la llamen!. operació de 11am-Área no
N'.Aparici, i bastante entice.
Finances, Ruano.
En ene estävein quan parlé el primera noticia de l'atac a les em permet, pel momee despeentori del general Berenguer, i al
anà
cap
a
Des
de
l'estació
se'n
Foment, Fodriguez Vigile'.
Congrés es llegirà en les seecioni senyor Mauna, i quan el senyor posicions avançades, fina el 20 dee's de tota la torea que espero
Instrucciú peblica, lsitror La casa del seu germà Joan.
proposició del senyor Camba. Cambie, en veure com les respon- per la tarda, no eabe que Igue- en breu termini peder rametreA dos quarts de daza arrd+4 laLes
Cierva,
seccione discutiran si l'au- sabilitats anaven a escamotejar- riben esteva assetjat sense que ti. Judico indispeneable intentaAquesta tarda juraran i es en autonlóbil En Ruano.
se, plantejà, amb el seu anund poguessin rompre el siti les co- finar fortificació Ifeta atacada per
Al seu domicili robe la visita toritzen o no per a ésser Ilegide d'acusaci
probable que despees se celebri
ó, la qüestió en tota
sala do seseions.
lumnas que es remetien des d'An- medi de posicions i blocaue Pa
d'En Pinies, el qual Einformet de a la
Consell.
front
forma d'assegurar
Ha dit el senyor Marfil, per en- seva nuesa, en termes ciare i con-, imal i des de Dar-Drius.
LA MODIFICA010 'MINISTERIAL la seva designado cual ministre,
càrrec del ministre, sortint de crets. A que consumir mes temps
Aquest dia, deia En Silvestre: franquejable per l'eneiree.
L'ACTE
DEL-JURAMENT
en
la
discussie
que
anava
fatiamb
la maDesitjo
saber
Lambe
Gràcia i Justicia, que abans de
Com en la nota oficial d'avul
'Tinc movilitzades a Annual
ablaA la una de la tarda se celebrä delirar la cartera, o sia aquest gant a repintó?
dilluns, es diu, anit, a les ella,
la totalitat de les forces dispo- jer urgencia, a ', ese:- mm
El cap dels regionalistes posa- nibles, despres d'ateee la segura- aquesta nit mateixa. eniplaeameat
porta el cap del Govern a la firma a Palau, amb el ceremonial de mate havia posat a la signatura
del Rei la següent modificada costum, el jurament dels nous del re) ta decret prorrocant el va quasi fi al debat: a votar i dir tat ele les cabales de reraguarda. de les forces móbile d'squeeta Co.
si o no• eren imites les divaga- Demä reuneixo cape importants mandäncia general i en tspecial,,
ministres.
vigent sobre els Ileguers.
del Gabinet .
for..
' subterfugis.
En Sänchez Guerra prengua
El decret el publicará denti la done i els
A la melena figuren tres mitubitos sotmeses, a fi d'exhor- de les "mias" de eemaerel
-- El senyor Sanar- z Guerra, que tar-les organitzi abarques amb ces efectives amb que aqueila
nistres que no són per primera jurament als nous ministres, que "Gaceta".
vegada; En Ruana, actual sub-• cumplimentaren després als indi- COMENTARIS SOBRE LA MODI- tan desembarailadament creia sor les quals jo animare a la zona compta. Demano el (joyera que
tir del vot dels Iliberals, es trobasecretari ( l 'Hisenda; En Rodri- vidus de la familia reial.
FICACIO MINISTERIAL
Organitzo amb ele- es reforcin elements naval* d'a-ee
va agafat en les seves própiee ments de
ells;
aigües i q ue
Abans de dinar prengueren
guez Viguri, que era director geEl plantejamen', de la crisi, co4 a plaea deixant in- (prestes
dels
Iliberals
L'acusació
rentes.
posssessió
els
nous
ministres,
neral de Correos i Telègrafs, l En
dotats molts serveis. Una co- quadreta d'aviació que indica." •
neguda l'actitud del president del
folia de detectes de procedi- lumna que situaré el dijous a
Al mateix tempe s'enviaba el
La Cierva (Isidor), germà de l'ex- excepció del d'Estat, Berganitn, nGungres i per consequenda la
que te el propòsit de pussessio- deis ministres acusats, senyors ment: el senyor Mauna els ha• Kandessi, amb propesit d'esta- Gebern un telegreina /eme eani
ministre de la Guerra.
La modificad() del rninisteri ha nar-se a dos girarte de cinc de la Ordóñez i Fernandez Eruta, ere via subsanat amb l'aplaudiment blir-la entre el riu Salah, al Est els elements marlemt i d'aviedel senyor Sánchez Guerra. El
constituit el tema únic de les con- tarda.
inevitable j no causä la menor procediment i la responsabilitat de Sidi-Drius, on penso establir ne) que solicitava En Silvestre.
En aquest telegrema afegia:
verses.
UNA EXPLICA= MINISTERIAL
provisionalment una base de prosorpresa.
estan assenyalats. in ha que deci"Estimo de nee^ssitat
. La solució de la crisi ha estat
Per eneärrec d'En banchez
La ratificació de contiene al dir-se; els arusats, per delicade- veireent. Paró de perllongar-se
objecte de les gestions del pre- Guerra et eeee-secretari de la senyor Sánchez Guerra tampoc
situadó persistint harca en els Forupació marítima, de Lw
sa,
es
retiren
del
Govern.
No
serä,
sident durant el dia d'air, ges- preismencia feu les segaents uta, extranya.
',mis atacas esgotaré també d'Alhucemas, pule el simulaer•
es pensava, sols per no estar pretione que foren malt laborioses. nifestacions:
Doiotits els mihistres acusate senta en el moment de la vota- aquest, recurs sense que jo pu- de 'desembare que efeetuera en.
Pel RIMA En Sänehez Guerra
gui disposar d'altres. En aques- daré a gran part del contingeet
—Suposo que desitjaran una i el president de la Cambra, la
visita al president del Congres. explicació de ia, crisi. Dones. be; ratificacue ee cuefiani'm al seuyor cite.
ta situada, cree del inell deure de la barca, permitenl-rae aseaLa erial te una expeicario, pero ter present a V. E. que per a aurar en forma nlefInttive
amb el qual parlä extensament de ep la següent:
Sánchez Guerra s'explicava d'a- quan
es coneix la representació 1 ranviar tal estat de coses, judico d'avançada fins que recursos
la solucid de la creo, com a conDes den moment que fou pre- questa manera:
la intimitat entre els acusats
seqiiencia del debat sobre les res- i sentada al teonerés l'acusació que
El cap cal Govern, despees del els sena successors en el Govern, necessari remesa de reforços en promesos- per V. E (olerla enviaré
pnnsabilitats.
homes i elements en quantitat per a actuar mee urgente&
tots y entes coneixen, pel senyor seu assentiment al destetes del
D'accedir V. E. a la nueva Pece
El comte de Bugallal, per raons Camine si Iré era condicional per senyor Nativa, ne pot m'osar-so l'opinió sospita de que el que es
que V. E. estimi a abastament
tracta
no
es
de
deixar
el
pas
fran)
de delicadesa, ja formava part del sis individus que coi:apunten el a l'aprovació de la proposiciú del
amb els quals pugui mantenir la, considero que la cesa exe
l'acusació,
sinó
resistir-la
i
pas
a
Gabinet de 1921, insistí en el seu Govern Allendeealazar, trobant- senyor Gambó. Cirin que finó no
nostres posicions d'avui, i de ció deuria esser ureentesseeit
el que Déu vulgui. Podrà no perlIongar-se @Hunde iniciada pule la situacid de les fleten al/.
propòsit d'abandonar la presidense inclosos en ella dos ministres bo pot ter sense el desgarrament si
ha
impressió
ge
ésser
aixl,
per('
cenvd
cia de la Cambra, com En Prida de l'actual Gabinet, els senyors de la majoma importantissim
per l'harca, «¡titileo que estan guarnició d'aquel:a
ne-rat es aquesta: que el senyor
i Ordóñez en deixar el Gabinet. Eermindez Praia • i Ordóñez,
(els bugallaintes aún uns 40 di Sánchez Guerra obedient al seu amenaçades. També estimo de no es perllongui quia deeried.
rneix
la
seva
mora!
la
deienetra
kee
Pel demés, En Bugallal reiterà aquesta entenien que per renca- 50 en el Cimera), complot aquest
necessitat, remesa elements mapropósit, va a rebutjar les respon
la seva adhessió personal al cap desa havien d'abandonar el Gotrámite haurä de dimitir definiti- sabilitate; es a dir, torna a la me- rífeme, a fi de reprimir eontra- que ens veiem obligats. Per eJfeedel Govern.
han, mitjà pel qual indudable- part, a Pernear (telte va.zells deiz.
vern..
eament.
sida) que adoritä el din que con- nieta es proveeix l'harca ea Lo- guerra semita en aquella badil,:
Després d'aquesta visita En
Aquest fet hauria natal una
Perú, mentrestant es discorre testé al eenyor Prieto.
els elements t'enjute ppdrienee
Sänchez Guerra rebé al seu do- causa suficient per a pruuum una tan lógicanient, el senyor Sänch.l.
tes les seves neeessitats."
Suposem (a falta d'una dedomicili als senyors Cañal, Burgos, cris] parcial; pera), cum que ta ut- Guerra, desentenent-se de la graEn altea telegrama segun, En ami) mes tteguretet aelear soberació
del
Govern,
en
els
comencabila Beni-Urrieguel, (ice caa..,
Domínguez, Pascual i Bergamin.
Silvestre exposa el següent:
be formava part e'aquest (Joyera vatat i transcendencia de rasEn aquestes converses quedà el comte de Bugallal, nonada pri- sumpte, eslava entestat en une taris que avui recollim es proce'Propino a V. E. que vaixells legada clurament aberia P er dele
den
per
deducció)
que
s'arriba
a
resalta la designació d En Canal murdialitat ceaqu•esia fi gura aun- ,Ireeeea que e s, pel que es ve,
de guerra. en nombre de tres o bilitar-se.
ll una
conduele que aseenyalem
...
per a la cartera de Gràcia i Jus- tre partit conservador, duee
u Alhu- L'estada de va7erille e Alleucee
_eventable eeepsee.. e del .senyor abans. Ara be;. compta amb veta (od re es presentin bulla
17 'tiat el etleifèl eärree queden- -fiänchez Guerree, erre! que va de
entine, per' a 'eimular desembarco, • mas deuria ésee e d'alguna- diese
ticia.
per
alzó
el
senyor
Sänchez
Guabombardejant
dintre
aleane dele- els sufetients pe- s'acomete/he
e Respecte a En Bergamin, 11 e,eix, si bé es tractava per la seeie„, legislatura, pene segurament es
rra? No tenim a mà l'estadista- Retis roes teta la cesta. previa propósit d'atraer. a aquel@ ene'
costa al cap del Govern de /corle
part don aseurripte ne delicadestb; ,„ eansidera compensat de tota ele ca dels grupa parlamentaris.
vencel perque acceptes la carte- la dera aotitud deteemink iel pre lsi,aguetos ea veure arribar a casa
de la poblaeió gual-, ,ele harquenys ql • ,,es.leerter. e
D'alzó es parla molt actuaste evaquació
ra d'Estat.
dada erdi nostres -11eials
•Unsaman."
aident a fer una crisi total; dé beca el senyier Cierva.
tarda.
Es
die
que,
retraguts
En Bergamin es resistia a ocu!minera que, com voistes veuen, ed
Intenta eitrwar a. Gabinet e matee:dele les forres catan equfte Vaviaeie podre% .eonl e ibe ir ele me:Vez-MI Comet-arl eeeee ee•
.,,,,..S nbjeete, eta! finalitale,. ferint- se a sume:ates
par-la, puix desiteava quadra -se trena d'una ertei sextpariamene una repreeeetació del ruauresmee
lihrades. Tot dependrà de In sene,
!era (lee iElalsinet.
deeitteatiree 1 be ea rebre de i e tHatritaici6
Uva.
per6 acose èxit. Potser en sdn in • ceritat i de la Jaealtat amb (Bta. tenn'ehnesarit V.
Al fi accedi a pasear al depar• Be ni Urriaguel, Piteen cón-elefo reee de la Com ;trelineeeeet.
—Insisten en la seva actituA e.terior eeensea•el, senyar Sánchez.' a'acomode•n ello fets a les pareetament d'Estat, i el president es el rumie de Begallele—ha peste Guerra que en altea canvi de micentrada avui å tennsaman, pelee hila, no explicaiitrattelereelereeles.
manifestà molt agrait a aquest
avel no compto arte prou nom- guien CUM s'havia arelbat a la gro
guntat un periodista:.
nistres vencerá els eserepols de:
CONSELL
•
DESPRES
DEL
sacrifici. •
bre d'aparells, pel que estime de , situació que rele.sva En Saetee—SI—ha contestat el sets-se- conde de la Mortera.
Perla tarda En Sänehez Gue- cretari—, peró s'espera que el
Del Consell de ministres eet. necessita, remesa de la Prnineu- Ire, essent ale' q n 3 4 e en aquella
Peró sal cont ea continuacie
la d'una m'amadrina. a fi de de- zona hi havien ee,000 ,,edeee,
rra telegrafià a En Ruano i a presiden!. el dissuadeixi del seu del senyor Sänehez Guerra no va brat a la Presidencia no se n'
diear-se a tu/tiesta missue men- apreste en els cite:e combata t ',ersider La Cierva porque ving-ues• propósit.
sorprende, la reurgannzació del donat cap nota oficiosa.
En Rodríguez Viguri, a la sor- Lee que en la que actualment lament havien Meted. unta !ni.Isin a Madrid .
DI president—ha dit el senyor Gabinet, en la forma que ho
Aquest darrer contesta que Marfil — m'encarrega que faci fet, ha produit un moviment d'es- tida, ha fet aquesta referència de disenso, segneixe la tasca d'in- d'uns mil bornes E4 mes: nEi
sortia en el corren, i En Ruano conetar que des del primer mo- tupor.
in reunió:
formació i de bombeteleig a la 'mima de zote que (remeciere loi
respongué que me havent tingut ment trobä, per a resoldre la cmEl Prestaren ha donat cempte zona que ecupen ristres trepes. * Silvestre. es aen.ponia Je ais ..e.Dimiteixen els ministres acutemps d'agafar el tren correu de si, en el partit conservador, iota sats--aquesta es l'explecació ofi- ale nous ministres de la situació
A alzó posa En Berenguer hornos amb IPS !Reved etoupanyl
d'amelrallatiorete cine batea.
Santander, vindria en automòbil.
mena de facilitats, en el senyor cial de la crisi—peró són substi- del Merme.
aquest comentare
Despees els ministres han canAquest telegrames Reeenyala. daritilena i vuit etematirune
Cierva, un absolut ajut, j en el tuits per un germà d'un dele acuEL PRESIDENT A PALAU
evidentment cavallerta. As a d ir que tenle ,§no
En Sänchez Guerra anä al Pa- senyor Bergamin, un aerregat es- sats, ens referitn al senyor Cierva viat impreselone sobre les tas- ven ja una sifuació
greti, perd que no arribaven a peopercid <retrato-tus pet a tea..
(don Isider), ministre d'Insrec- que"! parlamentàries.
lau a les vuit de la n i t„pertant la perit de sacrifici, prestant-se al
preeimear, mantenint-se en una Lar contra els indleerlee:
1 no res mes.
canvi de cartera.
ció, eennä de don Joan do La
'lista del Gabinet al Rei.
Despees cierta ennipte d'e lla te_
ambeeiletat, en una impreeissió.
Ha confirmat despees l'arriba- Cierva. i per un altre senyor forAl sortir digné que la jura deis
enbre se que rorreeponia a nitres- legrantes anutwant que h t eanous ministres es faria a la una da dels senyors Cierva i Ruano ma d'altres dels encanale, aleeMarroc
tió
del
La
qt
e
l
Reate del moment o era previa- metia eleinents ir , guerra.
de la tarda d'avul, per estar ab- a Madrid, i que aquesta tarda, a dim el se:ver Viguri. ministre de
LA FAMILIA DEL RAISOPit
mido per mi propers plans, que feien
sents els nous ministres de F.o- les cinc, es reuniran el ministre Foment, i al seu cap polftie,
minisThITUAN.—Ea ubjecte de gene..
a la Presidencia per a celebrar comte de Bugallal. No resulta tot Optimisme
molt dificil donarse cabal corupment i Instrucció pnblica.
rala
cornenlaris el let quo el as-,
te del que passava.
Consell.
ene' una incongruencia manifesARA:BADA DEL8 NOU3 MINIStre d'Estat
L'Alt
Comiesari
contesté
els
ci- biet del RUISUlli 400 lateen» sena
—I el partit conservador, na te? Si no poden estar
al Govern
arriban a aquesla piara pee a
TRES
El nou ministre d'Estat, se- tate telegrames aixf:
guabat dividit? —ba preguntat un els acusats, com es fa ministres
sabiletre's al Califa e . atiesen
'Retro
V.
le.
i
en
ha manifestat
a
En el corren de Cartagena telegrames
als nyor Bergamin,
repórler.
als mes próxima parents i de
erribä aquest matt N'Isidur La
—Res d'aixó—ha dit el senyor tamice mes Intime?
migdia aue del Barree tenia tan vista de la greu situad() que em arniats.

LA SOLUCIO DE LA CRIS(

A

Nomenament de nous ministres : Explicacions dei Govern : Comentaris

del

u

Cal tenir-ho present

A propòsit de Mo_ssn
Rexach
Encara hi ha alguns que dieren
que aixe de preocupar-se que
l'ensenyament a les escales es faci en Ileumia materna, és una cosa d'espera lee-alista, que ais pobles eivilitzats au els preocupa.
Nosaltres, porte ( recordin
aquella celebre vaga escolar dele
taras lacees (Cilla de BohOinia),
QUO fulll¿a alele une altea regid
la Txeco-Esluväquia, calearada
per l'octubre de 1919, so la qual
els peLite Lxecs, eoatingete per
Iturs pares, exigiren quo sala
ensenyi en escoles do !lengua
txte.a,
Recordare que el Municipi
?nepe (capea' de Bohemia) sosia per a 804 alumnos alemanys,
este escola primäries p lomentale, dues escobe) primàries superior') i dues es-coles anelee a
les nermals.
Recordem que en teta la regló flamenca (Bélgica), revisonyarnent es dóna en la llengua
materna del poble, que 6.8 al flam•ne (no és pas el francee). Durant un temen) s'havia donat nomen que en trances, parqué Falte burgeeie que domini era come
pletament afrancesada.
lte.eordent les paraules del glories test de Belgiett. que diu: "res
Remen« tener el dret de rebre
les chumee de la primera I do la
segona ensenyanea general, especial, industrial, profesional,
en lieugua materna, en (temerlo."
mimes"

it

ame*

lia pa t rocina la "Societä
Veintena", per a fomentar
la retirada de 'libres d'escota i
daeveetigacions cientifiques per
ale frielans (al Tirol); 1 això
que le !lengua friulana As parlada -Geles que per uns 400,000
hribitains.
Jecordem que a Suissa el Corlee!' Federal subvenciona la "Lia
Itomanscha", que publica llames
d'escola, de literatura, etc., en
'lengua retoroniana, que es la
!lengua oficial del cantó de Graubunden—i això que m'insta !lengua es penad a ciernes per uns
40,000 habitante.
Recordem, encara, l'acord novissim de la Societat de les Nacions proclamant que han desser respectais els drets de les
"minoren nacionals * en lees de la
llengua a l'eacola, els tribunales
de justicia, etc.
No s'hi val, dones, a dir que
ciad de l'ensenyament en 'lengua materna (en català, a Catalunya; en castellà, a Castella; en
galaic a Galfcia, etc.) es una casa
d'eaperit localista.
Es un problema fonamental, es
un deure elemental d'ensenyar els
minyons en la ilengua pròpia; si
no es fa alza l'ensenyament no
aprofita, o aprofita poc. Per ene.
es coneguda aquella frase do
Plenamuno: "Los alumnos no saben castellano, les maestros no
saben vascuence: pueden cerrarse las escuelas"; es clar; 'negué
apenes serveixen.
Per alee en les poblacions encolare en s'usa un Ilenguatge que
no es la parla materna, ala
comprovat que els nois retarden
l'adquisició de coneixements.
Per adereeeeta abalaim. rati

piseemat catalä Octava, l'estiu
de 1921, aquella pastoral col.lectiva dient d'ensenvar la doctrina
en entalle I lambe e. l P. Ruiz Amado afirma: "Es un pecado pedagógico (nuestra calificaoión no
quiere salir de este terreno) hacer que, en el trato con Dios, usen
los niños o adolescentes un idioma diferente del que por algo se
llama materna."
Vetes aqui unes breus notes
que ene suggereix el projecte
d'hornenatge que hom prepara a
l'eximi mesare Mossen Rexach,
rector de Sant Martí d'011era, autor de l'exquisit llibre "lastruechane per a l'ensenyament de minyons", aparegut l'any 1749.
411.111141.111,
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el bon gust al ecu repertori, airó es una altea garantia de catalanitat.

Benvinguts músico vallencs i
a reeaure.
J. M. G.
Sota el nom de "La Pera" s'ha
constituit una nova entitat propagadora del eardanisme. Feen
aviat donarä una audició a eärrac de la notara Cobla Barcelonesa.
— A ens de mes e ras Pepe
de Figueres" donaran andicions
a profit del monument a l'Avi
Pep.
— Dijous cha 7, a la /lit. —
Agrupació Sardanista Jardine
Bar Pätria, audició a eärree de
la C. Barcino.
Divendres, dia 8, mate—Segona matinal d'hivern, plaça Prat
de la Riba (Sarri), Cobla CathaIónia, Pomelle d'Hostatranehs,
Garree Sant Roe, Cobla Principal Barcelonina.
Divendres, dia 8. tarda.—Orfea de Sana, C, Barcino.
Divendres, die 8, nit.—Orfeó
de flauta C. Barcino.
— Preguem a totem les entltale sardanistes que vulguin aseabentar-nos de lee audicions
que organitzin que ho facin
abans liii divendres, al mig dia.

Hem sentit de aou la cobla de
Valle; teta Libra novella fa prosear-nos atenoi6 en els reme paseos, i pedem ben dir que la Principal del Camp no ha dona mlnvar el nostre Interés ban altament, la sefa falso d'interpretar
1 el seo harmónie cuneunt fa proveure'as que ben prompte és collocarä entre lee primeros cubica.
Ella és ha primera des del punt
de mira patrielic, puix ha vencut totes les dilleuetate
migues per a expandir la sardana en un 'loe ben apart de l'Etepordä; ella ta l'1111/Ca qua ha Locat sardanes sense gratilleaelló
SITGE11.—E1 diumenge
material, amb el desig de fer-les
conbizer a la gent del Camp de l'enginyer-direntor dele Servele
d'Agricultura de la MancemuniTarragona.
Detem, et constar cala &aún& ' tale Eu Jakteue Reventa. don& al

Catalunya

d
caló e sessions de l'Ajuntament
la conferencia ereparatória del
curset d'Agricultura, que está
prexim a celebrar-se a la riostra
vila.
Tengue senyor Raventós paraules galanes per la riostra pagesia, emitiera la condició de pasee, sola tole els aspectes. Deruosträ I'lora que ha fet elle
esté tent la blancomunitat Catalunya per l'Agricultura. Auun
cié despide l'ordre de les 'llene
del curse!, que elnaugurava, el
qual comeneä dissabte, paesat,
dia 2 de desembre, i sateabare, el
propvinent diurnenge, din 10, aseliden a la /tomate de clausura
diputat de la Manoomunitat per
aquest districte, N'Anteco Jan,ana. La bella dissertació del senyor
Reventas fue inca aplaudide p
La eenourritimia, compaste en la
seva majar pena de ',agremie Hora
creu que les Ilmons d'aimest verset es venirme malt conoorrege des, doma l'exit d'aquesta primera..
—. En el partit de futbol de
Canipionat, jugat diumenge
passat a Torecem, entre l'Ateneo,
d'aquella m'al rd C. D. eillgetä.
resulté vencedor aquest eltim per
dos gols a uta.
— El jove artista sitgetä N'Alluid Une,» le exposats a l'establiment La Perla diver ge») quadros que ha pinta! durant la temporada que solé paseata aquí.
Aque eta exposició ea molt %g
i 'loada.
-and
---En Samuel Barratchina el di .
vendeos passat e'eniganxä dos dita
en una portella del tren Ileuger
Tarragona. L'ami° Barratzina es
millorat.
traba atitualnient
—La Joventut Ntteeenaliela ha

organitzat un quitar° eacenie entre ele monis st -rus per donar a
conener lea mieete pfflimeeatee
modernes del Teatre Ca t ale. Ante
aquest objecte es fan gestione
per a la eontractudie de diversa!'
LeLearaea
alumnes di, I
d'Art Drantafie. aer port
en la represen '.. s ido iiisi 4k,tuti n.
del vigores poeta atalrerz ltraria e'd
Segarra, "L'esitodiant tlâ miel.
Ila", amb la <piel ste-s senauee
rará la tanda leeiral
—
de te Verge
Montserrat, de eeepleeia latera.,
quial, adornat antb exquisit gtoty
dissable va efectuar-tse la pren>
na visita espiritual del Perneta
Joventut 'Ne-Er. íiuflfS de)
nyel". Les danosel.les peno..
tes, amb la ejtmten rapte .., •
prenguereu sewat
mimbre de dietut el preeeittlele
cantaren ras gens a !a Patteite
de Catalunya 1 tuteares le Srelee
Regina.
—Es diu que. per ten peellteeste
desde. de /dad
i heu, ele
niel "timara lema mil Viteeete.
sota la direreiel. de renten( ere
tista En Merme lit/ello, tare uti
"pessehre" a la sala del etniere
Nacionalista Catall. teeneeleiee
amb aull , la Joveetal Naeletmla ta prepara una enluta and ina ••
sardanes per a ia dieulasde Nada
el metal' Cent. Naelonatiata.
dij Patistre rotett
dor d'Acoló Cal Julia Eu Miele', Fa
leve donará al ieatee Pera
reno, la envine de Ileat
cies que ha oresaitetieLle..4 e,e
tut Nado:mili ui. p a reht j et
aquesta de 'In" rituereme
de cultura de l'Nwitameat
ikuoelpiga%

EX

PUBLICITAT

Olmaels, E de de sembre ds lee
-ese,

INFORMACIO D'ESP
ATLETISME
Les finales deis Camelonats ProvInelals
Diurnenge, a l'Eetadi Català va, ren celebrar-se les finals d'a: Campionats de la riostra F. A. C.
!I el rksultat deis miele ha celat
:.aaclattnt. l mad estat de la pista na permeté que es fessin les
semi-Jinete i finals dele 400 i
li100 ~tres, relleus i Dentina, les
guate preves tindrae lloc Jiumenge vinent.
Si be les "marques" ara estaleerles no han estat tan formases com e'espera ya, cal fer constar, no obstante que sita vist
una mejor cura en Pentrensment
i un aseenyalat progrés dels ate
Pot estar ealestet el termite de
Barcelona dele seus bons resul(tate oblinguts, pel qtlal muliu
trametem a tole els que han ineersingut en l'organUzacie Os
les preves, le nostra feecilace).
Se'ns prega fer constar l'agraiment dele organitzadors, ale comissaris de il'Exposicitä TM-atrios Elèctriques, per les grane
facilitats (Mimes per a la celebrante d'aquests Csinpionats.
'idee acl els resultats obten-sute:
100 metres. —Gasas (Bareeloqa), Cebrian (Espanyol) i
cher (Gimmestica Alemanya).
Temps: 1-1" 3/10, un pit i raja
metro.
200 rnetres.—Casas ()Muelena ) , Celnian (Espanyol) i Kareher (tlimnestica Alemanya).
Tentps: 24 e 0/10, un ()mire i dos
aletees.
1,500 metres.e--Mieuce Palau
1 Rovira (Espanyee). Tenme: 4'
110" 7/10, 50 metres i un pit.
5,000 metres.— Palau (Espae
nyol), Arbuli (Barcelona) i Ribas (Europa). Temps: 17' 12",
45 motees. i i0 metres.
110 metres tanques, al croad-gra(.—Muutadas (Espanyol), Lar
fite (C. N. Barcelona), i Sertedel! (Tagamanent). Temi(s: le"
6,1 10, 2" i 21" 3/10.
10,000 inetres marxa, —Meiene
des (Barcelona), Soler (Sans) i
Garcia (Barcelona). Temps: 56'
1" 3/5, a une volta i milla i maja voila.
Aleada.—Laffite (C. N. mece.
lona), 170 metros; Peder (Gime
nitstica Alcznanya), ) '59s, Ture
rno .(Egropah 1'56.
Lougitud.—Laffite (C. N. nee?
celona), 5'8a metros; Eleiter
,e 4Geeeneetica Alernanya), 5'66
Metros; Casas (Barcelona), 528
rastree.
Teres. — Pleitee (Girnfifietica
Alenialiya), Barqueta (Europa).
Triple ealt.—Laffite (C. N. Bar
eelona), 1220 metros. Fleiter
(Gimeeetica Alemanya), 12'20.
Duffo (Eepanyol), 11'66 metres.
!?e,, .—Laffite (C. N. De predona),na), 1030 metros. Fleiter
(Gimnàstica Alemanya), 1000
metros. Graumann (Gimnestiea
Alemanya, 950 metres.
Disc. — Pleitee (Gennestica
Alernenya), 33'45 metros. Laffie
te (C. N. lareelona), 3 2 '23 me+.
tres. Al66 (Barcelona). 2032
meteos.
Lgtiffa- tateitS
"Saart"
per l'esmentada entitat, han donat comerte ale parella per a disputar-so aquesta
Copa i que prometen desee torea
interessants, tenint en compte el
gran nombre d'inscrita p.
• prendre-hi part. Leus an' el resultet de la primera jornada;
Seneeresa Montero Monte, venç
a senyoreta Comas per 0-5, 2-6
i 6-1.
Grau Baby a Sala Carreras,
per 'A'. O.
Me , Selles e r)ino, per W. O.
Rodellaz a Darder, per 6-4, a
i 6-lt.
hiuralee Carreras a Fonrodona
Estesa, per 6-9, 8-2.
Flaquer Audreu a Sunidge Witay, per 6-2 3-6 6-3.
Seriyarela Vives Cabello a senyoreta Auguer Santos, per 6-3,
8-4.
Wallace Wiaherteff, a Riera
Olano, per Ist,. Q.
C3vandill rjii Durar, per 6-5,
La Copa

Organitz.at

1-6 i

Sunidgu Witty a Colomer eurribas, per 6-0, 6-0.
Ponrodona a Ibera, per W. O.
Flaquee Andreu a Iloffinestei
Stutehea, per 6-1 6-0.
Seeyora litorales Morales a
Torrabadella Casanellas, per 6 - 0
i 6 - 2.
Reieltardi lInter a Esteva l'onredona, abandere at.
Boffmelster a llenry, per 4-6,
6-3 i 8-4.
Tormo Peal a Flury Weiss, per
W. O.
Senyueeta L. Vives Ponen a
senyoreta Aponei Riera per W. O.
Senyoreta 8. Vives a senvoreTorrabadella, per 6-5, 0-.5,
Casas a Vautera ,per 6-2, 6-2 ,
Senyoretaa iver (gen/lenes),
Fonrodeita, cenyora do Cunyat,
per 6-3, II-S.
Zoll ii 0/arte, per W. O.
-Jeanlee a Vida' Ribs (abandonal,).
Searyoreta Wenredona Andreu a
•enytteeta Afta* Grau, per W. O.

Sobre tot, en diles ocasione,
Front6 Comtal electrize el públic, que el ten obd'una xardorosa evade; no
Continuant ele partets mati- jecte
hi ha duble ene ell salve al ßen
nals d'entrenament per socisade equip
d'un desastre.
la S. E. B., jugaren diumenatitla . Ele defenses
no tingueren pes
Thomas-J. Bó, vermells, con- la' tarda fetiç d'altres
• dies, 1 dels
tra Palau -Mas, blaus, guanyant mitjos, molt voluntariosos
NE aquesta darrers per dos tantos.
i En Traba!.
Abalf-Bargunye A. BO-Palma- has
Del davant, no ens agradb.
da, fati th4 gran hileras, cae al
eameneament els darrers aconDos mote tan cols, del que
seguiren dolze tantos seguits;
el match; eren els equipe:
mes deapres anaren refent-se foilEuropa:
Borriny, Serra, Vidal.
els sexis contraria, els guate fiXavier, Pelad. Artiatia, Pellicer,
nalment, guanyaren per 40 a 37. Julia,
Cros,
Olivella i Alcazar.
Foren ovacionats.
Espanyol: Zamora; Canela,
FUTBOL Montesinos, Trabal, Ellas, Urgell,
L'Eapanyol 1 'Europa em- Ventura, Sanaltuja, Peleó, Alvarez i Juanico.
paten a un gol
La primera arrancada foil de
A l'equip de l'Europa hi trobem una de les qualitats que l'Espanyol, pero promple Zamomes eseassegen a la nostra (er- ra entrara en joc d'un superb
ra; ens referim a la l'ergs epo- caphue6 (parqué' eplengeon"5',,,
ca que els seus individus juguen desteta una aglomerad() davant
junle, la (mal cosa li ha permès sen; a por, nova eseorneaa que
una certa homogencitat a les se- remata En Cros cense consegtienves Itnies 1 una compenetració cies. Un xut de l'Olivella, ea meentre tots els seus componente; rara ben tret; dos córners contra
bella qualilat que per esser en- l'Espanyol, els davanters del qual
cara mes rara en els nostres no s'entenen fine ara; no obsequipe, ja el fa digne de d'apreci tant, el inc sembla anee nivellat;
una sitnacie apurad-a elle salvo
dc tots els esportius.
1, no obstant, el seu onze no Xavier; l'extrem Ventura inicia
ha eretbat encara 'a 'posseir to-. una escapada i ente; En Bordoy
ta la riques e en recursos que la rebutja insegur i bloquejat per
seva aetual inadureea permeteria En Peidre, se li escorra la pilota
creure que 1 ma de tenir foreosa- de des rnanys, lo que es s.profttat per l'esmentat jugador per a
ment l'Eurepa.
Aquest joc desballestat tan aconseguir el primer gol. I s'arte
prepi en ell, que obeeix quasi be al descans.
A la segona part el joc prengué
sempre a l'impuls d'una iniciativa individual i que rerament encara un mes alt vol, dominant
respon a un mètode o a un estil, l'Europa, si be amb poca fortuita
en el ad. Una valenta entrada
es posa encara mes de imiten a
la seva Unía davantera, que tot d'En Cros, quo salva als defeni 6ssr composta per cinc de- Bee i llença una bala formideble
mente, este encara Iluny de re- a tres metres; sols la portentosa
unir tetes les qualitats necesses vista del porter pot evitar que
sigui gol. El tir i la parada han
rime.
El seu jec de mitos, je resulta esta!, megnífics de debe, i el pelavui de 'gran" equip; no aixi els blic aplaudeix fortament. Un non
davanters, als guate no s'ha ea- atac de l'Europa i sortint en l'ale
but encara imprimir un jan pro- Ea Zamora, Tulle aconsegueix
pi, i si l'Europa vol oblenir vic- l'empat. Pene., reeulta que l'àrteriee, ha d'empleier-se fans bitre llanta (eral, abans sin pPen corretger els detectes de la nall El ceta és que ningú havia
seva línia d'atac que, repetim, es sentit d'avis del penay i en tot
en la que mes hi manca una lec- cas resultas-a una incongruencia
anul.lar el gol per a tirar aquest
leca.
Ele du; estils generalment ceslige. Despees de fortes di s
-cusionelpaftr
practicats en l'atar, consisteixen
en el desplegeunent d'un joc 'd'a- Pelad i entrat e La guàrdia civil
les, les quals han do centrar emb bague, abans, de disuldre part
la mejor eficacia perquè el atrio" del públic invasor.
Vers el final, ambdes equipe
cetaral tingui ocasió de remaredoblaren llurs eefaseos, maltar.
Mes aquest jod ' arberantlia no grat la qual cosa , Lo nogiíesale
caminar amb extrema molt rà- Iterare-se .al resnitet; el pOblic
pida i eerters, pot csdevenfr'- al- tete víctima al refuree, seevor Vidal, de Ikee • seves ires, pro.eestant
tament perillas; per tainr6;
equests (turres anys es leturnes sorollonment algunnes de les
el joc dinierios, els quals, ben seres determinacions.
"provena" pels majos, fan
Ei Barcelona vencedor del
menees costes el seu objectiu, que
Sabadell, per 3 a 1
ha de consistir sernpre 'en bloe
En aquest partit, el Barcelona
quejar el ritarc contrari, per a
ea rescabale en qualitat de joe
«conseguir finalment el gol.
Qualsevulla d'ambdues formes al que aeteriormeut havia jugat
resulten elegante i d'efecte po- contra el metete Club, si bé el
sitiu; el Barcelona—sense miar resultat no sigui pron ajustat
mes lluny—ens donat prova al ló del partit, que fou en sa
fent el seu joc molt pràctic i quasi tetalitat un doniini absolut
del campie de Catalunva. Surtí
d'exquisida elegància, alhora.
Permite l'Europa no ha de po- ja de bon momeen decidit a deguer orientar-se a un d'aqueste mostrar que res havia perdut de
sistemee? En lot cas, el seu ion la seva vàlua.
Si llagues prezentat un millar
resulta avui difús i de poc efecte; el cas del seu encentre amb interior esquerra o el que pf-el'Eepanyol n'es una dentostracie. sentava llagues tingut una tat-da
Ultra tole (muestra detectes, no mes sortosa—d'altres de minore
preeieament pels jugaders, per6 li n'hem vist—el resultat hauria
del sistema en sf, els seus equi- estat probablement de 2 6 3 gola
piers—con) lambe darrerament pel capdavall de mes a favor seu.
liavia suceeit amb elle del Bar. Poques incursione pegue fer el
colona—sernbla ?timaren una ex-- Sabadell als dominis contraris, i
ressiva Importància al fet de que les peques vegades que reciei a
En Zamora defenses el maro travesear 1 1 línia mitja centreria—que actuà tot el parta d'inblau-blanc.
Aquest defalliment que per al- violable—e-de inutileitzals eis
tea ((emula observem en els "for- sena esforços pele backe bareelowarde" que han d'aseetjar la per e nistes cada dia 1/WE eficaços, sota d'aquell jugador, no es natu- bretot Ea Sur i-ora, al qual creiem
ral; la MESAió deis davanters es que no li as teta prou justicia per
xutar i no entre gar manearnent la generalitat deis crítics esporla pilota als peus miel defensa tius. El dia que tingui un come
centrad, com en diversos oca:- pany de defensa que pugui ferli costal, podre discutir-se la
e/mis yeW:rern en ella.
aova col.locació. Ara com ara,
Sota aquest aspecte, solament
un jugador complf am . b son den- nomes polem parlar i ha hem de
re; ens referim a En Croe, ju- fer antb gran elogi, de l'oportugador incoinplert encara, peri5 nitat, valentia i encert de les seentrades i del seu joc seré
que ea reedevenidor donare que res
i massfe.
parlar,
lacro' de la tarda fou En
Fdn prova cii amiest
d'una denissi6, valentia i cop d'ull Grecia, l'autor ele lote tree gola,
que en feo reviure remede deis
nteravellosos,
seus personaltesime cops de cap
En canvi, repartint joc no esque ja gairebé hartem oblidat.
tiene gens encertat; rtmli un ex- Tambe En Mallorqui (espigue restren" com N'Ateezar, pot donarpondre a la miseid que 11 tau conse molte movilitat a la Unta 1 fiada, dones si be no fou gatea
na ebstant, no's fn quast mal. precie en les pasearles, en
rann i
Ei reate de l'equip—superior
(M'eme, com deiem abans, molt
cense dimite el sen adversnri---, ben secundat per les ales.
complf be; el gol que entraren a
altres davanters rompeiren
En Itnettoy, fou obra mas de la be,Ele
si be la sort no els fou gaire
desgracia, que del Inc en sf; les propicia,
En Sagi i
defenses en general, encertades, En Piera.especialment
En Bruguera hago'
elsunttjns aguantan( lema pert
por. El gol que li
del pes; una partida superbe per d'intervenir
passaren no el podia pas aturar.
En Xavier.
Del Sabadell be lote a la defenlelespanyol juge lo que se'n dio siva, espeeialment En Cabed°, quo
amb los empattlea protegidas; la- Jugh enormement. El portee denett un pos -ter com En Zamora,
ficient. L'àrbitre regular, empane
pot dir-se que es té guanyada imparcial. No tenia ganes de canuna part disl parlie per cert
sar-se, per lo vial;
gel" aquests parta, pe' gran porEls equipe estaven tormats
tee, resulte eseer un dels metiere per Bruguera, Conrado, Surroca,
de la sera vida futbollstlea. Feu Torralba, Mallorqui, Samitier, VIdevaeall d'elogiada, de vista, de nyals, Piera, Gracia, E. Sagi i
ßerenitat i de "poses"... ., Sagt al Barcelona, 1 Tena Ira (la detente que trobem en ell i que hado, Muntane, Morera, Llumä,
ujo ons havhem pas mal amaga! Desearte, Molina, Bertran, Tena,
da fer-ni lambe retret quan
Martí i Castellet, del Sabadell..
gavsi al Barcelona.
- TU Primal; gol 19.11 6.11.614/14
PILOTA BASCA

Al

darrer, d'un bonic mil. de Ret Iren, aprofitant la paseada d'En
Molins.
A poc, en Grecia, despees d'una bella combinació, aconsegueie
l'empat, -d'un "cap" esplendit.
El segon gol foil rizaren de la
manera mes ingenua que pugui
imaginar-se; demes, el porter
pretengué imitar a un col.lega
sea, per() la broma Ii falle; car
el gol s'aconsegut al miele atoment de triure's el lila.
Tal com hirn dit, en aquesta
segona part, l'equip blau grana
domine nelarnent si be molt inse g ura en els time. D1 tercer gol
taMbe obra d'En Grecia, ho va
esser rematent un cap Illure líanrat per En Pirra.
L'Avenç bat al Sana per
2a 1
L'equip andreuene volgue rescabalar-se de la derrota que del
Sana liarla rebut en el primer
aman d'eliminació, i a fe qua posa
tot el cortge i votan
.
antb la seva.
L'exhibid del Sane, en eanvi,
peca de poc entussiasta, i com no
donant-se reialment compte de ea
mena d'adversari que tenia enfront d'en- analitzant les lintes,
hem de convenir en una superio
niat pel Sans, el detecte del qua:
rssideix principaiment en la manea de xutadors.
Mes no obstant, l'Avene saplgue oposar-li un jec fogós j envalentenat pel públic — fader
Principal en Cl futbol—escomete
al seo adversari, fins a l'estrein
de que reune gol (1 aquesls tau
de penal.
Arbitrara Ea Lemmel, j oren
eis equipe:
Avene: Albar, Barrera, Sellares, Roca, Alcober, Poveda, Sala,
Sole Mojera, Llung,as i Caerera.
Sans: Pedret, Sole, Melle, Darrateina, Sancho, Badal, l'oletee
Costa, Pons, Franch i Oliveras.
Fou la primera part la mes
moguda i mes viva de l'encontre;
de bon principi es vele en l'.venç una gran decis.sió en volguer
assegurar-se la victeria.
En Pedret es lluí trelent algunos pilotes d'efecte; la defensa
Solà-Moltó, no demostrant pes la
seguretat d'altres vegades. Una
pijota Dan corneguda per Eextren) dreta aveRcista, el qual :ruta
i marca, es el primer gol als deu
'anude dc joc.
Un fort atac del Sans, que.ebte,
un penal; es . tirat per Eh Sancho, essent l'empat.
El joc de l'Avenç es en aquests
moments mes impettnits i alhora
mes encertat al dels seus contrates, els mitjes dels quals seeteuen
tot el pee de l'eucontre. E3 el mateix Solé que inicia una bordea
arrancada i hasse a Melera; En
Pedret atura el xut amb
tat, lo qual es aprofitat per En
Cabrera, per a rematar räpidament. Es el (Jarree gol de la larda.
Dues boniques arrancadas del
Sane, que no aprofita degudament
En Casta, i tornen a dominar els
tenis. En Pedret es Huele treient
una perillosa bala de Molera.
En la segona pare En Sancho pasee a l'avant-centre, i
seu lloc En Badal; el domini deis
sansistes es mes considerable
que abans, malgrat que les seves
tenles juguen molt desencaixades. Don ter d'En Costa, que para
Albar dificultosament.
Unes boniques escapades de
l'Avene, sense coneeee,enciee i
torna a dimanar, encara que esterilment, el Sans. El joc es fa base
tant dur, acabant-se el match a
temps preces porqué l'acalorarnent de públic i jugadora no passi dele límite prudencials.
Com Item die l • Avene propordome viii .an -tR notable, ratificant
novarnent la fama que té de perillós en terreny propi; els mitjos jugaren molt be i dels davanters, el millar tau En Sold.
En el Sans hi mancara un tan
bon element cona es En Martínez; Pedret, Melle i Badal foreei
els minore. En Sancho, molt ídem° i encara mas nerviós.
L'àrbitre, be, i el públic (mete" cridaner, per() tolerable. Dia
d'entusiasme a Sant Andreu..
Triomf del Rlartinene sobro ei Badalona per 3 a 2
Aquest part it era el de riMs in!eres de tots els que es jugaren
diumenge; pedem afegir que era
el mes espines pel Martinenc que,
com es sabut, amb un nou resul,
tat adrers dificultava bastant
seu lloc davanter en el grup B.
Ale( no fou d'estranyar Que el
terreny batialont resultes de proporciona massa reduides per a
contente la gentada que s'apreste a seguir la liuda que hav:a
d'esdevenir emocionant.
Generalment, aquests partits
que es prometen com a serie:setonals, resullta que de fet tenen sind
un interés regular; apart del resultat fou ço que succei en aquest
encontre.
Sonso apassionaments de cap
mena, deu convindre's que el
elartinene es millor equip al de
Barcelona; les seres Brees tenen
una mejor cohessid; els seus indiivdus una mes gran técnica de
joo; al nostre entendre, es el portee oh que mes fluixeja en l'equip,
no perquè sigui un element defectual. taja6 per ALA Len gran
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inseguretat, que el fa pifiar areisament el dia de mes perill.
El Badalona, en eanvi, Si ROS seil individualment alguns elemente notable com ole Rodrigo,
Teixidor i Llinàs, seas presenta arnb una no tanta hogenitat.
D'erial que en ceras moments sa
li yerren detalls de joc magnifica,
per caure després en detectes de
tela!».
Reduint-nos a l'ene ont r e
aquests, els jugadora, els uns i
els &tres, inastraren una cacesaire preocupació per a el gol
aix6 tau que el joc es ressentis
tot ell, d'un atabalament tan gran
que feu perdre bona pare (1' interes al partit.
Ileu's uní" alguns deis epissodis d'aqueest:
Badalona: Brú, Massanet, Bau,
Rodrigo 1, Riera, Garuja, Benagea,
Rodrigo II, Cancela, Llinhss i Teleidor.
Martinenc: Pallejà, Trallero,
Maese, Cameleara, Costa, Beesas,
Villar, Lakatos, Carapuig, Barratama i Rodríamez.
Al comensament es veté una
furibunda ene:tenla del Badalona, que fue trontollar durant una
bona estona als adversaris, quan
el domini eenálave equilibrarse. En Cancela escapa i passa
Vicens, el qual d'un xut magnific
traspassa el marc de Pallejä.
L'entusiasme es delirant.
Relees el joc, tornen a atacar
formidablement els badalonina i
en tres moments seguits es crea
en un nou gol per a elle; foren
tres xuts de Cancela, tilines i Rodrigo, els dos primers tocant
pal, i el tercer, tret amb penes pel
portee.
Ei moment va sser d'intensa
emoció i el millar del Badalona,
puix.d'aconsse g uir un segon gol
no hi ha dubte que la desmorailitraen', del Martinene hauria sobrevingut com en el partit abans.
Lluny d'ale& l'equip roig comerme a atacar i de manera brillant, per cert; un xut d'En Lakatos en un moment que es trobava desmareat, anä a fora; a poc,
En Villar arranca i passa a l'esmentat interior, el qual, remata;
el xut es parat per En Brú, peró
amb la forja del cop se li escapa de le3 mane, introduint-se la
pilota dins la xarxa per si sola. 1
amb l'empat s'arribe al descans.
Repres el partit, els martinence
desenrotllaren prompte un joc
molt fogós, establint un fort domini; el públic tumbé excitadtssim, fa "moure" als jugadora amb
fogositat. Una avançada del Badalona, el qual obté un penal.
L'eseendel es formidable, oposant-se algtin.s jugadors a que sigui tirat; per fi es eestableie /a
calma i Teixidor obte el segon
pels seus.
Des d'allavors, deu convenir-se
que l'equip roig es multiplica de
tal manera, que domina en abete.lut; el Badalona es !hura a un
bon joc defenssiu, esperant que
paesi la tromba que representa
latan Alartinenc. Malbaurielament per a elle, sorgeix el felicito
penal, pel miele del qual acensegut En "Aliaos novament dempat. El públic, respectiu, esvaloe
ta.
Tornen els martinencs a l'atac; un enrenou front a la porta
d'En Brú i Ei n Carapuig marca el
temer d'un tir flete, quan mancaven pocs minuts per a acabar.
El peblic, que en teta la segona
part baria donat preves d'una
torta excitació, es desfeu en crits,
i alguns tractaren d'impedir la
continuarle del match. La filien.
eta civil pague aclarir, finalment.
En els escasos minuts que mane
carea no pasee res de .partieular.
Com hem dit abans, el partit
es ressenti de la molta nervitaiitat dels jugadora i del público, lo
qual ja pot donar idea de ço que
fou en el seu conjunt.
Creieln, per6,i sense parcialitat
de cap mena, que la victória del
Martinenc Os justa; Barratxma

Lakates donaren una movilitat a
la llnia, sorprenent. Tots els denles, fent devassald «entusiasme i energia.
En el Badalona, superior En
Bre i be Lenes i Vicens.
L'erbitro, senyor Sojo, tau objecte de l'animositat del públic,
ben injustarnent per cert, pula vol
gue mantenir-se sempre correcte
i imparcial.
Es lamentable en aquests casos
la intemperància ded Milano; este
vist que alee no te remei.
El Júpiter verle a l'Espanya per 3 a 2
Molt dc pfiblic eme a presenciar
aquest partit, puix volia sapiimerese quina seria la p resentaele de l'equip roig en aquesta segona volta del Campionat.. Navament ha guanyat e/ eilpiter; mes
la seva viet0ria li ha estat hon
'sic costeen, ebservant-seli en la
segona part una mena d'abata
mena tant mas cl'extranyar en
.4 quip que portava aventatge.
Tot just de conteneat l'enrontre, el jupiteristes se situaren
front al gol d'En Leal; un xut
d'En Mauri que reboté al pal, el
que aprofitä En Peña per a introduir el primer gol do la tarda.
El principi no podia ja essen
mes fatal pele roiga; dones DA,
quasi tot seguit un altre xut d'En
tiadal, quo no deturit Leal, era el
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segon en contra delle. Airé!
decaure Ilur espere. i el Japi
domine força.
Perü CON que ell egrese. re.
tot s'acaba, fine el dominar,
al-final d'aquest primer t enle te
llegue una revifalla en te3pa
nya, a conseqüencia de la qua.
N'Alfaro, recullint una pilota Se
duda, xute molt be; tan he que e
A la segona part
la e
lt PPketleÑea%a.
de l'emite, del noble Non era a:.
plorable;
hilui Grt
feramaemilht
jti
sempre, Iluint-se en salvar diret,

ses ocasione de perill.

Una bella arrancada d'En ye
val, que xida cense conseeree
cies; torna el Jüpitee a Lstaeile
Mauri aeonaegtioix un Mire gola
anula!, per haver-hi intervina;t
les mane; aixe no és obstacle
que a poe una borlara jugada cari
Gil, rematada per En Tena ase
el cap, sigui el seu tercer i date1
e'ers al final, i aprofilant
absencia de Callica, els rige
minaren, fent el sea Sena sal
d'un eerter xut. d'En Belialata
1 amb poc Inés s'acabä atine
Psi rtit.
Erren els equipiers: Castro, ue
ner, Garrober, Gumbau, Cate

Peidree Mercader, Tena, Mas
Naval i Otl, pel Jepiter; i Le
Pere116, Vidal, Cortés, Plaza, 7.a
tagala, Dalinau, Arfara Bellavis
ta, Itaich i Passani.
Arbitre En Baúnza, sense incidente. El públic correcte,
Cera pot jutjar-se pels nomsie
requip roig, alguna d'ells ja vi:ter-ene del fullee és dificil quei
en aquestes eire,unistänetes
guin oposar ua joe eficaç
aquest jovent que constitueixo
els clubs del grup B i que hem de
convenir són el verdader punta'
sobre el que descansa tot el fue
bol del pervindre.
El Terrassa bat a l'Ateto
per 4 a O
Resulte un partit fInja i d'an
Interés bastant relatiu aquest qua
es jugà a Terrassa. Potser la influencia del camp o de que els
seus individus apareixeren ja ante
el temor de la derrota, es el cas
que l'equip sabadellenc no deseas
milla tot el jan que d'el! e'espe
rara.
m
A la prieta
pari , 'si Le'' el cha,
mini va ésser mes equilibrat, eh
davanters del Terrassa torea leas
precisos en el xut; es Hui torea En
Falgueres, malgrat la qual cese,
no pagué evitar dos gols; el prizner obra d'En Canals, d'un boli
tir,
segon d'un remat
Bro to,

Dues falsea sortides del poater
sabadellenc—d, /a 'aegotia partdonaren lloc a una serie de bati,
hulla ben salvata pels defenses.
Al final el domini terrasseac
era absolut, marcant dos altre3
gola per la intermediació LES
Dreno.
Eren els vencedors: Muele,
Massagué, Torrella, Segarra, Pa(
Fernändez, rtoig, Rediu,
nata, Brote i Santoleria.
Els sabadellencs: Falguctes,
Pujol, Lansaco, Pros, Rife, Cefraces, Graneri, Rey, Gieuries,
Pons i Velero.
L'arbitratge a càrrec d'En Peris transcorregué sonase inizidealb.
—

El genetal Novellt ex
plica als italians de la

colònia de Barcelona
quä cosa ts el feixisme
La doné diumenge, a les cine
de la tarda, a la "Casa degli Oliente' el general Novelli, veset
amb la camisa negra, famose
Digué Sobre el feixisme coses
negudes l nitres (la singulars
Remuela, per exemple, que en
principi mes que un moviment
potado el feixisme fou un mom

ment col.lectiu; que els liONVE:3
que han presidit Mita de
guerra ene() han desenrotllat ure
política equivocada, que Mussolini es do temperament
de voluntat tenia, de pit deteet,
etc.; que ed seu programa es concretava en ço que es refereix a
la politice militar a un sol ex&ca amb una marina pederose,
co que es refereix a les ilnauceo

a una organització deis Servei3
escala, tot nivellant el presea.
post, gravant la riquesa improductiva i reduint Petnissia del
palier moneda, en ses que es la
-te:jalpoicnre2
l'ordre i en la justicia austeresi
en yo que es refere - ix a la politi•
ca exterior a fer respectar Itä.
ha coDlocant-la al costa t de leo
mes grane potencies.
El públic, distingit i enluces'
la. aplaudí ainh xardor el general feixista, el qual, en terminar
el seu discute, lene els coneue
renta de romandre un minut
deisdgrue3t
paerl ai am.
g uns ríela presente juraron la 18
feixista i lote plegats, vallent - 51
d'unes tulles previantent reparlides, cantaren e (liovenezza
gionanetza..." entre aplaudimentl
i victurs a Italia, Al Rei i
solini,
e nEtrla patneniosatilm
rees (1:01 sneitixaileien.n
nalseet nnvamAnt

e
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ecterrer de la Miar`, següent. Salde Bo.
vador Coll hatea pertenescut al Reial
Sindicat dota, del qual després
va separar-se'n i, interpretant nes Lletres
Eis pero munictpals amiest carvi com una traició, els
Davant 4a Comisare de Foment seus antics companys van acorha formulat una ;nació el tinidnt dar matar-lo, i amb aquesta ded'alcaide senyor Tusell, persiste, eisid. el Latorre, que era amie
Aquesta Corporació, en reprenper In Direetrid da Parca pdhlics del Salvador, va portar-lo enga- dre les tasques literäries d'oc
arbitral seestudi la publicació nyst a la muntanya de Montjuich,
estable un torn de-tubrepas,
dele fascicle il.lustrat sobre els i en esser al Roe anomenat "Ei trebrides a presentar pels senyors
nous pares adveras per l'Ajun- riesquet", on ele esperaven els academice en les sessions erditament, proj s etes2 a desenrotllar anees, aquests caigueren clareen viertes celebradores en el preeent
en als matemos, per a tirar una d'ell i Ii produiren ferides que li curs 1922-23.
edició de 10.000 re emplars i re- causaren la more
1922.-Octubre, 31: Don Fepartir eles ale cerares i escales de
El Tribunal de dret eslava for- rran Valls i Taberner: "Notes per
Catalunya.
mat pela senyors Carrera, Espi- a la histeria de la familia cortita/
Et coneert de la banda mu- nar i Martínez Córdoba, rerje- de Barcelona".
seetant al ministeri públis el fisNovembre, 4: Don Pere Bosch
n'otea!
c al don Dfdac Medina, i la defen- i Gimpere: 'Contribució a l'esCona eslava anunciat, la banda sa corria a chrree dels Iletrats se- tudi del pueble
base primitiu".
municipal va aunar cl diumenge nyors Barriobero, Serrano i Boi-28: Don Bonaventura Bassegoun (muere a la plaça d'Orilla, de xacler,
da i Amigó: "Santa Maria de la
Sant Amirou, Una concurrencia
Les declaracfons deis proces- Mar".
nombrosessime va acudir a es- sats han estat coincidentes en la
Desembre, 12.-Don Ferran de
coltar el selecte programa ere- negació de les declaracions fe.
Sagarra: "Sigilografia catalana".
eutat per la Benita, i es de notar tes davant de la policia i suma.i --12:
Doctor Josep Maria Roca:
Pat e nció amb que foren escolta- rials i atribuir aquelles a les co"Metges medievals catalana".
des totes les obres que l'integra- accions i martiris sufeets a la -27:
Don Llufs Domencc: "La
ven, les gimes foren xardorosa- "Jefatura" 1 delegacions de Poliiniquitat de Casp".
ment apInurtides.
cia.
1023.-Gener, 7 .-Inau gural.Subhasta d'empedrats nous
A continuació es practicä la Don Francesc Carreras i Candi:
S'ha a s senyalat el dia 10 de preve testificad, compareixent
'L'heràldica catalana" .-l6: Don
l'actual rutr a celebrar la subhas- cal testimani: Baldomer Pons, Caries Lluis Viada i Lluch: "Vena
mosso d'esquadra, que no sa- eaStellailea Mades en els refranys
ta relativa a la construceid d'empedrats Ola carrers de Minan, bia res mes sine que es ve trOe que no sdn en el diccionari de la
Sant Gabriel, Sant Cristdfol, Sarrt bar uni matee'. al 'Mosquee".
!lengua castellana".-30: Mossèn
A /a una de la tarda se sus." Jaurne Barrera, prevere:
Joaquim, Ganó, Xiquet.s de Valls
1 Sant l'enea pel tipus de pessee Temerle /a sessió, per a rente-. nistes catalans al tenme de Garnuar-la asee, a Im deu del matt, les III".
tes 77.61657.
Febrer, 13: Don Josep Rafel
Leneoet sobre sclmes
KGSENTALAIRENTS PER AVUI
Carreras i Bulbena: "La música
Prórroga
AUDIENCIA TERRITORIAL
en la cort de Jean l".-13: Don
La Coimssid d'Hisenda ha acor
Sala primera. Ramón Miguel i Planas: "Les nodat proposar a l'Ajuntarrirnt que, cid. Carme Serme, contra Marte vetees de bibliòfil en la literatura
de conformitat amb 4enteressat Sembrasembrada i ministeri ne- franeesa"-27: Don Pelegrí Caper la periencia d'impostos diree- me -Sud.- Tusell Viver, con- sedes i Gramatxes: "Notes d'are
tes, es concedeixi als propidtaris tra Sindical del Ter.
queologia hispano-cristiana".de sonare soase edificar, que no
Sala segona.-Bareeloneta.- 27: Dun Ernest Maline i Brases:
produeixin ni hagin produit des Menor quardia.-Agricala espa- "Alguna datos biográfica sobre
d'una data determinada renda nyola, contra Joan Gualberto Mas Joaquim Setente literal barceloanual superior al 5 per cent del ten.
nl. Segle XVI".
valer assenyalat al solar en la
Montblanch.- Mejor quantia.
Mare, O: Don Daniel Girona:
darrera transru i ssió, un termini Lluís Juliä, contra Anton Gal- Itinerari i Iloctünsineits de eInfant
Improrrogable fins el 21 de de- tes.
En Joan, fill do Pere III, el Ceaembre actual, per a acollir-se
lileida.-Ordinari
rimoniM, 1361-1387"-27: Don
ei beneficf del descompte d'ente- Josefa Viladot, contra Concepció Josep Pin i Soler: "Estudi sebre
resos intercalares entre les dines 'l'Hado{
Francesc Sänchez de lae Brozas,
darreres transmissions deduibles
el Brocense".
AUDIENCIA PROVLNCIAL
de irinerement del valor del terAbril, 10.-Don Tornes CarreSecció primera.-Un oral per
reny en aquest perfode de temps,
ras i Artau: "Orientacions i rei sol.liritar de l'Alcaldia, mitjan- furt i un ineident per anule:101d cerques sobre psieologia del pocant insläncia documentada i de- de contracte.
Secció segona.--Sabade- Roe ble catalä".-SO: Rand. P. laus tallada. la irclusie dele solare de
ti Gazulla: "El rei d'Anee i ele
referencia en et padre que e? for, batori. Agueti Blancs.--eurat.
Secció tercera.-Sud. Conclus- Estala musulmans-,-24: Don
mi a lettor de so que es (Pepoió vista per assassinat contra Francesa de Bofarull: "Personatsa a l'Ordenariea fiscal de l'are
ges celebres del segle XV".-21:
Angel Latorre 1 altres.-Jurat
bitri refeeit.
Soeces) quarta.-Barceloneta.- Don Francesa Mattren: "NotesUn redes nou Tres orate per furts i resisten. d'oreografia catalana._
Maig, Dan Juan Givanel:
A la placa de la Une:creen cia.
"Periodismo barcelent a comcne
han cerrieneat les obres del redel sesee XIX".-22:- itend. P. Isedes que per iniciativa del regidor
naei Casanovas, S. T.: "Ea Josep
senyor Brernon es construeix a
Finestese (segle XVIII)".-221
lS confluencia de les Ifnies de
Don Agustf Duran i Sanperetramvies dels carrers de Corte 1
"Antieselleares de soternattaes
Ronda de Sant .ertoni, de tal falCataInnea".
ce que permetrà receta raquells
Juey,- 5.-Doctor Joan Codina,
cómodament, a la ;regada que ree
El rector ha rebut la quanti- i Formosa, prevere: "Estruetura
gularä le circulació perl dit Une.
Estadística tat de 100 pessctes, isposades per de le pocera hebraica".
gir arista( per N. Millena, de
Juny', 5: Den Apeles Mestres:
Segons les estadIstiques de Lleyda, sense indieacie de limitant "Les
auques de redolias".-19:
l'Institut da lennografia Sanitä- anib que són enviades.
Don Antorti Ruhió i Llucli: "Mosria, durant el mes desetubre
Ha rehut la visita d'En Rafe!
Costa 1 Llobera com a poeta
ha hagut 16 defuncions de ala- Aranve, !Signad Ruleta i Cam- sen
lirio".-19: Don Come Parpal:
Mies encomanadisses; 149 del bronera en l'avinentesa de pen- "Contribució a la histeria de la
sisteam nerviós; lId dels orgues dre poesessió do la direccid do
catalana del segle XIX".
de la circulació; 125 del digestiu; la Biblioteca, i mossen Balaguer filosefia
Juliol, 2: Don Gumeraint Ala53 de l'urinari; d'adtres malee- de Vilanova, de l'alcakte de Tor- bare
prevere: "Algunos notes soties, 127. Total, 1.027 ,
roerla de Montgre donant comp." bre ortografía catalana" -2: Don
Naixements 1.521.
te d'haver rebut nou material Lluis Segalä: eälanuscrits que ha
Ha augnmatat la pelilacid en peda gógi e.
deixat inèdits el que t'en eminent
491.
- Per R. O. es conosdeixen professor 1 acadelnie doctor don
45 dies de !licencia a Na Ceteri- Jü:;cp Balare i Jubany.
-4 lee.**
na Gómez, professora de l'Escola Normal de Girona, i Na Car- men Iliyelmo, de la de Baleare,
i tres mesos a Na Dolors VentuAUDIENCIA PP.ONINCIAL
ra, mesteessa de Bossoet. 1 es
VAGA FORÇOSA
Vista d'una causa per assassinat jubila el mestre de Sant Miguel
P Per incompliment d'una de
Ahir mate, a la acece) tercera de la Voll (1.1eyda), En Manuel les parto, la Cooperativa Electrii davant del Tribunal del Jura!, Pons.
de Manresa es vele precisada a
es va començar la vista de la
- De Madrid ha estat auto- ce
no donar fluid a la febriee d'acausa seguida pel Juljat del Sud, ritzada la pernmta d'En Josep quella població dels senyors Jorpel delicte d'assassinat en la per- Magrinyä amb En Josep Serene
mestres respectius de Fldresta ba i Curtd. vaga foresten comensä
sona do Salvador Coll ValcaneAquesta
ras, contra els presunta autors i Arenguen (Lleyda), i es con- alije
afectant a 300 obrers.
Angel Latorre Morales, Pero Bau- cedida l'excelMncia a N'Antoni
FIHTING DE CONTRAtista Palau (a), Peret, i Jaseint Rosselló, professor auxiliar nuVERSIA
Seta Casete (a) "Escombriaire". merare de Pelecola de Comerç
El Sindicat Lliure d'Igualada.
Segons el fiscal, els Jets van Palma.
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Assoolard6 da Música
da Camera"
e

Per fi podran veure's atesos els
desej os maniiestnts lentes 'regadas per rucias dele socis da n'Asseciaciet da Música da Camera"
de poder admirar una altra vegada al fams "Quartet de Gorda de
Londres", an dele que han acolesegun majors exits a riostra ciutat.
Horn recordará, a ben segur,
que loe tan unänime l'entusiasme
Q ue despertä aquista agrupació
eran km presentada per l'esmenlada "Assocircie- al desembre
del 1918. que va gestionar-se un
eoneert ertraordinare que no por/A portar-se a la práctica, a
causa deis compromisos que ei
Quartet de Londres" tenia ja
contrets; per6 des d'aleshores
quedaren contreetats per a l'any
següent, que notaren altres dos
eoncerts a aquella -Associació
emb majnr exit, si hi cap. que ei
de presentares). Durant els tres
enys transcorreguts des d'aleshorco. no ha cetat possible feries passar novament per Barcelona, malgrat les reiterades petieions que sede havien fet.
Esteran per nnsegüent d'enberabona els socia do la referida
"Asecciarid de Müslea da Camera". anda ela dos coneerts aseenyidats per als dies 9 i 12 de l'acere, tole dos confiats a releeleal "London Slring Quartet".
• • • _____
Dijous vinent, a la sala d'audl&mis Intime:A del Conservatori
de l'Ateneu d'igualada i dedicet
a la novena "Agrupació d'Anales
de la Música" tindrà efecte el
primer creerle del present cura
a eärrec d'Ea Manuel Berginlyó
i (1 ` :S professors En Rafel Serra
i Ea Ssntos Sagrera, els Guate
ex . cularan el ledo en sol, de
Mozart, la Sonata en re, per a
ptann vev loncel.lo, de Bach, i la
Sonala de Ver:-.oini, per a vio!!
1 piano.
Ef-lvlsta catana de música

lisies sal el uom d'eres r.ova
sneste ene simia a ornplir una
necessitat fenament sentida pel
17. .-ble da Cetalunra, aeiii allane
donat, qoaut a art musical, a
les co y as preeiss forres, el que fa
ene aqueix erntiment de musicalitat taa arrelet en la seva änimiel es p erdi en la mes gran dee1,r:enlacie per manea dura edusació apropiada que Ti assenyall
el carvi a segmir,
Aquesta Revista, que veurh la
Ilstrn ele primera dies dany nou,
ie correbuda e n tals termes de
pertr•ceió, que amb ella l''amateur” p. odra assolir una forma
cullure Musical i el prefessional
hi trelvarä recollit el pensament
de tola la inteLlectnalitat musical de la nostra terra.
Assoclació Intima de Concerts
11 1 comervat el reparliment
d'invites-fans entre eis soci, de
la Ultima de Cencerts. per les
Scssiors que tindran lloc al Colisseu enuripeia des nits dels die
vrizeires 2.? i 29 de deserebre. La
primera estä red-rada a la genial
cantatrin Vera Janacopulos, la
(mal. per deferenria al pebete do
l'Intime, ha decidit accedir als
precs de la direceid i donarit
aquieta ultra audiei4 de eaneons.
En el ceneert del dia 29 farä la
cera presentarid a Barcelona el
quartet Vandelle, de Parte, una
de les aerupacione artístiques pa
risines mes imputarais. Aquesta
sessie, ultra els mèrit s intrínseca dels artistes que bi prendran
part, tindrä un interim rnolt mareat per la composició del prograrria, on figuraran belles composiciones "de camera", d'autora
ultra moderns.

II CENTENAR! DE LA CANONITZACIO DE SANT FELIP NERI
Dia 8 de descollare de 1922
L'Oratori Pardo de Barcelona,
en recordar/ea de la data memorable de la eSanenitracie del ecu
Sant Fundador l'irenrarä amb els
següents cultes:
Mate a ?es vuit: Missa de Comunió, qua diri• el M. ltre. senyor Canorege Penitencier d'aquesta Seu i Germà de l'Oratori
Pardo docter don Gabriel Auguet.
Durant la mateira pronunciará
fervorins el eme, doestor don eluts
Brugada Pren, eatedrätic de l'Iristeut Geueral 'recalo d'aquesea
ciutat i Consiliari ele l'Oratori
Pardo. La -19chola Centorum de
•klant Felip Neri" interpretarà els
cants seguents: "Al Sagrat Cor
de Jesús", de Socias; "Panera vi.vurn", dc Feliz; "Bon „r e ses, a
on Vos estau...", de Giben, i
"Goigs de ta Purfssima", de Minet.
A les de'.': Micra =solemne, essent celehrent el nitre prefecte de
l'Oratori Pardo i Prepesit de la
Congregue.% don Joeep Artigas.
Predicará el M. Ittre. senynr 000tu Josep CROA. canonge de la
Simia Esgtesia Catedral i Gerruä
dc l'Oratori Pardo.
L-Orfee Calnlä", forinant un
cortara de 160 (tantees i dirigit
pel sen mostee En Linfa aletee
interpretarä p e r primera vegada
la "Mema del Releer", del mestre
aberreen Llids Itomeu, Prev., a
chor miele a mostee vens i cher
re-M utar ; a l'Oferrori cantare.
; "Alleluia ?satine", melodia gregoriana, 1, al finel de la missa,
ta "Salve", de Mille, a chor milte i caer popular.
Tn eda, a l e s sis: _ene) essiste.ne
eta de Flevern. i iltm. seneer doctor don Rascan Guillamet i Coma, bisbe de la diecesi, solemne
funció, que corrieimarä auch el
rant del -Veni Sancte Spiritus",
ecginta rreeðilació, Helenice de la
Verga, Ordinacions particular,
diee-urset pel nee ;toser) Maria
Garete, sermó pel Rnd. doctor don
Jesep Sanase, Prev. arxiprest de
Mataró i Gerrnä de l'Oratori Par. do, Te Deram, i archant amb
1 - Birtme a Sant Eelip Neri".
La "Capella de. Música de eant
Felip Neri". inc dirigeix l'esmentat mestre Millet, executarä
durant la !unció els següents
cants espirituals: "Veni Sancto
Spirens", de Mitterer; "Eles virginum e , melodia gregoriana;
'Ave Marta - , de Pelestrina; "Teta Pulcra', do Pollee': "ene' seird", de Perez Me ya; 'Glòria a
Deu". da ,Millet; "Te Delire", de
C.omelia; "Himno a Sant Felip
Neri", de elillet,
• ••
gente Selvas ealmaci,
bisbe, i Sarda Dionfsia, vengo.
Quaranta hores: Avui, a l'esglesia parroquial de Sant Cugat.
llores d'exposició: De dos quarta
dc vuit del maff a dos quarts
sic de la tarda.
Cort de Maria: Avui, Nostra
Diem de les Neus. a Sant Just.
Adorache nocturna: Aviii. Torn
de la !Enmendada Concepció.
Vetlles en Sufragi de les äniraes del Purgatori: Avui, a la soya capella, Eseorial, 155 (Grecia). Torn de les Cine Llagues
de Jesucrist.
Es troba en aquesta ciutat, do
pas cap a Roma, el biebe de Jaca,
doctor En Francese Frutos Valiente.
- Alije va tornar de Mataró el
nostre venerable prelat doctor
Guillainet, despres dhaver acabat la Santa Visita Pastoral a
aquella ciutat.
- Es troba a Barcelona el bisbe de Santander, el qual acaba de
publicar una notabilfssima pastoral condernnant e l vici del joc.
- Ha tornat a Vich, despres
d'haver passat una mesada ami 1 bent la Santa Visita Pastoral per
la seva diecesi, el hisbe de la
mateixa, doctor Builoe.
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nuestro plan! Vamos a obrar inmediae
teniente.
Acompañados de Bella, los chinos
abandonaron la casa do Wu-Fang.
Un automóvil esperaba frente a la
puerta. En la acera, a unos diez metros
de distancia, aproximadamente, se hallaban de guardia dos afiliados a la
siniestra asociación.
Long-Sin, haciendo un signo con la
MRPO, les indicó que se acercaran.
Bella i Wu-Eang se hallaban ya sane
lados en el interior del automóvil.
-Subid inmediatamente-dijo el ama
rulo a sus dos competriotae, neentras
el tornaba tambien asiento en el inte.
mor del alee,
Los ri ge hombree obedecieron y el
automevil se alejó rápidamente.
Habla transcurrido escasamente un
cuarto de hora, cuando el automóvil
SP detuvo en la esquina de una de las
calles transversales de la Quinta Avenida, no mu ey- lejos del domicilio de los
bridge. e
Una yeti allí ,Long-Sin y su jefe descendierou del auto.
-Remonte usted la Avenida-dijo et
p rimero a la joven despuée de h aber le ayudado a descender.-Usted conoce
ya la eme y esperamos recordare lo que
_
q ue huna
"no

Diman., S de desembre de tan

Universitat de
Barcelona
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enen
Bella-hife-ims signo de cabeza afiles
!nativo.
-El resultado de nuestra tentativa
se halla en vuestras manoe-añadió Wu
Parils-. Si usted sabe hacerlo, logrará sin duda alguna que la señorita.
Dodge se apiado de su suerte... Lo de-.
más se resolverá por si solo!
-Si teneis la misma seguridad en
vuestros hombres como podeis tenerla
en nif, os respondo del éxito-replied
la cómplice, elejándme en te dirección
indicada...
Long-Sin se volvió hacia lo 3 dos Lana
didos que baldan quedado co el interior
del automeve
-Ahora emmetrus--dijo id-, es pree
ciso que ejecutéis al pis de la letra lo
que Os he ordenadd.
Cerraron la portezuela y el autor:be,
vil siguió lentamente a Bella, a algunos
pasos detrás de isla, mientras el, ese
coltado de Wu-Fang, permanecfa ea la
acera observando lo que iba a ocurrir.
En casa de los Dodge, Etena se ditea
ponla a leer a tia Betty una de las pala
pitantes novelas que esta lela con trille
ción.
La joven habla terminado un capitula,
y dejó su libro al lado de ella, para
cambiar con pu compeliera sus Munes

Crónica Social

organitz3 a aquella clutat un mí.
ring de Contraversia.
Verle eslava presida per Cae
mil Cortes.
Pel Sinciesat Lliure parlaren ele
eenyors Cortés, Andreu Horte
Planell, Romero, Martínez i Sales , Tole atacaren el patró senyo?
Noguera i als esquirols de l'Unja..
Pel Sindical Unie parlaren quatre carapanys, els guata acusaren
al Sindical Llinre d'ésser el can.
sant de la repressió a Catalunya.
ELS SUMIERE
El Sindical L'irme de Cuinera
ha assabentat que des d'aquesta
selmana comerme a fer-ne efece
teu e/ secar de da vaga romea
durant els tres meses reglamene
taris.
• • • --El Oread d'Fecrieteri de la
Secció d'Organitiarie i Trebalt
del Centre Autonomsta de Dependenle del Comerç i de la Indústria
nonvoca a tots els socis d'aquest
gremi, afectes al rara de Trame
porte i Deanes, a la junta gene.mal que per a constituid de l'Ae
grupacie del rnateix nana se ea.
lebrarh el propvtnent ~tarea,
dia e d desembre, a les deu de
la vetlle.
_ • • • —_.
Els patrons decoradors en guire
agreiniets i no agremiats, tarad
junta generak, que se eekbraril
el propvinent dia 6, a les cinc, a
l'estatge eocial, per a dur a termo
Pacor de l'altera reunió gene..
ral.

ce

ELS TEATRES
GRAN TEATRE ESPANTO!..
Pot qualificar-se de veritable
esdeveniment teatral L'estrena da
Sobra d'En Juli Vallinitaana titue
lada "A Forribra de efontjuic", que
s'estrenarä dissabte vinent.
Eta apiauclits e eeeed gra fe
senyors Bulhena i Girbal i Balite
Amigó han pintat nn decora',
comete, havent-se encarregat
dels figurins Partie
En Ricart
Canals.
SOVETSTS
Diumenge passat, al Circ Eqüese
tre, feaan fiur peesentació eIs fa."
rusos "Ossos comediants-, de
Beckens, que havien estat me.
rats arnb veril:Rige interès pel pele
blic. No defraudaren. Al coreare
es tracta d'un número que apase
siona els espectadors, per la SC4
Na originalitat.
Han seguit els principals aires
d'Europa Anaevita amb un èxit
que slet vist confirmad a la pista
del leales, Novelets.
111n 4.11.

Fets Diversos
Una baralla
El diumertge fue auxiliada a la
CIrsa de socors del Passeig de Co-.
lonnb Remari Cala Puig, de 4e
anee?. lii. qual tenia diverses ferie
des de prendslia greu a la cara,
prothmid*ae per haver-se barallat
a la Plaea de tes 011es asna una
tal Marina.
Incluid!
Ahir a nemlia es declare un
ineesidi Passatge de Marimods
4, tercer, primera, havent-se
mat sta matalee i diversos peues.
de relee.
En mea de im hall:lace/zis
havia el neta da set meses Jeme
Maten 011er, ist qual sofria
tomes «metida.
Eon portal a Y-Hospital teFinie,e
on ha salat curar.
El fu.: feas sufeca.t pe 1 5 ViS jtSS i,
per tan!, ele hombere del Pare
uno bagueren dente.reentr-hi guaa
arribaren_
Desmelena
líen e.stat detinguts i pesals a
dieposiciel dcl jutjat Joan Manen:,
Vieens Sol, = Guillem Marte actir-4
seta d'haver partieipat en ratearament al /merodee de ha tia...lisió
Núria.
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temblón, sefiora, que tienen el aspecto
de dos bellísimas personas - implord
ella ron un desespero fingido, que hme
hiera admirado una artista profesina
nal-, permítanme permanecer un momento al lado de ustedes, hasta que rae
sienta con mude fuerzas. rAhl di yo puz .
diese tan sólo trabajar, si ustedes- tue
viesen una plaza, un pequeño- emplee
en su casa... Pero, desgraciadament;
no tendrá esta suerte.
-allo os inquieteis, buena muerta./
cha -dijo Elena-. Y enjugad vuestra,
lágrimas... Voy a ocuparme de vas see
guidamente...
Y volviendose hacia. SU camarera, le
dijo:
--Creo que podríais tornarla, para
ayudares, Maria,.. lEneotrIrarels
ramente algún trabajo para darle!
-ilnelmlablemente, señorita! - BOSA
pendió la sirvienta, que se habla enea+
donado tanto como str sefiorita, de la
historia conmovedora do la pobre joe
ven, no pudiendo substraerte a la come
parecida, de la triste suert e de esta, son
la vida plácida y dichoria que ella Ilee
Naba t
1/4.hr-exclame Bella, echeadoee
loe pies de la joven y abrazando sus redevuelve usted la vida!

por este tubo, para demosteiar a su
compaäero eones, eteistifleamente,
cine a una caralmeefiea eepentanea ped
resida a lvt que iba a prielueiree
do el agua dejase de cubrir e< Idaterri,
le ere posible provocar a disiaacia el
más formidables de los incendio&
Mientras el chino predicad:mi a otea exe
per ieavia, delante die Loag-Sin. el triado gime Ci hahie erairade a 'atrever al
billete llegaba frente al demieilia
joven a la cual iba deetdruídoEta una malear Iliermoaa y sedaatoca,
cometida entre el sdiensismeserele"
yorkino bajo ei mimbre de aelta, la ni.
bis.
Hastiada come casi teche al» me:~
la
jales, por la aseinaterale da. raestenia, estaba al aceche de hi.s ensartones v iuleaLas y de las eampeiramimaes
atormentaran» que, para esta clame die
cecee, atraen a la raseeetemia de ha 'vila
cotidiana el ateactive de le inepresiato
y lee peligro.
Bella se hallaba exteudisla estime es
desea Jumando negligmelemente an eistarrithe, cuando an camarera introdujo
el emisario de Wn-leeng.
Tren.% et billetito qua este fe eneregde
tryendolo con un vierta./ retares.
-Nelly--dljo a la camarera, levan..
Unciese-, Detrae el fiam bre-IQ y la 4910

Uk
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ELS ESPECTACLES
tarda. Espectnelee per a Infanta.
Dues obres d'Etesiesep M. l'olch
i Torres:
LA VENTAFOCS
i eslrena de
LES CONFIDENCIES DE NINElt
inti‘cprets: La niontssinia nena
Coscolla 1 les senyeres Maria
Morera i Casas iel seeyor Estrems. Preus populars. Ea n lesindxrt a romptarlaria.

—TEATRES--GR AN TEATRE DEL LICEU
dimarts, LA OAPAE DE
PIQUE. — Dama, ditopeesa,
BINA, per l'eminen IEp5i Laxaro.
1111n11.

it11104•411143411444344EIg
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Avui. tarde, temeraria es,
11 cómic:
ti

le

ti

I DE L'OU AL SOU
N
LA CÄSAMENTERA ti
•
i L'ESPERIT DE LA CU- ti
RVADA
ti

Tea l re Apolo

ti

I

Fenny Îeis seus

wats

a

a

ti
ti
ti

f4
ti

N

III Dijous, tarda, estrena (ir. 011
aof
a
Lea confidénzies de Nineta E
N
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.•
es
iNZ181111132B81111211:111111NABIN
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Avui, dimarts, 5 de desembre,
tarda, a dos quarta de cinc, butaca, 150; greicral, 0'50. Primer,
La Pelusa; segon, debut del haíliM Miguel Riera. amb Los cadetes de la relna; tercer, La casa
de los abuelos. Nit, a (TOS quarts
de den, primer, Los cadetes de la
reina; segon, dia pl sonyor Ramon enganya les criadas.

Tetare Liric Català

•

Avui, dimarts, tarda, no
bi ha funció per a donar
lloc al assaig general de

castell dels
tres dragons
1`;'n f, estrera de

EI

ti

•
ti
iie
ti
ti

N

'

la fastuosa revista da gran exit

ni

Gran

ti
redre Espanyul ti
FEP sArtYrEfIE

N

AtSUMPC10 CAVILE
•
Aval, dimarts, 6 de deserrtbre.
in Tarlia: NO III IIA 1 : UNCÍ°, per a
krnIII/iifce ohra ;in a
N ^ S3J3I'
Sesos d'En gap VallmiLianag A
ti 1.'031111U DE MONTJtill1, que s'es• tranarit el dhi able dla
Nit a
leS ;lea: . ALEGIttA SANITOSA:
ti RUS POLVOS PEL nocTon
VELT. rems., Annerres,
Ní1
la
111 Filial:10, per ha Ver- se :te
18 montar el decora' do A L'ORAR%
n
MONT.II:1 C. NI!: 1,1.5S POLVOS
8:11 DEL oucr.a ntvia.T.
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ti
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kta 7i

•
ti
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•
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ti
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Ami, dimarls, larda, a I . .: z
N
rig ciec, j'opereta en tres ::
, ti
a de gran exit,

to

•
ti

ruuu NiCasistiancizamBINILal

l'eatre
— Non
Cornpanyia d'operata
VICTORIA PINEDO
LLUIS BALLISTFR

Avui, dimarts, a les cine, El
rey que rabió, estupeud exit
questa companyis; admirable
presentació escènica; luxosissim
vestilari. A les den. l'asil mas
gran de l'a lly teatral: La relnrt de
las praderas, estupenda partitura del mestre Cuereen). Surapteesa presentitei(i; clainorós

tlINV II NIIINN188111•111188IN ea g
Teatre Còmic

U
61 Companyia de sarsu ela

La amazcsa del antifaz ti

ti

ti

triomf de la emn-

ra

niauanzar•zrzezzumunü

C1N EMES----

e

lammiumnenimmmunz,T

Saiú Catalunyi
p

,

P.

e:

, ,

zanaanamegainumanria
Romea

Ida rtieulim

Gant; El jurament; Caisa; El
earopia.

Gran esdeveniment teatral

per al dijous, 7. a 3 es eine de la

ti

IR.

1135

2

ereació de la heilieslillai
gentil ing,im tia a ni erica na
is raary Miles Minter. Aviat,
e-drena d'una Kilos:sal ex-

tommancorocooloaeozonti
JA

Teatres Trionif
I CINEMA NOU

A.
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Había transcurrido apenas un cuarto de hora, cuando Introducida por el
amarillo penetraba a q uella en la h a bi
-tacióndeWulg.
Este la estaba aguardando con impaciencia.
A su entrada la saludó con una lige-i«
ra inclinación de cabeza, empezando a
examinar detalladamento su persona,
examen quo fue soportado por Bella con
una altivez sarcástica.
—Qué os parece, reaeatro? dijo
Long-Sin despuils de un instante . — . sNo
era cierto lo que os contaba?
—aculas razdn Y t pareeido que
me hablas indicado es Mucho mil,9 per 4
todo de lo que podíamos suponer...
—Ya lo has visto.., el mismo color
de los cabellos, la misma forma do cas
boza, el mismo talle, la raisma estatura... (Incluso su fide/anota ofrece si no
una similitud completa, por lo menos
un parecido tal, que se presta a todas
las confußionest...
—iComparto tu opinión! Las manos
lan sólo no tienen la misma finura de
las de Elena Dodge, pero el plan que
estay meditando, esto inconveniente tio,
ne muy poca importancia i dificilmente •
puede ser observado!
pues—preguntó Bella, cose
Modo—% be sido enrolada?

ti

Avui, dimarts, èxit de la 1-1
u
IN deliciosa eornedia americanc Pio em
ueu xlqueta

p

a
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FRISTOCRATIC SALO
0. PALAU DE LA CINERIATOGP.eFIA
ti

Es denpal liii Ii onipl ada -
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tz a 3 ni 3AM 911SIP.LIO1392Wele
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LOS RASOS DE SOL

ti

El

g

Diana-Arzentina-Excelsior
.

-1

z
Teatre Catalá

p

I2

mes originals els ran eLs hiteliti
Campar/eta da comedia
dents Osen comodients. Aqueela es
retraed() de l'ami' 1112C, Ola oxsos de
ti QUELL - TUDZLA - ASrreeers Segueten obienInt gran
exIt r exteaortinalin eallarlin 3
ti
QUEititiO - CORTES
Els 8 Méndez; Neadon st Durben;
Ele O Baratas; Els 2 Badana; Eis
4 D'Angoly's; 1111;e. /aterre; MI,.
ti
Ello Thea; rala Rose; aun.
Aviii, Mur:cts. ponn!ar,
ti
i
nail;
ti tarda:
rlowns Rico I Alee; Germano {libaron; Selva i Bread. Dama, Mi,
ti
a dOs (marta de den, grandiosa
ti
CRilYIEN All3TERIOSO
[unció 1 presentarla (lelo Os s os coti
rma:mis. El limad dious, dia 1 i,
ti
Cl mes sensacional deis domadora
da foros, PAr. Fortunio, anib
EL NIÑO PERDIDO
I1
5 t1111 Ileons salualit. Es dexpaixa
a ambulatoria per al dimatis, di•
ti
Nit:
tocares, iliJous,
[reta de
ti
la PurIssIma, dtsxabte i diumendr.

I

.

tre3 m.squ i
r±„,nk. 1 1:1d

(Ponles

Fair-

en lees eplsoil.:

e

Paiace Cine

ti

GRAN SALO DE MCDA
ltrisSocratfaus• «asi g na art1sOquee

4

Progrsmrs extraordinaria

VeLlladaa musicals lates les
nits. Migdia i vespre, dinars económies. Servei de primer ordre.
Anbau, 2 1 . — Telefon, 4070 A.

1

a
GRAN FABRICA DE CALÇATS
Salden) molt barat existencias de calçat AL DETALL procedent
deis nostres moszruarls que renovaría continuament calçats amb
petits defectos de fabricad()

Cal;ats per a Senyora de; de 3'50 pessetes
Senyor
tt
13'00
,,,,
caUreta
primera ,,8'
00
Carrer LLULL, 21, darrara el Parc

•

•ai

MIR

e ea I

/1».1.72,.....effi...1.2111.1...

• viLAN

La filia de Nap oleón

A
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Avui, diniarts, El collar do perlee; Tetona alts; Pols formosos

Aonsitlisar•tileklittsittilstsci
El

IP

fierunier.l3I1

Unió, 6

o

nene; ix, Vortanata, .t,J: 1 M
Pino Testament curiss.
• van Marlln; Per un com la La
O dura prova; Dotza harta de 'vilo
rl 1 . ...11TrTi PE ITTPOL CELEstioST:
ic EL H1A 3 E57111 1 "11.11111E1.051 " ;i5
81 I "SABADELLL" I "ElatOPA" ; 15
09.111-,
gre i ridr, e tleve:enanits:
Eis tris ti
mosquataii, primera ¡ r imada, p• r
u 1• •1103S Enirhanks Poosi• 1 p.41- nona,A j nr!a. 1;•- n
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"PANYOS
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`i J. MR VIVES, s. A.
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Pode de San' Pera, 15
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oral: assortit

CeiNCERTS

1

O

i altres generas per a
abrics de senyor.
Camuasea per a &hiles ea ,
nyora i generes per a vestits jaqueta
t'3SlitS i

210/1
de

tiesta a la larda.
FPAPJCEnC COSTA ;

violinista

FEIJ YEADEELL, tenor
F2LAI NET, piankla
hoealitals i firogrames: Maga:zein de Mtieica Unid Mtiaieal
lespauytda, 1 i 3. Portal de l'Ugel. flomPrions espeein1 per ale
serlyors socia du, l'Orfeó Cala!.

5

RESTAURANTS
PE 11.A IRE a casa traNi.

SORI1DA TEMPB. Restaurant especial.
.

.

i

,

1 [d

1

o
2;;J iii :up

GO.000 paits eeis
quals 20.000 edificats

g

Molt indicals per a indasI ria o magatzem i per a edificar.- Les quadres sem
teriors. Ili ha 39 metros de
falseada Adreear-se PUBLICITAT número 5,015.

Pera, trxti es I 31./rIsc07 . i-•n niana 7.

Los MISTERIOS DF. NUEVA YORK 1022

Al oir que se abría la puerta ‚los malhechores, fingieudi p L111 terror espontáneo, subieron apresuradamente en el
automóvil, que huyó a toda velocidad.
La víctima de este brutal asalto se
hallaba tendida sobre la ;mera.
Fraimisco la levantó mientras allgunos viandantes se apresicaban a socorrerla y comentaban el suceso.
—Trasladadla mi easa—dijo Elena--,
intentando calmar a Bella ante un ataque nervioso visiblemente fingido.
Por fin lograron, no siu . dificultad,
hacerla entrar I II la casa, donde si' la
instalO confort aleemente en la in rjor
butaca de la biblioteca.
Una vez hilf, camareras y criados so
apresuraron a prodigarle sus mejores
cu i dedos.
Bella entre sollozos convulsivos que
aactulían su pecho y su garganta, se
dejó arrancar, palabra per palabra, tima
blando y gimiondo, el relato parienta°
de su infortunio.
.E1 corazón mes duro se hubiera erno«:
ciomulo al oir la odisea de esta pobre
camarera, reaten despedida por sus dueños, que acababa de escapar milagroa
samente a la encarnizada persecución do
los odiosos afiliados de la Trata de
Maman.
, —8e lo ruego, seilorita, y a usted

sionea sobra las inter e santes peripecias
que habian emocionado a esta.
Súbitamente, casi al pie do la ventana de la biblioteea, se originó un tu,
m'alto, seguido da una serie de gritos
desesperados, proferidas por UllIt VOZ
femenina.
—; Socorro 1 ; Soeorro!—gritaban.
Elena se levantó precipitadamente,
corriendo hacia la ventana y ahriendoia,
mientras que , tía Baby llamaba a Eranmaco con aI pulsador
timbre._
ER la arara. casi enfrente da la casa,
Bella la Rubia pitar:iba con el aire mas
inneeete, cuando un ant n mvivil, cl abano:Intuido minutos antes pó, avu_paug,
detuvo preeisamente franle a ella.
Los dos chillos adiestrados debida-,
ntente por su eóinpien, salieron del auto
conne una troniba y le sujetaron bruscantante, Ella intentó reeliazarles pi/liando socorro, pero precisamente en
aquel ntomento no pasaba nadie por
aquellas proximidadea y los bandidos le
arrastraron brutalmente, 3 pesar de sus
gritos. hacia el automóvil.
Franciseol—exelamó Elena
señalando la escetia al madre d'hotel.—
;Quieren llevarse esta pobre mujer!
El edad° salid al instante seguido de
Eiena y da tía Betty, ambas muy atuim
cionadas,
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VOS, NACIONALISTA
que cnyoreveu un diari integral-

ment, naa .onansta, ja tenlo
"LA PUBLICITAT"?
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IN-dimita d . LA PURr.ICIDAD

—Si — respondió Wu- Fang---. y si
nuestro provecto obtiene un feliz exilo,
sereia racorítpensada espléndidamente.
---10111--exelame) la aventurera; levareando los hombros con indiferencia.
—No es por dinero si consiento a ser5 lOs. Si no he comprendido Mal vuestra carta, se trata de jugar una mala
partida a una de c a las bachilleras de la
alta sociedad que nos despreeirm y nos
pit:otean. Será para mi un placer muy
superior al importe de la gratificación
que ustedes me peometen...
--Así, pues, sólo me falta explicareis
en detalle le misión quo deseamos confiares._
La entrevista entre la joven y lo, dos
amarillos duró bastante rato.
Bella, la rubia, les escuchaba muy
atentamente y SUS ojos chispeaban con
una malicia salvaje.
—Lo habéis emprendido Me:terral/untó Long-Sin cuando hubo terminado la explicación...
—Pueden estar uatedes tranquiloa.
Tengo la seguridad de haber penetrad)
exactamente sus intenciones...
—;En este caso, no hay tiempo qua
perderl Cuánto mas pronto haga au
aparición el lob() en el redil, mis proa
babilieludea tendremos en el ez¡to
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5 mil a 150 mil

Novetats per a la temporada DIEVERN

Auger i jubany : Comes do fimos
(De 3 a 5)
Telfon, 1161 S. P.

a informes :

t"
1`A

A»

Compreu un pis en Iloe eUtrie, amb tot el confort
modern, construtt expressamenCi, a gust vostre
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Estafes de tots els sistemes
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Abrics i ves:its senyora, últim3 modelo de Parfs.
Czpe.lis senyora i nena, gran novetat.
Barrets senyor, model amcricá, preuo baratissims.
Si estita a mida, confecció esmerada, dibuixos novetar, tall americä, des de Ir
, pcssetas.
Camises crepè, amb coll i punys, a 8'20 pessetas.

higibnie amb PIS DE GOMA marca "FORD" Box-calf, tall
anglès, doble sola de cuiro

a

el paren
14' 1 15' Ptes
i
La Fabrica rifiedina

C ha .,

Aliaos de comprar compareu preus

L.

S.

en rozditzar l'esforc que suposa la venda al detall de reu MIL parelts del dit ralead, lb
desig d'afavorir el PUBLIC i, al mateix tempo, per a donar a conèixer les Seves
soles "r ORD", detallant també els AVAPJTATGES que coposa el calçat amb pis de goma.
Primer: La durada es Doble, com a mínimum, que els de ola de cuiro, gastant-se gradualment tota la sola.
Segon: No penetra MAI la hurnitat i en dies de pluja queden sempre eituts els mitjons,
conservant el seu escalf natural el peu, evitant-se aixt molts refredats, derivacions d'altres malalties.
.
Tercer: El caminar 43 ilion més lleuger i menys can§at, puix el pes del co,, en tocar
a terra, t4 la mateixa semblança que els neumaties d'un autom6bil, resultant que fino els
que palaixen continuatnent deis peus, usant calçat amb pis de goma, han arribat a curarse definitivament.
Quarta: El nostre calçat priva de relliscar i es completament, higittnic, ja que' entre el
pis de goma i dl peu, hi ha:
DUES plantilles de cul po I UNA plantilla de teixit
quedant aixi isolat, ädtme, per ala que tenen LA MANIA que la goma nu cts saludable,
Quint: El que prova una vegada el nostro calçat, no en gasta d'altre.
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Cataiä, boíl cataiä, si prens liet condensada, vulgues-la de la marca
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CON MARCO Ot HIERRO
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ce,r, 4.1414(1J tä 111,72,
Al. CONTADO
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i l'ensems que hi faräs negoci, faràs patri9.
Si per excepció, a la tenda on proveeixes encara no en tenen,
fes-los vente la necessitat de tenir-ne,
Pensa que es producte excel-lent i fabricat a casa.
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TAIKANYS: 114 X 186 eM.1 71i X 120 cm. :-: PLAQUES de 40 x
40 cm. planes :-: XAPES "B" per a r000brimente; tamanys: 120
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CATALUNYA, 15

CORTS CATALANES, 624

t

▪

mulawageffliteAkizmerfidanteizi

a

Comunica a la seva clientela d'haver rebut directament de Ilurs proceelncies, a preus moit baixos, hportants estocs en Zibelines natural sense
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SIBERIA

PELLETERIA
RAMBLA DE

DIrnarte, 5

e

▪ ilustrar des de 275 pessetes; Zibelines argenté (exemplars rarissims) des de
700 pessetes; N'Indas renards argente natural des de 2.000 pessetes; Renards
croisd natura, iinics en sa classe, des de 700 pessetes; Marte pekan, chi=
chilla
vison, gi . ans partides.
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Oran assortit en abrics, jaquetes abriguets de nen.
EspeciAtat er olres de peils per a abrics de senyor.
MagniAcs "echarpes" ermini des de 580 pessetes.
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7:77-2

magaritzerns de panyeria per a senyor, senyora i • nens
Unics dedicats exclesivanent: a la
VENDA AL ETALL
classes !iones i garantidas
Realitzem diversu partides per a senyor en XEV{1IS; maToms 1

Esums,

a 50, 60 i 75 pessetes corte de 3 metres

VARIAT 'ASSORTIT

ORAN OCASO

GABANY SUPERIOR, assortit esAndid,
'a 50 pessetes corte de 2'50 metre
--.10

Irrm Tel 2Fe,

NI.-

e.zzr o ze,

L7-3'

en caniusses Canelorti, Brockwell - Gabardines Xesters - Kuaplats
Estams negres i blaus i novetats per a vestits jaqueta
PANTALONERIA SELECTA
DIVENDRES, RE TALLS
Oportunitat

—.

1111 .

.
PLAÇA

VENDES AL

COMPTAT

— —

PREU FIX

DE L'ANGEL, I, TAPINERIA, 2 i 4, GRAN VIA LAYETANA, 29
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