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NOTES D'ITALIA

HORRIBt.E CATASTROFE

El país de les dues Kinderes
Informació per a provincies
La
"Repúb
ilica de. Xile soMilä, novembre, 8.
Intentarem
sovint Premsa
ens vergonya veure
Declarem
'

la
tan
el
que
fa
de Barcelona dedicant planes enteres i amplistims titols a la informació de Madrid. Cada vegada que un incident, petit o gres, es
produeix a Espanya, les agencies periodistiques aboquen damunt
de telefonela Premsa catalana una gran rivada de telegrames i

moguda per un terratrèmol

aquest moment
en quina„história del setge de
Roma per les tropes de GaribalNo recordó en

di he llega que els romans asset,
jets tenien amagats dos jocs de
banderes, la bandera papal i la
bandera italiana de la casa d e avota per hissar la que convinguda
so•ons qui triomfés en el setge.
Com que guanyà Garibaldi, el die

Italiana.
donar ara,
la mes sortint.
Suposem, per un moment que
el feixisme sigui un al= genee
ral de protesta contra una pos
Mica internacional determinada.
Quina torea hi ha a Italia prou
potent i vasta sobre la qual edi -‘
linar un corrent internacional,
i per tant, una politice? Evidentment hi ha un ressort que no falla
mai a Itälfa, avui. Aquest ressort
PS la francoMbia. L'enorme majoria dels italians té sentiments
adversoe a Freno.. I lié: el feixisme es un moviment trencen!,
Mussolini, abans d'ésser Primer. no havia atacat mai a França. En
canvi, hasta posat com un deis

El fenbrnen ha durat en, tdtal
mes, de conferencies telegrafiques i conferencies telefóniques. I
'encara, d'algun temps ença, gairebé han desapare gut dels nostres
eis
tres h ores quaranta rninuts
•diaris aquelles "cartes de Madrid" que abans publicaven fins
'periódics catalanistes.
• Aqueixa abundancia excessiva de la informad() espanyola és Onades de 70 metres es precipiten contra el litoral
de la seva entrada a Roma, pogué
,una de les moltes formes d'invasió que Catalunya sofreix. No podem estranyar que els periodistes de Madrid, creient que les Poblacions i ports destruits :-: El moviment es convencer's que la població rohavia estat fidel a les
coses que interessen allí també interessen ad en igual mesura, produeix en una estensió de 2.400 kilometres i mana
bles idees d'Uälia una. Si el Paens inundin amb informacions i amb tota mena de retalls de la
pa havia triomfat s'hauria poPremsa madrilenya. La cosa que comença a fer-nos estrany As es registra als observatoris de tot el •:-: Les gut passejar confiadament entre
la resignad() dels diaris barcelonins a fer de paret de cantonada
les banderes de la seva Roma
.on els altres clavin tots els pasquins i totes les noticies que els víctimes son incalculables :-: Més de -1000 morts addicta.
fins del feixisme l'esquartera-,
Aquesta pirant aneedota és ment de l'Imperi britänic. Malsembli be.
Santiago de Xile, 12.—Els apa.j rea que envaf el port mate cent
la
Premavui
d'una
extraordinaria
actua-.
altre,
i
sovint
alguns
dies
seguits,
veiem
Dia per
grat aix6, recordeu el primer quo
rells sísmics registraren anit persones.
sa de Barcelona dedicant llarg espai als extractes dels articles de passada un terratremol que durà
Abans de la mitja nit una se- Wat.. Com s'explica l'enorme po -t feren els feixistes en entrar a
pullaritat
del
feixisme?
Com
s'exla Premsa de Madrid. Els parers de tots els diaris i diariets de la dos minuts a Santiago de Xile i ; rie de violentes sotregades desRoma: voltar i entrar a l'ambais
que essent el feixisme un xada de Franea.
‘capital d'Espanya són reproduits en els dlaris de la capital de quatre minuts al Nord de Xile. - pertà a teas els habitants, pro- plica
fenomen
t'picament
conservador
Aquesta contradicció justifica
El mar esteva molt agitat a duint-los un pänie indescriptible.
Catalunya. En la gran majoria dels casos, els textos madrilenys
tota la costa fins el Nord de Xi- La població, esverada, es refugié els obrers flanquegin el movi- a bastamentel que es pugui crea,'
són Medirte o insignificants. Cap re() d'interès informatiu no jusment? Jo comprene molt be que re que no té el feixisme una rel
fre- le, aixecant-se en alguns Hoce a les altures veines.
tifica llur publicació a la Premsa barcelonina. Succeeix amb
l'aventurer, que el fill de Pina internacional que expliqui el seu
onades veritablement gegantines.
El mar es retiré dues vegades
qüència que l'espai dedicat pels nostres diaris a la reproducció —Hayas.
dustrial, que ¡'borne que ha nass clam. Per altra part i diguin el
mes enllä del limit de la mamanca
per
a
la
Premsa
madrilenya
de
la
d'articles
dele extractes
Buenos .Aires, 12.—E1 terratrè- rea baixa; però despees una im- cut per a esser diputat en miele que vulguin els escriptors impepublicació de noticies catalanes. Per una rutina que cal abando- mol que se sentí el dissabte al mensa onada, d'una aleada de sevol situació s'inscrigui al fas- rialistes d'aquest país, Ratea no
altre
per
un
punt
deixen
sntgSia i les observacions sismo- seixanta metres es cerní sobre el oto parque As una bona cultura sent el problema adriätie, no lit
nar, els diaris barcelonins, que a cada
dia la inserció de noticies o d'articles relatius a Catalunya, no gràfiques registrades i publica- litoral, entre Coquimbo 1 La Se- sobre la qual exercitar el sentit ha, en l'opinió mitga, per Ingoss
conservació i d'invasió. Pecó lévia, un ressentiment ni un odi,
gosen mai a suprimir o a retirar trossos més o nienys extensos dos per l'observatori terco Supo-, rena, devastant-ho tot per com- de
sar que havia tingut lloc una caa plert i causant enormes perju., l'obrer, l'empleat de 500 tires do i mes aviat el qué hi ha es una
de
Madrid.
informació
ele la
a la cordillera dele An, dicis. Un barri enter fou escome sou, les noies de les fabriques i indiferència majúscula que no Els diaris de Barcelona no acostumen a reproduir; ni a títol tästrofe
des. En aquesta capital el terra-o brat per l'onada.
de les botigues...I Es forçós ex- aconsegueixen revifar les Mies
Menys
local.
Premsa
de
la
dels
articles
extractes
Informatiu, els
trèmol no causa danys materials,
El terratremol duré tres hores
plicar aquesta popularitat per los xenófobes.
dels
extractes
reproduir
els
de
costum
encara hi ha a Madrid el
I a la política Interior qué bid
limitant-se a interrompre la mar- . quaranta minuts, en un mili de mateixes raens que dos anys
"El
Sol",
diari
madrileny,
un
articles de la nostra premsa. I quan
sa dels rellotges de torre i paret mil doscents quilòmetres, coinci- rera ex-pileaven la nIensitat del tiflea n'ayer armat el pals, l'haver
prescindit de les normes cons
reprodueix, sistemàticament, articles integres de "La Veu de Ca- i causar avenes a les linees
dint amb el pas pal meridiä cen- socialisme i del comunisme. Són
titucionals? Es que Mussolini
talunya", tothom comprèn que és degut a un tracte o a un con- triques, telefòniques i telegrafie tral del Sol d una taca del matem els dos jocs de banderes.
1 havent fet durant tot el dia la
tracte. Si els corresponsals barcelonins dels diaris madrilenys re- ques.
Que el socialisme italià era una d'un cop de ploma pot portar una
La confirmació que la sotregae ealor mes intensa de l'any.
cosa feble, ho demostra aix6: que mes equitativa distribució natumetessin a aquests, quotidianament o dia per altre, els comentasísmica havia tingut molta ima
El tem que en nitres regions
en menys de dos anys ha estat ral de les primores matarles
ris de la Premsa de Barcelona, ben aviat els dirien que aquesta da
portäncia en el Noroest de l'Amä-. veines el fenbmen stsmie hagi
esbandit per l'exclusiva voluntat gubsidieriament resoldre el proMadrid.
a
interessen
no
d'infermacions
Mena
rica del Sud no es feu esperar.
causas altres desastres.—Hayas. d'un home. El souialisme, era, tdema dels canvis? Es que les
de
la
capital
espanyola
ens
seragències
periodístiques
Les
que les qüestions de deutes i re -i
Els despatxes quo agiben -de
Buenos Aires, 13.—Es reben malgrat totes les apariencies,
veixen una informació per a províncies. Mentre Catalunya ha es- Santiago de,;Xile perrneten re-- noticies, del terratrèmol que ha castell de cartas. Perd, amb paracions de guerra /es pot res
del
sol
satèl.lit
tat, esprritualmente, una terra provincial, un
constituir-1'es diferentes fases de, devastat algunes contrades de Xiacinesia precedente, qui assegu-. solde° Itälia d'una manera unkt4
justificat. la .entIstrofe,que ha devastat
le: El territori mes castigat esta ra que del feixisme s'en-cantara- toral, d'esquena als /dieta? Es
, d'Espanya, el carácter d'aqueixes informacionselestava
que els Estats Units poden can-'
Servien des de Madrid a la Premsa barcelonina plat informatiu país. Amb tot no és probable que' situat en un sector de 200 qui- gall ni gallina? Qui assegura, so- viar
les ratlles de la seva política
corresponent a una humil taula provinciana. Per6 avuj que la mal arribi a saber-se la impor- lòmetres des de Santiago, A San-, bretot desude del comodtssim sobre emieeració per la simpatia
tiago hi ha hagut més de cent procedirnent feixista d'assalt al
Major i la millor part dels catalans se senten homes de lii nació tancia dele perjudicis, materiale
el nombre de morts.
morts. A tota la part Nord del peder, la permanäncia de la gent que puguin els ianquis tenle per
própial co pas súbdits colonials de la nació dels altres, la persis ni Malgrat
l'Itàlia de Vitorio Veneto i per la
d'això és ja cosa in- país els ports han estat arrasats armada a les esquadres i
tència d'aquest carácter de les informacions que ens trameten les dubtable
roba negra?
que han mort molts cen- per onades monstruoses, esped'una deserció en
Aquestes són avut en realitat
agències de Madrid, és un greuge o almenys una inconveniència. tenars de persones. El nombre de cialment a Coquimbo i La Sere- possibilitat
massa al partit del davant? Cal les primeres preguntes que es
No cal pas cap acord comú entre els diaris de Barcelona per ferits es tambe importantissim
na. En aquest darrer port foren
pirque
es
dongui
aix6,
que
surti
a deixar de servir de paret de carrer als cartells informatius que les pèrdues materials immenses. inundados algunos cases, morint un horno que prediqui amb lees fan els esperits Iliberals d'Itälia
en revenir de l'estat de entontie
des de Madrid ens remeten. El sentit periodístic As suficient per
El territori més castigat pel te- mes de 60 persones que hi havia
feria .que Mussolini la salvarte
ment en qué els precipita el p c
a fer veure l'intolerable abús de les agències madrilenyes. Aques- rratrèmol està situat aproxima- dintre.
trobaré
si
surt
gent
d'Itàlia.
Ja
Poc abans de les dotze de la abundant disposada a fer tots vadall de fets que s'esdevinguee'
tes, volent-ho o no, fan servir la Premsa de Barcelona d'instru- dament en un radi de doscents
ren del 27 d'octubre al 3 de mes.
ment de publicitat i de propaganda de la po'itica i dels interessos quilòmetres de Santiago, en di- nit el mar avane3 uns 200 me- els sacrificis j els estropicis que vembre:
Jo, mentrestant, pensava
al Pacific.
tros terca endins, causant gratas
espanyolL I cn lloc de pagar-nos el servei que els fem. ens el co- recció
vació
d'Ilälia
convireguin.
La
sa
l
que Maja donarä per acabat el
A Santiago s'han rebut not!-' ,danys a les cases del litoral de
bren a bon preu. Són ells, són els política d'Espanya, els que tenen cies de ales contrades del Nord, Coquimbo, Antofagasta i Caldera donaré indubtablement molles seu aprenentatge politic el di a .
sorpreses.
interés en la publicad() i en l'inflament de determinades noti- en les quals es parla de mes d'un
que els polfties no obliguin a la
Els perjudicis ocasionats pel
La profunditat del gfeixism e, gent a tenir dues banderes, el dia
cies. A nosaltres, els catalana, tot aix6 ens interessa molt poc o centenar de morts.—Havas.
terratrèmol foren Lambe imponque s'acabi al guerra entre po -i
dones, fins a quin grua arriba.
no ens interessa gens.
NOMBROSOS VAIXELLS SOBRE tants a Copiaco, on han desapamalgrat la teatral i imponent Mies i poble, el dia que els po.
El púbiic català, o una gran part dels lectors catalana, dónen LA COSTA -:- EXTENSIO DE LA regid algunes families.
de banda la seva irtA
Només a Copiaco morlren mes apariäncia del moviment? Con- Hties deixin
ja la lliçó merescuda als diaris de Barcelona que dediquen columCATASTROFE
testar completament aquesta genuirat maliciosa i el pobile pus
de 100 persones, a les que hi ha
nes i més columnes als esdeveniments de la política espanyola.
de la malicia in.,
gui
prescindir
Buenos -Aires, 13.—Un telegraCo- pregunta ens portarla a desen- fantil.
Si aquells col.legues nostres que cedeixen un metre quadrat de ma d'Antofagasta diu que el te- que sumar les victimes de
terrar totes les contradiccions
aquest
La
Serena.
En
quimbo
i
paper al míting de la concentrad() Iliberal a Saragossa, per exem- rratritmol s'extengue per tot el (Jarree punt s'esfondraren alguno que atravessen l'actual politice
JOSEP PLA
ple, fessin una enquesta entre els respectius subscriptors per a país entre Iquique i Valdivia, i a edificis. El terratrèmol s'extensaber quants n'hi ha que s'han empassat la ressenya, es troba- tota la costa suena de Nord a gué a tot el país, entre Iquiqu3 1
rien amb Un tant per Cent petitissim. Moltes vegades, les noticies Sud, o sigui paraljelament als Valdívia, a tot el litoral xilä del
ció individual dels jugador: i per dade Madrid que publiquen els diaris de Barcelona mimes Ies llegei- Andes, o sigui en una longitud Pdcific, paral.lelarnent a la cormunt de llurs vanitats i mitéries, hi
2,400 quilòmetres. El terreträ- dillera dels Andes i en una lonxen els tipógrafs que les componen i el corrector de proves d q la de
ha la voluntat del pliblic. El públic
mol es feu sentir també cap a gitud de 2,400 quilfunetres.-11äimpremta.
ha acordat que els del "Barcelona".
l'Est
fins
a
l'Atläntic.
dio.
representen la mostea honor socioPer la nostra banda, ens esforçarem a contrarrestar aquest
A Antofagasta, ciutat de 40,000
ELS
PORTS
DESTRUITS
"amateurs"
Dialeg
dels
sal..,
lleig provincianisme de la informació que ens serveixen les agèn- habitants, centre de l'exportació
DE
70
NIETRES
D'ALcies de Madrid. La millor manera d'aconseguir una rectificad() del de nitrats, la marea que seguí el ONADES
després 'del partit "Bar- A. — EI púbiic pot acordar el que rutgui,
TURA
eaient provincià d'aqueixes informacions, consisteix a reduir-les terratrèmol Helad sobre la costa
pera' nosaltres, hem de mirar la reaceloria"--"Espanyol"
Buenos Aires, 12. — Comunilitat, prescindint dels mites..,
a una extensió moderada, que generalmente és la deserta part de nombrosos vaixells. La ciutat
quen de Santiago de Xile que
1;extensió primitiva, i en suprimir aquelles noticies que per a nos- quedà completament inundada.
B. — Quina heretgia! Prescindir dels miquina
cosa
mis
estranyat
vist
Se suposa que hi ha nombro- quasi tots els ports del Nord han
altres no tenen cap vàlua. Tots els periodistes saben que van diates! Creure que els miles no son una
Aquests xirois del "Español", jugant
victimes; moltes Inés de les quedat destruits per l'onatge gerealitat tan forta cam ~betel alantb un testa de barriada fast un
riament al cove un Cert Mimbre de gasetilles locals. Amb igual ses
partí
que
ha
seguit
al
terraträque
fins
ara
es
coneixen.
ba( Amic ntru, d'una empenta acamal paper i, en canvi, jugant ami) el
rae/ haurien d'anar-hi moltes noticies de Madrid d'aquelles que
A totes les poblacions del lito- mol. Les poblacions que mes han
bes d'enderrocar la base de toles les
"Barcelona" semblen alguna cosa.

Full de dietari

no fan per casa,

CARNET DE LES

LLETRES
i-NQUESTA A L'ENTORN DELS
JOCS FI.ORALS

El jove escriptor empordants E. 'sera
i Dalmau diu:
"Els loes Florals de temPs hä que són
una valor negativa, a Catalunya No testen sestil critic ni, el que és pitjor encara, sentit moral. Fora de l'espectacle de
festa majar i alguna anécdota poc elegant, no queda quasi res mis de la seta
celebra ció. Cal reconèixer, per& que hi
han excepcions i que, abans d'ara, menys

Pr ostituits, havien fet algun bé.
Si n o poden regenerar-se prompte sera

minar que es suprimcixin; respectant els
tradicional:, com els de Barcelona i
i els que lenes un relleu de moderpitat austera, com els de l'Empordà.
Per la meya part, de continuar com ara,
so obtari, ex absolut, a cap premi, a no
iusr en els estnentats.
Cree que la joventut, hauria d'interve"ir un sic mis del que intuye' en els
Barcclona, privant alguns abusos depriments, com, per exemple, que senyors
Que ocupen càrrecs de relleu en el Con•ixtori resultin premiats, i quid cosa
tntcceeis sovint.
• També ¡'hauria de tractor la qiestiti
Weif Issrats, que cree es:cecial. Em sem-

ral properes a Antofagasta les
onades es precipitaren d'altures
enormes, destruint pobles enters.
—Hayas.
COM OCORREGUE EL FENOMEN

bla bi la proposta de Millds-Raurell en
aquest sestil i en el de crear concursos
amb premis importants, sempre que Mi
TRES HORES D'HORROR
mateix premi no pogtp's ¿tse r guanyat
Santiago de Xile, 13.—Comuper un mateix autor en cl termini de
cinc anys, aixi quedarte,, totes les espe- niquen de Coquimbo que la marances ben obertes.
Per bi de Catalunya Pr necessiri que
no continuin per mis tcmps els loco Plo- festes anyals. Sen celebraría una cada
ralo com una plaga".
trimestre en la vila federada que la sant
L'il-lustr rítir Alexandre Plana ha senyalés.—Segtma: Les reines de la festa pagarien, per a fer-ne una indemnitrespots:
"Tots hero convingut en que Cataluoya z aci ó de toco a 5000 pessetes, en ('raparis un poble abundó., en portes i adue en cid al cens de la vilo, i les damitel-lcs
poesia. A Tensen:, is un deis pobles un de la Cort d'Amor una contribució 4e
la poesia—i de reime els portes—son lis- ICO a 500 Pesseles.—Tercera: Les patguts en un trist concepte vers la majaría ojeo prentiades a cada concurs s'editaran:
del pdolic. La profusa cel-lebraci6 de prcviament en un volum, radquisicid del
loes Florals—intercalant-se en els espiait qual fóra obligatória als assistents a la
de l'estiueig o en els programes de les festa.—Quarta: Cap premi fosa inferior
Pestes Majors—ha contrebnit virtualment a soo pessetes.—Quinti: Els individuo
a aqucix desprestigi, perquJ el pliblic del Jura! qualificador, ultra les despeses
(que en un tant per test respectable efec- cobertes pel viatge i estada, tindrien dret
tua les operacions de compre i venda) ven a una comissió dita so per cela.
Aquestes normes o unes de temblana
que es frisa mal pagada la descriure i
lkyir poemes. Abans de l'era dels premis forien veure al públic que la poesia és
en enet31-lic, la poesía podía ser apre- una cosa serios: i els portes guanyarien
una dignitat professional que un premi
ciada al mroys con: un esport.
Caldria, per tan, la supressió radical de cinquanta pessetes mai els poda doque parlo
dels loes Florals de Iota mena o bi do- nar. 7:rgui-s en consideració
nar-los una organització nava. lo propo- das _loes Floral: des del punt de vista
de
les leves
dir,
de
la
Mur
eficacia,
es
a
Soria les segiicnts normes. Primera: Usw
federació de tots el: loes Fiords ami, relaciono amb el públic. La qualitat de la
toncentraci6 deis premis es, metal-lit que prOducció poética no hi ti r-lloat stia
permetier redufr • patri *1 ~obre. de Piee—fes Vd( iteeeesj

sofert a conseqürncia de la marea han estat Coquimbo i La Serena.

Un desnata de Coquimbo diu

que després de les sotregades setmigues ha saltat el mar quatre
vegades damunt (Jets barris dels
voltants del port, destruint in-

nombrables cases i matant a les

persones que es trobaven dintre.
Lee onadee es precipitaven per
sobre els carrero des d'una al-

(tiré d . e0 a 70 metres, amb un
sorolf espantes . La marea mata
unes 60 personen i causé innom-

beal.n;es f,,rits—Havas.
MES D'UN MILER DE MORTS
ES TE.M UNA EPIDEMIA
Valparaiso. 13.—A causa de
l'extraordinari nombre de cadtsvera que no han pogut ésser enterrats es tem la &clareció d'una
epidemia. La part nord de Xile
ha estat la mes castigada pel
terratremol, pujant el nombre de
morts a lees de set cents. Els fe-

ras

eón

molls enfenars.—Radio.

300 MORTS A LA REGIO DE
VALLANERA
Santiago de Xile,13.—Eiterraträmol del divendres caneé la
mort de 300 persones a la regló
de Vallanera. Manquen detalls de
les altree regions on arribé el
terral retnol—Fava s,
. (Segur-ir a la pagina 11,

B.--Tens molla mí 1 vetaqui un fet que
no sembla fortuit, sind lligat tnnb
tot un sistema de fets semblemis.
M'explicaré. .lo no soc gens partidura de barrejar la política amb l'esport, perd cree no sola heil, sind indispensable que s'hi barregi el patriotisme. Em deldria que Si hagués un
club socialista t /III club sindicalista,
NO club de dreta i un club d'esquerra
etc. En cenad, trabo molt 14 que hi
hagi un club cara ,a i un club espanyol.
A.—Si vals dir que el "Barcelona" representa el mostee narionalitme i el
"Real Club Deportivo Espanyol", el
sucionalisme del, nitres, sn'henträs
permetre que et faci algunes objeccions...
B.—Fís. En acabat, ja seguiré la I/teo'd
argumenta ció.
A.—De primer, ¡temo que en tal, dos
clubs hi ha barreja de estalas, i de
no catalans. Segonament, recorda que
En Zamora que fa Pocs dies fornits va pon d'injusta pretesa representacid catalana, ara ha ingressat a aquella pretesa representacid espanyola.
En tercer lloc, no oblidis que tant
els uns com eis (airee atrasen i 1-ele/len els jugador: per procediments
que reo no diuen al sentitnest pa-

B.—Tot airé és cert. Perd la meya tessis,
tandni. Pes daniunt, de la significa-

religioso.

A. —Bé. Sospito que acabem d'entrar al

un cul-de-sac. No ens posariem da-cord. Passem per damunt d'aquests'
divergència i segueix l'argumentaci4
que havies comeneat.

B.—Simples:e'« valla dir que la tras:fi.
yuraci6 de ¡"Español" doran, el
"Barcelona" f., un fendment tot
semblant a la transfiguratid d'Es.
panya davant Catalunya.
Vet ari un Esta de bona geia que
admet amb aquella resignació que
els seus legitims sotmesos salen designar amé el nom gens eufdnic de
"pachorra",toies les contrarietatt ulterior, i exteriors per yermas que
siguin: Per& tan bes Punt Calalunya es rcdreca una mica, el tema
hispanic fa el sets Paper.
•

A.—En eanri, jo et diré una altra casa

Els davanters del "Barcelona", en a
darrer partit, m'han recordat certs
moments feliços de la nostra
ca parlamentaria.

Una gran coneinsteió, passades
emocionents dlibblings maravello.
sos... per& goals poca.
t'ha vull negar. lo, tanntateix,
sor bareelonisto i faig vota pel se*
triomf, que ni'he avesat o considero&
triste propi.
COM
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alar, de 28 a 23 persetes ele 55 quitas.
Ordt, do 13 a 14 ele 44 •
Veces te 24 a 2 0 ele 57
Pstr4s, pc 7 a 780 els 110.
Fuina primera clame, a 54 els 140.
Sege, a 520 ele 92.

33

031 noetre so/trasportas!)
Arnellles, a 230 pessetes
Moateles Manqueo, a 70,
l'esuls .a 79.
Garrules 110199, 8 1319.
Flt-nes per a dest11.1erta, a 26
treta per a ean . .lna, a 4 /a c.:tte tle 10
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tal= DE MADRID
Inferior aomplat, 70'45.
Ideal fi de mes, 00.
AmorlatzabLe. 4 per loe, 90.
hiera 5 per 100, 97.

-,Wetee"

Vapor espanyol "Flap Jalma II',
de Malle, arab t'arregla general.
Amarrat enoll de Muralla. Consignatari, Amengua!.
Vapor alernany 'Messina', de
Hamburg i escales, amb cerera
general i onza pogeatgers. Amarra t miall de Bareeloaa Zuda Con-

El Dr, M. Cusi i Vidal

Especialisla en les afeccione do la sola, nos i oe.óle, do Pilaspilal de la Santa Creu, ha traal lebt fa seva consulta al Passet
de Grätela, 83, pral. TelCfon. 3274 A. Visita: d'U a 1 i de 4 a
G.

n A Mals de la pell. Vies urinaria.). Raig

X. Corla Cata..
Dr. DOA un lanas, 842. de 2 a 4. Clínica de Sant Pau,
44 de 7 a 10

Mcroat regulador d'Inca
•
(Mallorca)

17`3:,

laxterier, 86,
Bane d'Eepauya, 5 81 2.
Ideen Papanyot de Credit, 000.
Iilem n'u de la Plata, 232.
l'almas, 247.
kluereres preferente, 58.
laem azelinariea, 00.
airalules, 8909.
Nords, t4C. 0 .
A 1454 ii111.8, 342.
Fraaes, 42 15Laurea, 29a28.

t'almas *wats

La Cambra Oficial do Comerç signatari, Ricard Torrabadella.
alavegaela danneeta Mafia araVapor anglas 'Victoria° Transda Paienció deis seus •elocters i port", de Rimara) Santa Fe, amb
associats sobre la R. O. del mi- eere.als. Amarrat moll Se la Q113nisteri Finances del 4 d'a- renttaa. Consiveatari, Mac Anquest mes, publicada a la "
Gace- drew.
ta del 5, en la qual es disposa
Yapar francas "Onet Iquan", de
que, ftns qua el Govern ho deter- Casablanca, arnb fosfat. Amarrat
taita expressamont "no proee- moll deSan Bertran. Consignatadeix t'aptieacia de l'apartat C. de r •, Villavecehia.
4-a regla segona, del número sePailebet espanyol "Valentina",
gen de la tarifa segona de l'arti- de Mahó, en llast.
c1.3 guara de la Bel reguladora e
: Vapor norueg "Broa , de Boscontribució sobre les utilitats ton, nonti patalee. Amarrat mol'
nie la riquesa mobiliaria, ni re- de Barcelona Nord. Consignntari,
clamar per ara els doctuälenqg R. Bnberg.
en els quals consten aquellee utiVeler danas "Polarstjernen',
Wats que en a/tre cas haurien de Reijiavik, amb barallà.
servil . de base da liquidad() de - Vapor espanyol "Maria", de la
la contribuid substituida; resnl-, ruar, amb peix. Amarra t moll de
tant, dones,. terminantment- de- Llevant. Consignaban, Freixas
.olarat que no cs'aplicara per ara Hermanos.
da contribació d'utilitats als cc,- .t Vapor espnuyol "Cabo Toriüamertiants individuals; mea com ' na", de Marsella, amb carrega
subeisteia recàrrec sobre la general. Amarrat moll del Rebata.
eontribucia intimatrjal i de eci- Ceneignatari, Ibarra i Companyia.
merc del 40 o de 50 Per cent,
Pailebot espanyol "Júpiter", de*
segarle els eaaos, tots aquella- a atabla amb eärrega general.
contribuents que tinguin dedi- 4 Vapor empanyol "Jaume d'Urcat •a
negoei un capital quo gen", de Santa airea de Tenerife,
eseeileixi de 100.080 pessetre, o amb càrrega general. Amarrat
no realitzin un voluta global de mol! d'Bspanya Sud. Consignatavendes snperior- a 250.000 , o el ri,"Tranco-F.spailola de Navegaterma mig del nombre d'obrers • ción".
squais er, Me negocis que daVapor espanyol "Calderón', ole
termizin la impoeiria excedeili Glasgow, aun) cärrega general.
de 50, descomplant els treballa- Amarrat mol] de Barcelona Sud,
dors a domir:44, o, final/nena Consignatari, Xfac Andrew.
Vapor espanyol "Carena° Baaquells que paguin quotas per .inelnetrial que sumadas excedelxin ll esteros". de 44iján, amh carbó.
1.5e0 pessetes, es troben a la Amarrat mol' de Ponent Nord.
olitigaciii dele elem.cats de sir i Consignatari, Ballesteros.
Pailebot espanyol "Jaime", do
proilueeia que acaben d'expresa
Palma, 0mb eärrega general.
aer-se
La Carnbra de Comerç clavant • Paitebot espanyol "Hermosa
els dnbles motivats per 1-2,5 die- Beatriz", de Palma, amb cärrega
posicions sobre aquefela matera general.
Vapor (lanas "Der.sted", de
i per ev;tar o almenys Wenuar ;
els perjudicis. molAsfies i difieul- : Port 'l'albat, raub earbd. Ainarrat
tate que podria arrear l'aplicació rnoll del Morrot. Consignatari, J.
Campos.
01 1 to ttsposizions, especialm.mt
La de la R. O. do 29 de seterahre
_
Vainella tortita
l'atara, int e re seia;del mintstre de
Vapor es.panyol "Cabo Tres
Finances, ale.herae de la publica_ Furcas", ami) carraga general.
Cid craquesiti R. O., que es die- cap a Bilbao i escales.
lessin disposieions per concretar
Vapor eapanyo/ "Alberto", arnb
clarament 1 fer viables els preeep- carrega general, cap a Corcubión.
tes en qii. astió, fant pel que atany
Vapor espanyol "Tintor43", ainb
a la presentació de declaracions carrega general, cap a Melilla i
cara a l'aplicad() de sancione, a escales.
la tlala des de la qual hagin de
'Vapor espanyol "Culleaa" amb
ronsidarar-se exigibles- eh nous cariaaa general, rap a Valanaia.
deuree dele .contribuents i a la
'Vapor espanyol "Eanalejas7,
forma en que quests denen dur anib càrrega general, cap a Vael compte i raó del+ :seas negocie
als afectes tributaria.
Vapor espanyol "Roger de
El ministre de Finances aneara Flor", en llast, cap a Borriana.
no lia resoilt les qüestions planVapor angi47• s "Iteduth", en Hast
tr,jades per la Cambra de Comer.; cap a Huelva.
Navegació de Bareclona.
Vapor ilanaa "Ebro", en Has!,
cap a València.
:Vapor danas "aúllo", de Lranpi!, cap a Valinteia.
NOU CATALUNYA
Vapor espanyel "Iturri ¡tipa",
Montara, T.-MADRID
en Ilast, cap a Tarragona.
114diques paridera per a vialVapor e:-.panyol "Rey Jaime II",
jante i familias.
.amb eitrrega general, cap a MahLi.

Dr . mo ntafi ä.

,

OTtELtiee 17.5)

Secció 'Mar! tim,

Mentir. % a 1050 els 30.

Clmenr, a 33 r13 40.
calbó alitaa, de 20 a 39 .35 190.
Carbd de pedra, de 94 a 30 is tuna.
Galanes. de 17 a Al el parea.
Ftllsslres., de S a 12 Mero.
Coma" de 7 a 10.
Ittem rie I500011, de 354 a t.
Yerta:pi, a 7.
1.1e 9+ es. de 22 a 22 , 60 aleas.
Puse tras., de 3 a 950 la caratssera.
091 a 41. dotaena
PrIt, a 12'30 da 10.0 qn/lcs.

klexe berats:ot, a 550 litem.
eral. a 31.
Cinda, a 39.
Cig:uns. a 51.
t'el de muro, a 30
Tu: els 101)
rolpa (1 , albercue, a 20 peR ... - 1P3 caos,
Potes, de 21 a 22 la roca
Safra, a 970
a

I

del e Hosffitela de Paria. Pell I venen. gant Pau, 22, principal 2."

•
S'ha posat a la venda el
D ET AR I CATALÀ
Late (liar' de calxa i indicador
de CalAunya, per a l'any 1923
( segon de sa poblicació
PROPIETAT

I m.li..e..,..•1•Irda

SALVADOR BONAVIA

conté mapes i plionols

de la _Nació Catalana

Interessant a 12s balines, Comerciants,
Industrials, Propiebris, Banquers, Pro
etc., elcaera-pagndiste,Emro

BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13, i BONSUCCES, I
R.R13382121211I8

VALORS CUPONS - GIRS - CANVIS

Edició ti nia d'UN DIA EN PLANA, .
No

C3 I P O 73 1T Si
EDITORIAL CATALANA, S. A SALVADOR ONAVIA
bis

Tepineria,

llibreria

!BARCELONA
13,

't.

fürica de Panyos novetats de • VALENT! SOLER
1

dirigí a visitar una zona de la
barriada anulada pela ~Jatamenta d'aigües brutas proceaessta

rase.

70013, 7543; 7973.
TerrnAmetre set, 11'4; 150; 133.
Te r mómetro liumtt, 9 , 0; 110: 9'7.
Hurnitar Icentestmes 80 saturaste/. 79:

Sal

d'indüstries t que conatiteienern
un constas( perfil per a la »hit.
publica.
Aguases riada ton un hit aorta.),1
plet, pula que eis propietaria 1
les autoritats es posaren d'acord
per a procedir immediatament Al.
sanejament do tal zona, coma:
truint- hl les obres indispones.
bita per a t'obertura deis zahora
de Navas de Tolosa, I Re,
proneeda (llo& d'emplarmileirt de
la Central Elactrica).
La noticia ha produit verdade,
ra eatiefacald per teta la pobla.
Cid, i la Junta de la Unid de Pro,
e:deberle; i indastriala que tant
vetlla pela seis interesaos, madi
tetan lada.
1

lo.

DIreectl del test, rr,r..; 115M.: E-7(11.
Velocitat del vent ea metres per se7: 3.
Ostia del cel, nevolds; qua! ser.; Vi-

na. e;

al ser+.

Clesse de advuls stratus-rtlmului;
stra103-clImul115; stretus-cnniulus.
Ten Df/YUPPee muero., • Pantera
194tIme, 45'7.
Maltrae, 11'1.
reatan

¡aran e:aterra, El.

Ose.11.1ectd ternsonetrIca, 44. Tempera134 ,
pre emttaeld emsles a . des de les 7 loores
del Ola anterior a 4[ 9 7 ¡ores del dla
la 11 118. 00 rallanclre.S,
a p rorreetrt del ten% en tsura/ P• mps, ere
elblErlelreS.
'tir a muja.

---n-•nn••n•-

PFIEUS DZ 3uzsznipcio
Barcelona: Dura pesasteis al
mea. Provincias, 7"40 pessetes
tres mesos; 15 als sis hiela; 30 un
ny.
Unió Pcstal: 25 pess-etes tres
4110505; 50 els sis; 91) un any.
Per a prosseguir La constitucid de la Lliga deis Drets do
l'Homo, es convoca als represenfants de las einquanta nou entibas que amb Hure vota adoptaren l'aeord de que la denominacid tus: "Lliga Espanyola deis
Drets de l'Hoine.-Secció Catalana", pregant-se Lamba quei guantes entitats de caràcter progressiu estiguin conformes amb el
transerit aeord, te seneixin enviar Ilur representada per a
prendre part a l'esmentat acte,
que talara (Inc el propvinent diumanga, dia 19 , a les onze en punt
del matf, a la sala de descaros del

LA CIARZA-C.afade alta qualitat
PARA100E3
Ferran, 14, 023a

,,n••n•

Vi blane, ae6 amp.
MAR18TARY

Cellers ARNO

Per a diezmares. dia 15, a kg
deu de la vellia, la aeccid
tudis Política i Socis do l'Ate-

mal Enciclopedia Popular bei ora
ganitzat una ,nelltazia necrehtiglea
en eornmealeraci4 del II Aniversari de la mort d'Ya Pornpra 6e.'

flor, de la que curaran els gest111gits senyora Gris:Ane o! de Dosel*,
neo,. Beso, Pujuiä Vailes i 68n1154
go Rusiffut tle faisó oral re es-,
S'ha prorrogat fina al ae del
eue som el termini per admeire
soLlicauts per coschter al coneuro regional d'Hotel, Fondas
Allotjameata, obert per in Sociaa
tat dAtraccid de Forasters.

Taquigrafía CaLlana

132:=2=23;Bill

1

RESTAURANT EOYAL
Saló do Te
cada dia Id danaant ile 5 a 214 de
8 i dinar a Parnerienna di 3 a el.

CAPES

LA Gasza.-Cnie selecta i pur
--

dimarts, dia la a les sis
de la larda,' el doctor Viennberg
donarä a lateadamia i Labaratari
do Ciencias Mediques de CalaInnya la sisena conferencia del
Cura. sobre Orientacions cientifiques per a prescriure el regim
alimentici en la infància.

CORDI LLERA

Vi blana Oaia anip. lit.
Genere ARNO & MARI3TANY

PARAIGUE.3
CARDUR
Portafearita, 10

GRANS REBAIXES
de PI al 15 del carrera en Iota
d'elles, easscrolee. ea-semi:4, porta,
eteaera, co alumini classe extra.
Llorens Germana. Rambla de les
Flore, 30.
El diurnenge es feo la repartíchi de premio a PEscola de l'Ateneu Dernocriitie del Districte VII. L'acta litigué lloo a les
cine de la-larda, acahant amb una
gentil reinada pols infanta.
mesmummlamppos a
1133ORTer tatreIrNse De

1/11121S

î

112121

Mesr.on Raaashs, Portaren:asa . le, 1
Consell sIe Cera, 939, tocan: a Rambla
Catalunya. Robuet6 i Almorta, Ronda
&cut Pera, 13

CADBURY
Les anunciadas conferancies
que donara el P. Gracia Martínez, agusta a la '1Juta contra la
Morlalilat Infantil", tindran lloc
els dais 22 i 27 del mea que som,
al Fument del Traban Nacional
(Plaa Santa Anua, 4).
Les invitacions es despatxen a

la Llibreria Litnrgion, (llalla, le:

La Pin e cc..) teca

Q ES

CART LJ J ANO

Teatro Canija.

NIZ;totle publicat per t'Academia
de Taquigrafia de Barcelona.
Acaba Je sortir. Preu, 350 pessetas.

ri

%/Liar

IMPERMEABLES
SUPERIORS

( A SA

it 0 I (ti

I , i Rrand: Dt..,t Pere.,79

BARCELONA
CliMMASSMISISIMERIMenmainmeinuat

Sabó "LA OCA"

• QUALITAT SUPER1011
Fabricase
JOS8P ALERM.-MAT.A180

Neruntits MICHELIN
No va rebaixa

10 per 100

Stock: F. 8. Abacial.--Aragó, 2311
Avui, a les deu de la mit. areb
inotit: de la t'esta major de Sant
Marta Ondea 'loa una extraordinaria audicid de sardanes al Foment Martinenc (Provenca. 247),
a airare de la primera Cobla Bar.
Mona.
LA CANZA.-Exquisii cata
Els colmados el cenen

pan

Oli de fea de hacall

i

Ea arribat una iniportant partida
legítima de Bergen (Noruega),
Es von a preu raduit a la

Casa Serra

Ptal1

9

El "Centre Comarcal Tortear
recorda ala sena paisana que arta,
dimarts, die 14, a tes den del ma,
a la Casa Provincial de Carl-,
tat, se celebraran da funciale en
sufragi do l'Anima del que lo°
St)11 iflublidabbji president lamenta

ri, l'il.lustra incal-re En rejas Pa..
dreh l (a. 1. e.)

Entrada laure
Exposfeió dc reputats n'aisles
i alteza objectes d'art propia per
a presenta.
Corta Catalanea, 644

confongueu aque3's DIETARI amb cap mes
Eseudellers, 10

Negociem el cup6 del DEI/1'E AMORTIZABLE
5 per 100, venciment 15 de novembre

. 3'50 ple,

per varia assenyalats progletarlf
presidas per dea Joan Serra Sube,
president de la Unid do Propia,

taris i Industrials del P. N. i

Rara* d'enervases 7, 13,19
Bar:metes a Itt e 1 al atven. de la

Es indiscutiblement el millar

EDITORIAL CATALANA, S. A.

SOLER i TORRA G.

083ERVATO211 RISTEOROLOCIC OS LA
ree'lliallY/Or are Osecti.0011
Dla 13 do DiereMbPe da 1929.

ANIS DEL TIGRE

DE

P2r a evItar i Euarir la Sifigs

MAN3

GAS ETA LOCAL

Bomh o nr, : 2:tecla:a : Cacao
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Immena assortit en generes per a veßlits i abrica
de aenyora i eenyor. Vendes a l'engrds 1
.1ifigle Mea.% 7 I.Urk.41,42kel`i»12°

JOIES VILANOVA UNIO, 6
El divendres passat va visitar
la barriada del Poble Nou una
comiasia de l'Ajuntament presidida pe; tinent d'alcalde En Mart.( Matons 1 N'Agualt Escolia i alguna facultatius del Municipi amb
els jefes d'Higiene aeoutpanyala
dala metges doctora Gallardo i
Novas i del senyor Tronara en re.
presentació del senyor pivernadar.
8912M14 _A13 maga

•
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Orquestra Pau Gasees
• Clonoert, popular al Tivoli
•
camaurremaa nombruslasiIria, catratirtlatarat, dealtausa de
tonta. la brillant orquestra, creada piel rucatro Pau Casals, va
•unc .jrrer ta mal deg passat diumente al lacea.° Tívoli, vulpina
de gom a gola l'espaiosa sala.
Letudinite Gonstatii un varitable homenatge. atacaran-leal entusiasta, de/ pi hie de Uarcelona
a ta nutabla orquestra i a sos
ammeat artista director, un deis
prest.:gia ma yar:tala mas legitima de l'astum Catalunya, el qual

amb tanta i tan impertorbable
conatalicaa i saver. inicia sólidament dea d'un coinene una nova
persoualitat musical.
El coticen., formal ...ab els
exila més ulaximes de la passaða da tardar, no podia ésaar
mes iatiarasaaut i atractivol: la
vibran* obertura "Egruont", de
Bacthisvaa; la eimfonia inacabada, de &ambule (l'eternal emotial sensual "Vaunsberg", del
•
"Tanakauaar", da Wagner; el gra
&es "aiikoara", de Rtmsky-Koreakoff; "E! vol ded borinot, i el
ineravalles 1 vigores poema simfauna da Sta-avisa. irises dmnquîe "Mota. i Transetut
guracia", tala de les obres mua,Cala inat grandioses de la geneTarjó contemporania.

De Catea aquestes obres i da
l'executi mel que assalaixria
per t'orquestra Casals n'hem
parla t amb admiraci6 canal:tal
ala uoslres comentara, exteaioritaaut tul times la p ostra anUafcciú amare Barcelona a la
fi Mabita deaa (irgan:sane d'aqueat
genera, sarmaaroant conalituit i

parrac.bsaicat dii.ciplmoat. arab
mea paradita:silba! premia mas procada ilia i
nua.d.a i

le una
insel : remaba musica canse:aria

taima i tatuara-da.
Que 124 quia 41 em no es pas flaggrsti:5 personal. "parti-pris"
ama:Maceó cepricinsa ho tiameatan amb tala evidencia aquest
ooncert poimear ducat al taaere
Tivoli en aul s'hi van proditir oeuälates (fina i tut, ir.terPainpre'a recisourial degut a 1'4_
liarme abultada que aewei a sen-

nie.s si la sensibilitat artística
que paleas e/ uniste del setcants
en els deliciosos titula entre els
que sobresurt "Lea Vieuz Galana atlas tresuriares sur vannaes

sous les Dominos poopros et fesillas monea". o l'erigirle musical
cercant a la suggestió de la idea
zentilment abillada amb son dualinó de color.
Wanda Landowska ena fati
sentir encara al clavicèmbal altres panes d'autora &Mica (rancasos, frent-nos avinant en arribar al "Braustle de 3lontiaande"
(dansat pela valla), d'Antouine
?rato:ataque (1600) que aquesta
Pag ina era la que mes agradava
aentir a Wanda Landovvalta al
anule Lle45 'regatea
El pabilo, constatan en la sera
majoria per la colaina franceaa.
entre el qual s'hi vejen alguna
literata catalans apaudi lardarosament a l'emiuent concertista,

demanant-li algunes pe gas mis.
Aquesta m'ofició foca ilaustrada
anib uns intaressants comentarla
de M. Bertraad, director de l'Institut Francas, qui presienta aiximalea, Mad. Lancluwska a l'au-

ditori.

Es resum,

musical.

Asseclao/6 d'Arn:ca de la
altalaa. Tato Barcelona

L'extraurdinari nombre de concarta celebrats aquesta darreres
diea ene impele ben a pesar riostra d'asentir a alguna, entre
ella a l' ú ltima audiei6 da l'Ateocacle d'Amic de la eleatra". en
la qual rr4)118 un roneart
nulaTrfo Ilareabiaa formal
pela smayurs !licitad Vinyas, piano; Mara,: Per a lta, vitrli i Pene
J. Manida atalanten

Por refartinaiea silbara que las
obras aniumeadies. tia Taso do
le...a-Chaveta altre de B raima i la
primara aiteliaiú d'una ciara d'Eug e n/ Gama-iza (cine iinpraaamna
d'uy SUiell'a al camal varan ohtenir una ayo-amad hra digna (Ial
rantem qu• g aud e n e1 nao Rar-

celosa.
L'abra de elamaans fan un alrit,
rapstint-s,
Menta.

--------

La naaaniiiiat d'un pülirlio
neuelormalemile en usa marefeataaiú aulnarail d*H4sest ganara

concarta. /Vnoni Grata, 51041.
R.ta Brasa, piailifila
Asneisi Ssró Istirnia de

Aatusi ärt.ihSd rraparea entra atina:tras cola a aiolimsta
gran oteada 1 artista consumat.
Extrau ei so cat rabust (la 1 . naadiataeal , iaatiaa amo iota aura
launiral; rolo.

Ile-

varaatemnant rema:atabla. aijt,I umment dc facilitat
aaorohroaa.
Aqueia trairaartisla 1:atafea notabahmisa Fas» 4,1 ß ear.repadt.
piagisa 1141!11 tat eLl la bella :o-

paca de Yeraeini. tata ala Lampa
de la qual •xprameä ainb una exquisida disaia. La "Claccoua". da

Baca. eritaada da le. mea roa:llamita tilitleultair. ,Irmuatra al pabilo d'avena aziraorelluari d'Ana
tani Briosa d'eme que Lo l'haviera salan, impaaant-se par la
aava aliada tacniaa i pod•r6s
inettaalase.
EXECAllä ademad

un -*enriar!" de
Tarbaikeveaky, ultra tambii ti:acallaba, i da pul Yeti di da. 61: 11'"Ilenne al Sor, de l'ópera "Le Caqdeer", dj Riiniika-rinaakaff,
lates per la SP y t •le¡a11I
sztalódi,es; "Oriental". de Chaar
As i d'eaparit inal•noenia,
pro-

Arrees de la Música
Baile( aqui aleninaa dadas bit,
rallan:u.
l'ainlneol (emir rime
i r RoViing une
d'Aulas da a Madama • raaaroara
al g nu terpnr
enr g . nus tin,tr 1-los PI vinent a:van:iras. 45 17 ls l'ati-

tual.

eladi p ar Rasing naaqua a PPLr*grad en 1890. on saluda el
cana A rodil l da 21 sita* efflrä a
formar part del t'a t ea del Drama
-M10,1e,s1 da p er rograd. rom a primer tenor . fertt 01 •eld &bid en
repara -Engan Oneatii". do
Tachalkaa ski. Des d'alashoreg
(su rala:nata., "loaraaas" de tantearla par Angluterrx. Alaaranya,
Suiaaa, Flalgiaa i Fatal:: t'ilesa
ni importants
astuant tarb
taatraii itAnglatarra. elide a Lten10a
Ist.P.itaigg
ha
danal
dras
cant.
Vladimir Hacina repreaentä en
Phi SIC m' a cerbo Unitimitiit Unida
a l'expree e.aileS en fati da cantar,
barratiniiiant el pilsruai eraat pal
patea ama la itiaaira dea aaa • -.
altor.
Ea l'actual temporada cantara

a lesoecia. Irlanda. Alantanya,
França, kettata I r nita i Gana d
artista VP per
Arinasit eniinaell
primera vagada a Espanya

PALAU DE LA
GENERALITAT
La sessló de la leeputaeee
Avui, a lea quitra de la taran,
celebrara la :aguan aeasi6 del
present periodo III l :m'a, a

nunciadameat fatalista i que fou
banda; una &mimada "Dança ealava", de Dverla i una puluneaa

de Wlentavraky.
Eia tele& tes obres foil Autonl
Elrasa jastasaani aplauilit, afegint al anal, a proas del públic,
una paaa mas.
Feu arerapaelyat el alano correetament par la ßenynreta !tila
Brasa au* ea fin mereixedara
truna bolla "earballle" ad( curo
d'una bona part dala aplauda:Manta.
W11444e, Landowska a l'InsLita! Francas de Barcelona
La iLlastre elavicentbailiata > •
-lfate'don,&ladesurti
Barcelliaaa tina interessant audacia da Lisies antiga francoaa a
l '"Ir.atitut lira:laza" d'aquesta
110 tat,
La aurleaitat artistioa d'aquest
eaueort Intima la aonatituien "lea
F olien Yraaçaiaes ou les Dedillea ", de Fraseeso Couperim
Grai,. obra a« la qual al famas
ateste. Id aivalt ena suggereix la
'Virgialit4", la "Pudaur", la "Per-

@a veriaba', la "Caqueteria", lea
" V ietax galana", las "Comisura be1ä VO41". ta « Froneuie", etc., »dita
dada:Mi l de colora &rapista: ro-

sa, v ermall, verd, blau, "oonleur
d 'invisible', gris de IM, etc., i
da Ii que no saneas que adliaIrar

MAISIFESTAC1ONS DEL
GOVERNADOR

Altir, al ringdia, el general Arduma, en s'abre als periodistas.
ela (ligue que no tenia res interessant per a dir-los, 1 que els
havia rebut per a canviar int-

Las alible:aman:a 1.111 E;,4•••
val Igarmoroadalo
S'han publical els fasoieles 9
i 10 de lea "Notes d'Iaaitieli" del
4,134. ?o ineteurulegie de Catalunya
que compredien, raapectivautont,
un reaum le km vluzes a tatalunya durant
1921, par donJoaquim Febrer, i un mitudi
*orlar Alvarez Latstrilkni ubru
la recurrencia da fealat Pairoauatrio a l'Observatori b'abra. Del
primar treball en resulten dos
utax:in, do pluja anyal: ua a Olut
(1445 mii.limetrea) i un altre a
límelas() (1054 min.), alle b u n ml
-aimlpd'Oren(401miutatres ma Lleyda 1 46 mil.11inetret a
Lea Borges). III segon traba!,
desenrotlla l'evolució del gran Mgromatric dintre de l'any i de 4
en quatre horma, basaant-st

les observacions de aun anya.
las gràfiques correspunents en
resulten diversoe períodos de
grau hidromatrio uniformarnent
sal; un a la primera decena de
febrer, un altre a la primera de
rnaig i un tentar a la darrera de
novembre amb un miniatura d'ha
milot relativa a la primera deseas de ganar. Lea mermes nocturnas corresponen a fenata d'agoa& Á auasaupaaseat d'actularte

MITING NACIONALISTA A MOL'
Dintre de poca dies es cel-leirratel e
Aloa un arte nacionalista, que linde,.
efecte al local del Poment Naciona:iste
"Rafe! Casanova" i es el que pcndniu
Oart diferents elsments ¡aun d'oí:mesh,
matra.

pressiana.

Manifestà que eslava contentisana de la tranqui..letat de Barcelona i que sembla ijue tots els
elements cerquen la concdrdia.
Atur inataix—continua — ala
metal.largica de l'Unta celebraren
un miting, en el qual hi parla
t'Arfa amb unes pavaulas mol
raonablea i encaminados cap a la
calma i la legalitat.
El dissabte, el president de l'Ae
anciache d'Estudiants d'Eaeuerrn
Catalana don ä una conferència.
L'orador, En Josep Maria Pou i
Sabater, digne que calla obtindre
la Il i bartat de Catalunya per l'eco lacia 1 no per la ravadtmiet. Les
idees seran les que vulguin, pa rd quan un horma predica el ami
ideal anib honradesa, sempre ea
quelcom respeclable.
Un periodista pregunta que Prl
pensava de les mandastacinna
que es poiruatain fer , rem la que
t'auné lloc el diumenge al ves-

pre en pro o en contra d'En Millän Astray o de lea juntes de
defanaa. Fi govarnadnr <molesta
finc
lea trata dr poca importancia
pitad que de toles manaras' ja hay a pres mesures preventivas.

1411.11.TEE
El govaanador ha imposat diveraea multas de 100 i 200 mili-setas a imiustrials Fiarcemna
aue venían Ilet dolantaa
UNA MarilF fZerrarttla rsa-

C3SSallit
A dos (marta de lue daiìmr. a
SP AC:4 Jal ad:e patilla de l'Andian

cia raimuniaa al Onvorn civil que
un grua da 10 • 5 n .
d' a lmea al Casino le ilit ar p ar a
tonar viamies o morir a proaaLit ami doitianant publitiat pea En
MIlà ka I ray. Atiene, d'arribar ni
fati (manita asear caa

E. M. F.

tir l'uratiaaaiaara dal mestre CUP(C/i.

Con tuse el cananari arillo
ii afaltipadiar par als ax anta
tanta Wsi lial0 la damostratid
Mes si p tiora par a da aiutat. da
#4 11 ,) apiesdast •atnipia ga ta ere dia
aeb (elea 11>flille • tra 0 'na • 'ella,
Intaccpatatai par al filiar d'a g .-lavada* eml.sb1a 'mm una vahar uni
Versal lean; a ?Pm e•M VQ5 qoalitals
eccol.lannt daparaites sota la savia erelltele 41 -1 nos f r• arriata
tèuwc fsiraiidahla Pan Casala

una cledieiosa /magia

GOVERN CIVIL LA POLITICA

Manlestacioris i

pro -

testes deis estudi 2i nts
raosaanee . ai veapra

ropa

ci , intruita de pira» *nadie') llanabias avall 41”nkrit vesquies ai cap
d •a xereit 1511 llt y l I Millan Aatray.

a.ruataiara 1. maii n taatacia rail
ofeg at per la indiferaaiaa mateara 1 es (batida:la amb la Lotee-

vomita da ta
Per alar mitluna vatroa anunciatiA una nirinrfastavui a. c m- lar tia
:manid
ubre
tais adadrO a nyie que, ultra no
OSter 1,a-titulas. ido san n i eutiegudas por gran part da la rumia
jovaatua
Ea d' y erma arbren Se la plaaa
de la IIII1vPrii i 441 bou, Reg i a auno
aairanyasa une Car tP lietP en • n pan y •,1 sruti
apaanioadiiarmt-se a la conducta
da aldIan Astray i raeriminant ad
mivaru Liara:col i la, lii-taa afiliara de 1-IPT•näia.
EIs MR!ild i alltäl Calaid.t>
prettamaarn aviat el i n (' dala
i coagragata en graii munió

clavara (le l'ad • fici una/anillara
patearen PD aiiiptar miii unan

ano un 9.11 prestad, a varsiiiila
• qufveques. u privavan la manit.+.11ci0 lisis atieressats ema l'antata del aenyor Minan Aatray,
taramal que er rapatia la niki/aja falsa d'alguaa diaria de la nit
que, ufeenvaruse1 intsrprrtaren
hmur boatiatal als mattifeenants
rorn una adbeata R 1 ( ••• fm. le
per/mara
gol./1 ele eariaila

estad'ann eepatiyuls respeetata
tina llavors pela estudiante nacionaeatm, an rara:, ¡'avals una
que t•xtuaaniriat &tan:
Catalans: @Si 110111 (managers
no Gas interaiiaea. Cataluaya,
i aula i seinpro Catalunya'.
Eta aauyora lela "Umion de Estudaritea Eepaii•loi• rasialeatea 04
Catalitia" respunguaren a la gentaleaa catalana mal) la hataleranout latead d'arramiar ola darrere
cartilla,
LIs preduirea alquimia tapad/ea
donas impurtancia. Eta manitas-

tanta Llaguen,. d'anta a reunirse a l'aacrauamont ¿el Garrar de
Balines i la Granaba forma arasrniaJata pela oumpanya anal una
ralada enema, lima disouteix ei
el oap del "Tercio litxtranger."
canina, &mil natiloiliataL a tia
amb 19.
1 aurgl espontàniament una

CONTRA L'AVENTURA
DEL MARROt
La Comia.64 de Partamentaris p er e
Lo intensificarle) de la rampanya d'opinin
Cffltrs d'Espaaya Marroc te
g.a-ce releent nombroscs comunicacion
d'Ajurimmrmis de Cables ye donant cos,

le d'haver ser, el: acords que els foren
'camelos i amarte dirigit al Gavera Ire
partem-los, A ifj ¡listes /a P..-blicede.'
cal adunar eli mgüents Afitatemeati.
Monllen, Yearell, Maid, Vi:atarla.
Santa Cristina d'Aro, Cursi) de la Selva.
°gata, Banyeres, Tosas, Mataró, Otra
Jalee% Versh, Figueres, Castell d'Ara
Saneo María de Miralks, Lo Ltucu..
Llees, Calmar,, 41d11a, Salt, Vallbonie
Lo Tallada. P011 de Mohns, Vilasar di
Dalt. Agullana, use d'Arrnee, Vila Ma
rallan, Sant Ilitari de Sacalm. Prats d.
Llseeweekr, Ilaspeialet de Llrbmaill. P...
Pais. Cabe tea re Halará, Vilanova de la
Siega, Nada, Mario:ala Aiguafreda, Ti.
na. IllInstre, Cnitbató, Castelloli,

Sal« Per, de P r etmd, Diesrius, Amnyo.
Viiitiant. roya, Vilahur, Am-bis, Solípedo., Mass5, , II65VÓ, ¡'mamás, Calange. Tinrara, Caszeilmr, Sana Quase
falo. Grunisra, corteilicrsol, Les Planes,
AJCO. Valls,,Ilantstrul de Alanstreras.

Coneixia le eerenitat de Boeaho yen: En Pau Casals nie n'ha
tet cunaixer la paasua Ea clar
que sota aquell delicias onatge
rftinic 1 blau do la variació boachoveniana, hi havia sentit sumare una correntia 'fonda de pas.ió, perd conaixer-la aquesta pasalta tenirena una intuicua vivida,
es un tritracie que deo a Corquestra d'En Casals, sobre tot a
la part de corda. Jo rohe pensat
que alza ea dagut a la °traumatancia deisser el mestre aquell
violoncealista que tots sabem la
mui li ha mermas d'encomanar
al conjunt dos instrumentes de
torda aquella sonoritat meravellosa on bellautent s'aaermanen
el to càlid del vion i l'avellutarnent senyorial del "col.lo". Jo
ce si hu endovino, pera davant el
meu esperit s'ea fet visible cum
la calidesa apassionada i l'eatargiment nielinconids aubti•itzaven
el celatge fintsairn da serenitat,
deizant-li junt aquella tranaparancia qua ean pe:anclara de cantemplar la terapeatat de palma
que corria per dmire. I he emes
clarament que un Bestimmen sense aqueat remolí ring ainagat de
passió, seria um Beethoveu tala.
potser más rala eme un Beethoven a a nse sarimitat.
Oh, la pa4ai6 da Ileethoven!
No la sentireu, putser de bell
antuvi, pera deixeu que ua obri
ab:Matra ml nie la abrí arab
l'eutrada de n rt "Patitica") 1 US
euvaira amb fartfoeim impar,
ni delirara anima anillas un retnintnlittnent da neguits i de Huites que la superficie olivas i
xic enganyadura quo II pa ga ei
erran mastre podra evitar tul just
4712s estalati en tempeatat desate-

El nou Hospital de la
anta Crt: u de Sant

i

ta. Beethevati la conté, aquesta
passid, la cenyeir amb tia cingol
da cada-ad:1i artistica. un li permal da parare lea furnsoa eleganta

i dr ileg anarar PU deamaperacte
pera tan' com vaucorla ni ha aa a nsegueix, ni pot-

l'au
El diunaange mid inatf va celebrar-8o UD4 auleume tecla a
ttn:pk:al la Su.nt lau dude alatau de daaeobriram ta Ilusa canamaitioratavie n 1 5 1.•4/neu"m del P atea,. do Sao, Ile g al, qua es den

rtal eh-darla,

iti4 P 9 111.141 uPin 11.1U:sit i en patriota En liaim Rebell m leauen
Na Marta ea a tlaaarpcidi ftabell
U va, . vidna it itaparragnara.
A l' a sinewa n arte van
• I mota. iiaatala
el gavarRatior jvml sanyar Arda,
▪ ai capita general senyer alar
¡luna l'Ajuntattaant .4:
corporaelo, araban pel director
tnArqua- g d'A n e i ln, al a i putat aricar eiraii• raprimaniamt a La
Maiinoniuntlat; el diputad a Carta
aativar etiraele; el daga de a Facanal de eh-Nimia:a. N'Aruba. . Mar
lila a Vargas. P I) repraaaataaea da
Ita Fartiltaa da Farmacia; ei doctor V i ura, d a a !total Aaailrina

aa aarendat seria Un rmavintent
854-e rd p i& un lada una tarran-

•

Je

tics
rii a a aiatir an lamba el doctor
•
%tapial Horcad. daga del Ca+
faau !alai
I'llaapital 'le la eati
ta Ce au, ele ineiaaa 45 illespilai

da Sala Pita doetara leraixae
Tarras. la Jimia d'Ailministraale
▪

ser s'ho preposa.
altrament, par qua proptazaralía? Ne oía aquesta a sumnia
•'el/ä ort a 49 l'ari? Una serenitat
earia• paaalia tierra una baniquasa ce n.is gräria lzita pa gana aen-

CliospiLaz de la Santa Crea,

formada pala eaneages diatioas
Cararaah i Pmg, En Car:wit de.
l'aquest
For l uny, al imaidur
Apio:Amena Judiap !loaba; el
sar r taairi. En Itiiiin41U Campad I
'a C o mu•ilat 'te lierinans 1 WerManea d'aquel' establitneut ba-

nana.
Entre ele mimbreaos invítala,
diatingides tehi V » n 4 1 . .17)
• Mi; Ir. Itervelona t els paremia
deis generas denantia
Al veslibul eitingregaren 'aLt autardate 1 invit.A14.

Is qua!. E> 1,rigtreit hl ergilt
tal Said que ha d'4a ..-ar Sala de
Juntea óC I'llaapital de la Santa
Crol, i Sant Pau.
El aanyor Haaba, va (er un PC'
UI Lar amena detnauant l'amo
de la riulat per a cooperar a ro-

bla ban'ailca olio ritalitaa d'llos•
pna, de la Santa Creo.
A fagi que la varnat La de [traelacar-tia pa...sal:alai de les ideas
i per a sellar la satiafatatild
fea» ba al neetre próxim. Ya arabar Mallan' a los setiyorea ra-

mones a Lrehallar por a difundir
l'ubre ea i'lloapital.
El mamar Maytiaa, osa de la
majoria dial ilustre Ajuntamatii,
va p alear doaprea glotiant el sigflirtea' de la Santa Grial anti, rela aaritat arbitraria.
l a mió
Fmalinest, senyor aiarquaa
d'atolla va prometre al camama'
de l'Ajuntament por a (1 110 avise
01g41 el fet Eaealsameat de I'llospila, que ba d'atusar, tant per le
cave situaoi6 oom por la aova
mara t teaboola, un dels mallara
del raen.
eat seguit fan dearebarta la
nema que ha da parpetuar la mamaria lela benotacturs, que vas
pagar la nonatruocid dial pavella
de Sant Rafe!. La llama im molt
leerla I cona4 una inscriocid sencilla

de guardes di befur44M6

s'està eanstruint, fant vota per
a qua s'arabi ben aviat.
Lea entornes 1 invitaba, una
vegada hagueren visitat ele paap itona contamina van retirarse sense que hom celebres cap
mata acta, car la Junta de filosanal amh malt han aeord, va perita
oindir del consahut lunch o
banquet, tenint en aompte que tot
ba da dediaar-jois a ha Garitat,

Ela invitats visitaren demprea
lee ohraa del pavelló central Ql"

Siempre be lamentat que 13ce.
Lhoven no fas suediterrnai. A
Wagner ti ascua ilion reamar Mutante, potser mas encara a
Strauss, perd Baethuvau naixia
fora de Roe. Saber cubrir les formes apassionades anala veis de
serenor 1 caatedat, es gracia
essencialment inediterrania, lian
vos-en dele que pardea de la (redor marmaria deba greca. La tres
dar Ae del rnarbre, no de l'obra,

per6 co la ment mig !lasca 'Val- t
pu
na renaixantuitea, la fredor del
marbre-materia pasad per amen 1,
tabla contaste al marbre-fornta.
Sobretot aquel! deplorable sepan I
renaixement del aelcente que no I
traba descubrir la Mismas* fan- 1
eliu• ia de pasito qua calla par a 1
fer un Amalio del Balvaderel
Toles aqueatea cenaideracions
artiatiques, sabeu, a mi, prora, i
qué :no les ha suggerides? Per
que he gosat a formular-lesa Prl
raer que res. un 'trufa pot garlar serupre dar mentre 1 t'ad
en nom propi i amb g entil e( me,
parque ala seas ulls, allibarate
de a prejudieä dammola, poden
Uucar COSES (pie els profeaaiontela,
aempre partidaria, no rolen 1 a
força da no valer. ne piacira amire. Per6, a imis—i aqui ei lealar pot descanear, pare/aja arribefa a la polltica i d'airó si qva

en pot parlar tothom---ja vej a una
serubdança entre l'afile] haotaav•niä i el del nowtre darntimea t patriitic. El 'matra penda. fina ea
en wat:tienta daaitiLadie uan'oeuelista, es sentars iiirvi i platas..
tia? Per a Manifp .tar al sau untuiiiasine casta e.anp4in.s aiiii•sisarIS
1 talla sardauva, que ea hallan .„

r ottiptant/ Un faraatia ea alisa
que es mas aviat Bria ga:: o gata*
d'al:henil-zar el t ernpa. que 94'1“1
do protesta. Un relatga angalur4,
vela la paaaie fils reat i latala par
dintre P a ria sual f idau-var en, eme
la paositi en 9,11.11y .eit, p*C6S ne ia piatirpa mai. Pahla nula cap hallar
enenplant i g ar prado:dar aaataa-.l.

alta-Pea armella aerannat auaaata
de lea gran farrea saIiirais que
caben far la fa ma actillament,

nada un tarrnana da barden/1in insifeweiva ane (uñan' risa! nsi's itsar P rr4141 11. periS iii1 si su 4 00 rer 0,...!
• iii terneD per lilat• u riva. (, *. idelira ros gavarna, para anua ofai_
ga. TI aornitrtni a!i pa.co. lb
la tartana. aemp t am al s ardamoa
1 d a Pa n amie i ele :V ais quo manI que() pPr a la re••nja

l ada, tina gtaattaulatma de faifa_
En arnbfhia rans. r.b.“leala 4'art.
Pciara ataor lit. la pa g aiti *ora
tamha ta aoraai l at. cima' externa
eterna , patea oadav a nir-ae qua jer. .'.«anrr.u. T..1 que radq
Ma capall awarch im rdlee inkarn Al! do I i hnme I al ! (‚4i1 romptaa.
del pollo que
da l a parauta qua intplefx: antb es aii Pr‘ rnie qua sie
w , ir In e- a Osiar s ra In vaanalat adai llItael d•tr.nitaf a ¿a ?carea. 'al eses a 1111iea fga t robil diria "tipagratica"1 1 prt11-1
dal vara; qm. Chaguar tiagai Luna I
Geee n •• a Rn 10fi e re g ale be
paaaiii ounaminar, imit a calp,41wra
o n•aut la pamala dei flaria tayee i
cojo alai, bes anillada dr serenar, ela
p a tiate de Cata unya.
pera si rairerava fiel t at msa dais
dos P lements, eart s'advairia
1
R %lea PP`J.I.A

tieetwr
V.edieitta
pul eodieegl de Pariazacu-

1101IffIl

manifeataeiti, avantpnsant a l'entusiasma pels uni
no l'adbeinii6 pela altrea, 51116 la
indiferencia 1 el deaintarea mea
absulul per l'esperit foraster que
els anirnava, Ea donaren visque
a Catalunya i a "Accid Catalana"
i l'oren cantata per bata 'Bes Segadora".
Erts hem assabentat CrUP Pille daTensora del 'Tercio" foren diapersats més evall per un eaeataat

LA PASSIO DE BEETHOVEN

UN

P.-DAGOG CÁTALA

Mossèn Baldiri Rexcch

Una alega de latesaiinaritaa meWats mil:airaba de lea quo ata/.
prefarartaia as dediquen a 01,1449l.i441* d 'P rIPPIllyalei•Ill, hit t u-wat, a
l'aalorn tia la eatdattal narculdaiu» d'Afilies do la Matraca:la la
Miciativa ristra ida lionteliatg• al tito' ara gairandl oblidat i
da,eionagut
ataatre d'estudi
i lumia itionaaa Baldiri
Ilaxach, root•r de Sant Mart.!
d'011era leorana/.
Marean Raldiri Rexacik, da una
do lee figure» aula :ilimitada:anta
del seizin XVIII a Catalunya, daspiala lainaulciada da les Llamare» angla:ara da las aoves Iliber-

tata
La es va figura, per virtud da!
contraat, >Mal afarola aval en dia

une. proporciona magnifiques.
En al periodo da mea gran •nstopimena paliar, de la ileeadanoia de
Catalunya, guau ala catalana eran
catalana, culto per instint, enrabie

aonacianoia, ell, umamea Rezarle
reaulia taillarnent alba que mas
tara bus n'ha dit i SP ala fin 44
problania de padagogizt: ransonyament ea la [Magua del pa.
bita.

Per na d'aquella fez/amena quo
aavint ea donen en la Materia,
aqueat fe/ tan natural i !Asia,
Pettaguipa. da l'ensenyança en
llengua matarna (en la Hangua
qua parlan ola noia l nones qua
van a estudi) hacia catat alterat en algunes bandea (metes
d'HL:tata batierugania; cona Balgios, Alemanya. Auatria, Esitanya,
Raaaia). Calgua que M'emee protimlos arburadea que provocaran

fintes duseuamana, fina arribar a
les graos imavorattaLs per a reiviadivar ei principi fonamontal
d• lanumayauleat ea la ¡lengua
poble.
Avui torna a fulgurar bellament aquieta pentotal 1 ja eta fax

dl

un docta del tan adqueriladea
pagues i meaquinee vous que eacara, en els Ilims de la eivilitaaola, criden per un ansenyaninnt
en una maletas llongua per puMea de parles diferents.
A Catalunya Lamba s'opara
aquella confusió. 1 avui impera
de l'el erutara; pena ja la clamor
ésa general i l'opinió umnItnitna. ea
favor de l'ensonyameut en Hangua catalana,
Per ama quan equina retorn
s'éci operat, gritoleb al múltipla
eatury j al treball de reemastruoa

ene infama qua pea:manta el reaaixament catala, an pl a na pmsanea, i •rate rasplondart d'una
letal re ennattasta, qua setrbla

prupera, quina enmeiti no fa ad
girar Pis ulls carera i !robarteas amb el amdcat mr,saèo Bala
diri Reixaeb, que durant Mnquan-

ta un any feu de remata° •d'estudi
a Sant Marti «t)llara; i vaure't
oacrivinl aquel' Ilihre "friatrucMona per a l'armenyança do unayuna'. apareen l'any 1749!

I llanca, fumi gan Haldiri Rexach, itheb lada la asea modestia
(seas* l'ampulmotat dala mudar:la corrents p adagegiete) 010
seria al Masato do la Pedagoga
Catalana?
Vou'a - aqui parque. coincidint
en un malea pensar, tehan (Total amb la iniciativa de fer-li tul
honamaties, iimb ele alludils
"Meca da la Inatruceie" antitati
com: Inatitut de Cultura i fiblioteca Popular de la Dona, Associació Protectora de l'Enaenyanaa Catalana, Soobittat Bares-

lonina de Rastras Oficials, Centre Automoraiata de Depandonts
dei Comerç i de la Indústria de
Barcelona, "Magititari Cierundenao", periódica do atrofia: Associa-.
cia Provincial de lleatrea, de Carona; GulDiS4ild de Cultura de
l'Ajuntameat de Barcelona, Fedaratad de bleatrea oficiala, do
La Bisbal; e llagiateri Tarriconenas", paleadas de Tarragona:
Comben do Padagogia de la Manoomuaital, Bacules "Ribas". da
Rulo!.
1 par tal que Eltomeaatge que
',lag' de lar tengue aquella inia
porta:tela, amplitud 1 popularta

tal que ea marina, las ilumines
enlataba oonvoques a una magna
rAL111141 que oportimaniont ser&
anunciada i de la qual. sena duhte, n'e ix ir à un boli enlabia per tal
que l'homenatge Maui, raalmento
un bomenate• de tot Catalunya.

VOS, NACIONALISTA,
que ua bou lamentat de la paca
pP011111* catalana,

quo heu enrama

ami seguits un Mari Integral.
masa nacdonallata,
JA
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Noticies que semblen
treuen im -

oficioses
(portáncia a l'incendi
del port de Nàpols

Roma, 13.—Les noticies que
l es reben de Näpols treuen tata
. importància militar als danys soferts per alguns nevase de guerra a conseqüencia de l'incendi
d'uso vaixell petroler a les immediacions de l'arsenal. No lii ha
'hagut tampoc que lamentar cap
desgràcia.
Afortunadament han resultnt
exagerades les proporcione que.
en ele primcrs moments havien
donat alguns periòdics a aquest
fet i que els corresponsals havien
trarnes.—Ràdio.
00111 COMENSA EL. FOC
Nhpols, 12.—A l'arsenal s'ha
Inrendiat un vaixell dipäsit
nafta, extenent-se el líquid pel
mar i comunicant el foc a all res
vaixells, entre elle el contratarpediner "Aguda" i el vaivell explorador "Marsala" i a al "Ros' 00".—Ifavas.

La situació diplomática es presenta fosca
On es celebrarán les
Expectació a Anglaconverses preliminars, a Londres o a 'París?
Refet Paixà es posa al front de la administració turca
terra

La

féu telefonee a Londres el telegrama autoritzant la proclamada
de l'estat de siti a Constantinoble
i els altres que havien eslat d e
-tingulspedrcto lampanyia del Cable Eastern.
D'aquesta manera els telegrames pogueren ésser tramesos a
Constantinoble.
En realitat, l'estat de guerra
no fou proclamat, no per la manca (1 instruccions a Pelle, sind a
eonseqüencia del desacord existent entre gis representante aliats
sobre l'oportunitat de la mesura
a la qual hi havia tres generats
que s'Isi opoeavern
Per (atina, en el que es refereix
a l'acció eventual contra els
tunee, no es dubtós que si els
turca violessin la Convenció de
Mueänia i ataquessin les tropes
aliades de la zona neutro, el Governd francés no toleraria aquests
fets.
Postill a del conjunt de circumstäncies que l'actitud del Govern
francés no podria explicar laenerviositat anglesa.—Havas.

catästroie de Xile

de la illa Hawai, que la marea que
s'ha produit a les eostes xilenes,
a conseqüència dei terratrémoi ha
causat importante perjudieis a
aquella illa. La badia de Hilo fon
assaltada per un imponent onatge. Es rompere n les amarres de
molts vaixells, produint-se en el
por'. una confusió espantosa.
NJ es té noticia de que hi hagi
haglit fctimes a conseqüència de
tan fernadable mareaEle nombrosos japonesos que
resideixen a la costa d'acuesta
illa, fugiea espantats davant la
lennornsa rnuntanya d'aigua que
queia sobre el litoral—llevas.
A LES ILLES HAWAI
Nenes York, 13.—Comuniquen
de la illa Hawai que la marea quo
D'ha produit a les costes xilenes,
a conseqüència del terratremol,
ha causat importante perjudicis
a aquella illa. La badia de Hilo
fou assaltada per un imponent
onatge. Es romperen les amarres
de noolts vaixells produint-se al
port unta confusió espantosa.
No es te noticia de que hi hagi
hagut víctimes a conseqüència de
tan formidable marea.
Els nombrosos japonesos que
resideixen a la costa (aquesta
illa fugien espantats davant la
immensa muntanya d'aigna que
queia sobre el litoral—Has-as.
LA REPECUSSIO DEL FENOMEN
L'ONA SISM1CA DONA DUES
VOLTES AL RON : : SISMO -

GRA FS DESTRUITS
París, 13.—EI fenómen sismic
que ha devastat Xile ha repereutit a iota la superficie de la terna. Fou registrat a Argeria,
Brussel.les, Florencia i Boldnia.
En aquest darrer lloc els aparells sismogräties, per la violencia del moviment quedaren fets
Aquest ha estat de tal amplitud com no s'havia registrat

Ii fou tirada per En Piera, durant queda lliure 1 En Gracia enjega
la primera part, havent-la des- la pilota als espectadors.
viat a córner.
Acaba la primera part, en mig
Potser que moralment influís de l'estupefacció general. Ningú
s'esperava
un joc tan fogós dels
la seva presencia en el terreny,
la tasca realitzada per l'esmen- perú materialment no fou matt espanyolistes que han fallat a
mes del penal, dues ocasions quaneceesäria la seva intervenció
tat mig ala.
El seu centre, N'Ellas, juga el resultat hauria estat gran co- si segures; En Gräeia també, al
final, n'ha pifiat una de .g.rossa, i
lambe amb extraordinària ene- sa mes.
L'Español sortí al camp cono entre comentarle apassionats
penta, sorprenent a tothom; els
defenses Montesinos-Canais, cum disposat a imposar-se, la qual s'assenyala la represa del jo.
pliren; no va ésser ell seu joc per cosa desconcertó bona estona als Tothom confia en la caracterfsa entusiasmar, mes resulte, scrte- blau-granes; finalment, l'Alcän- tica segona part del Barcelona.
L'arrancada inicial torna a
pre dicen i aturant les escome- tara arrenca i xuta des de Iluny;
ses dele contraria. Els que des- la pilota es desvió Ileugerarnent, ésser per l'Espanyol, qui obte un
entonaren varen ésser els devane Jo que evitó un gol quasi segus. cerner gimes lot seguit, sonsa
lees; no era d'esperar una rique
Unes mans d'En Colmado en el conseqüències. DI Barcelona pore
de combinacions en elle, mes-sa
fatídic penal; el tira, entre gran ta ja molt malor el seu atac i
si que podien fer quelcoin mes espectacie, En Canals... als me, domina; inane repetides d'un espanyolisla dintre Eäria do penal!
prästic. L'ala esquerre sobressure vols.
tira Sagi, no poguent exitant
ti en la grisor de la Unía.
Nova arrancada del Barcelona El
Del Barcelona no pot dir-se que remata En Piera amb un xut el gol el superb "plongeon" d'En
que ho fes mallament; pera els magnitle. Es tret ben fi, a córner. Zamora. Ovació.
seus ataos foren dirte(its amb poEl joc s'estaciona al mig canon, ' Una arrancada espanyolista i
ca eficänia. De la davantera es havent d'assenyalar-se nombro- salva En Torralba; des dallas-era,
el Barcelona domina netament ,
distingf novament En Piera, per
la seva rapidesa i valentía; d'en, ses faltes; el ion en af no te lliurant-se els seus contraris a
cap
vaeor,
dar
es
redueix
a
un
la defensiva) Alvarez e, nimio
tre la monotonia va esser la nota sobressurtint; En Sagt Lambes pilloteig ben insubstancial. Alee que contribueix a mesure la Unia;
espanyolista
amb
;Patenta
sortida
una
m'aneada perillosa la salva
ens agradó torea en algunos
d'En Bruguera, el qual resulta encertadament Surroca; tota la
arrancades per ell iniciades.
tasca d'En Gräcia i Aleäntara re- Ileugerament lesidnat. En un do- filigrana de passades del Barcelona sobressurt en aquest
sultó difusa; no podrem definir mini blanc-blau tanino la sensatotalment a que poilia deure's ció del primer gol d'aquests; En ment; peste la defensa espanyo"alió". Lo cese, es que no agradä, Bruguera ha Bonn en fals i la lista té la virtut suprema de no
su eorrespongue a lo que delle pilota rodela davant la xarxa; un decaure gens. Vers al flnal, el joa
"off-side" detura la jugada. En has-le tornat a ensopir-se, tenias
Podía esperar-se.
S'esperava i amb fonament, Bruguera salva bé per segona vee d'intervenir-hl repetidasnent l'heque la tarda seria de les memo- gada 1 per fi En Sagt arreada, bare per a contcnir excessos de
uns i alinee.
rables piel treballs d'En Zamora, aclarint la situació.
El partit fou, dones, guanyat
i aquest rarament tingué d'inlerUna escapada de N'Aleäntara
veuir-hi. La bola bala perillosa
i ¡n'A. Zamora 04 tale¡ el mare pel Bäreelona t j be, ha de. re»-.

ELS ESPORTS
El Campionat de Catalunya
de Futbol
El Barcelona guanya a

1

aO

No es peca t afirmar que el pír-

bite se sentí deseucionat i sorprès pel transcurs i resultat do
i ¡'encontre; s'esperava altea coca,
considerant la superioritat de l'e.quip blau-grana, que si en joc i
:ciencia es mosträ sempre superior al seu adversari, mancó le
/la fogositat i entusiasme tan ne' cesearis en aquests partas.
L'Espailol, en canvi, equip d'una palesa mediocritat, tingué una
primera part impetuosa i en la
iiegona sapigue defensar-se amb
' un coratge i tenacitat esorpre'peale.
El futbol, una vegada encara
;Mes, ene demostra que per sobre
de !tendiereis], l'entusiasme triomfa. L'E.spafml, mancat de clavan,
ters, era difícil que poguda gua,nyar, perú, no obstante en mols
Moments por% un manifest aven
etatge; la saya tinta de majos fou
'la que actuà millor i la que es.'portà tot el pes del partit. En
Traba tingue constantment "bto. quejar al perillós Alcäntara, el
qual sols pogué xutar lliurement
ua una ocasió; alzó dbua Aiea de

I

La S. de N.

Els preparatius de la conferència de Lausana

Paris, 1 3. — El redactor diplo- nyada pel fet que el general Pelle,
mätic de l'Agencia Ha y as asse- alt comissari a Constantinoble,
gura que el ministro d'Afers Es- hagi estat autoritzat per a pro'canees d'Anglaterra ha fet sa- clamar eventualment l'estat
ber el seu interès per entrevis- guerra a Constantinoble, d'una
tar-se amb Poinearé, per tal d'e- mamara notoriament tardana.
xaminar l'actitud que han d'obLa realitat dels fets es que el
servar abdós Governs en el que Govern trances telegrafià el dia
es refereix amb altres proble- 7 de l'actual, a dos quede de dotmes diversos, tale co mel de re- e del metí, al general Pelle abans
paracions i les qüestions de Tan- de coneixer la decissió gegen Egipto, i Tunie.
nerals angles i italià. donant-li
El representant d'Itàlia, se- autorització formal perquè adopgens indicacions fetes per Lord tes les mesures acordades pels
Comissaris aliats, i l'estat de
Curzon, podrä prendre pari
aquestes converses, naturalment, Vestat de guerra, si aquesta meque en el que en .alles tingui re- sura era jutjada indispensable.
lajó amb assumptes que bote,
Dones bé, aquest telegrama fou
ressin a Itàlia.
rebut a Constantinoble el 9 a la
Se sah que per part de Franca nit, a cauess d'estar interrornput
1
ha estat acollida amb gust la el cable angles de Sira..
idea d'una reunió preliminar, enE. Poincare, informat el macara que hi ha diticultats que im- teix dia de la interrupció, traetä
pediran que es cellebri abans del doses vegades de parlar amb les
dissabte próxim.
autoritats telegràfiques de Mal' EL PERILL DE L'ARSENAL
Aquestes dillcultats estribin en ta per a pregar-les-hi que enviesRoma, 12.—Las darreras notique
par
un
costat
les
eleccions
sin els telegrames dirigits a
ecies rebudes de Nàpols particiangleses enea fixades pel dia 15 Constantinoble per la telegrafie
pen que l'incendi del perl'
del
corrent,
la
qual
cosa
dificulsense fila, perú aquestes autoricompletament dt••
ta la intervenció del ministre bri- tats no contestaren.
ners.
Aleshores el senyor Poineare
Ha circulat el rumor que el feo -• tänic; per altar banda, el senyor
elsavia propagat al contratorpe- Poincare per la eava part te prediner "Aquila" i al "Marsala", cisió de presentarse davant del
afirmant-se que es consideraba Parlament, on el divendres conimpossible de salvar-los; pe pe en tinuarà el seu discurs sobre poel ministeri de 'Marina han negat lítica exterior.
Finaement s'assagura que aques IMPOSSIBLE CALCULAR LES
l'exactitud del rumor.
Han estat remolcats a alta mar tes conversacions, en vista de toPROPORCIONS DE LA CATAStes
aquestes circumstäncies, el !
ls navilis incendiats. La nafta
TROFE
mes
probable
es
que
es
celebren
Continua cremant i el foc s'apeoBuenos Aires, 12.—El centre
a
Lausana
-el
próxim
diumenge,
pa als mols, amenassant els coe
(lel terratremol que ha devastat
Perts. Per haver-hi a alguns delle on aniria gustós el president del Xile es troba entre lee ciutats de
matèries perilloses es temen ex- Consell francès, si aquest pro- La Serena i Coquimbo. La viocediment s'estima a Londres com lenta sotregada ha estat seguida
plosions.
L'almirall Acton, comandant do mes pràctic i possible.—Havas.
pee una forta mareaMarina, dirigeix personalment els L.A QUESTIO DE LES INSTRUCEi divendres, entre les 23'50 i
',rebane d'extinció i ausili.—Hales el'54 el mar avaneä uns dosCIONS AL GENERAL PELLE
yas.
París, 13. — Les noticies de el nie metres, ocasionant imporLondres presenten a l'opinió an- taras perdues a les caces del liEL COMTE SFORZA A PARIS
tneal en les poblacions de CoParís, 12.—Procedent de Ro- glesa en un estal de febril espec- quimbo,
Antofagasta i Caldera.
tació, a causa de l'actitud del
,Sna ha arribat a aquesta capital
Govern frances amb motiu de la Ele Docks d'aquesta darrera poa. üira,!,j;
I'ex - amba k- -t r d
blad(*) quedaren completament
qüestió d'Orient.
Eforza,--11
La causa de la tensió d'aquests destruits. A Copiaco els perjudidies es, segons sembla, la nega- sis han estat també molt imporgiOLEMUE INAUGURACIO DEL. tiva de M. Poincare al desig do taseis. lii ha noticia que en aquesBRUSSE.L-LES
DE
PORT
celebrar una entrevista, tal com tes pohlacions hi ha hagut une
Blussel-les, 12.—Aquest mati un se- ho havia expressat Lord Curzon doscents moles. Els imite paseen
guid naval de vaixells d'alta mar ha inaude quatreconts. Aquests airee
abans de la Conferencia de Lau,
gurat el port de Brussel-les. Obria la • sana.
es refereixen als morts i ferits
marxa el torpiller belga "Zinnia", ocEn la darrera selmana, el mi- reeollits fins ara, per6 es fa imguien després un torpiller francés, un nistre d'Afees Estrangeres bri- possible donar dades precises, a
d'espanyol, un d'angles i un vaixell
tànic demanà a Poincaré que causa de les terribles proporcione
guerra holandés. Darrera seguien norn- asees a Londres per a conferenda lis ealästrofe, ja que solament
brosos yats de yapar i de vela i vaixell ciar sobre las qüestions pena la re g ló de les mines de coure
mercants de gran tonellatge. Entre el FA- dents.
de Coquimbo el mar destruí cinc
blie que mima els molls i les tripula- • Per la seya part, el senyor estiles cases—hayas.
cions deis vaixells belgues i estrangers Poineare, encara acceptant en
*Buenos Aires, 13.—Un despatx
es caviaren entusiastes saludos i actaprincipi /a idea, ha posat la re- d'Antofagasta refereix que sola-maeions.—Radio.
serva de les Mencione que daos al ment a Copiaeo la marea ha cauParlament anob motiu de la dis- sal rnes d'un centenar de morts i
UNA MANIFESTACIO DE PRO-.
XESTA CONTRA LA VIDA CARA cussió sobre política estrangera. immmbrables feseta.
A La Serena, ciutat de quisiese
Parts, 13.—Ahir a la tarda els estu- A més a mes, el president del
diants efectuaren un manifestació pelo Consell no pot celebrar una con- mil bribitaels, el terratrèmol durä
den
mimas. Moltes cases s'esbulevars, de protesta cantra la vida cara, ferencia de caràcter oficial en
tansaren—Hayas.
que aviat impedirà als joves de condició absència d'Itàlia.
Modesta prosseguir els estudis superiors.
DI senyor Mussolini, retingut PROP DE CINCCENTES CASES
Els manifestants atravessaren Paris en per qüestions d'ordre interior, ha
ESFONSADES A COQUIMBO
, actitud correcta, ostentant les banderes expressat ila seva impossibilitat
de llurs respectives associocions.—Radio d'assfstir a cap conferencia piesNieva York, 12. — Telegrames
rebuts de Santiago de Xile disten
liminar a Paris ni a Londres, maSIKI EN QUARENTENA
‘1 New York, 12.—El President de la nifestant el seu desig que en tot que a Coquimbo s'han enfonsat a
Comissid de l'Estat de New York ha de- cas es troves per a la celebra- conseqüimcia d'un terratrensol
clarat que no es permetrà boxejar en el ció d'aquesta entrevista una po- prop de cinceenles cases, resulblaci6 no tant llunyana d'Itàlia tara bastaras morts i ferits.—lla
.IS 011 sanbu ares sus; nos e rosa nas
-vas.
gui alliberat de totes 'acusacions que com Paris i Londres.
Nava York, 13. — Comuniquen
L'opinió anglesa sembla estrase ii han dirigit.—Havas.

l'Español, per

AMES

1

Londres, 13. — Comentant la
Conferencia de Losana diu el
"Sunday Times":
. "L'actitud dels turcs es decanta clarament a agotar la paciencia dele aliats i a presentar a la
Conferencia do Losana una serie
de tete irremeiablement constamate , Davant d'aital situad() es
precie la unitat interior del país
i l'acord perfecte entre els aliats."
L'"Observer": "Estem actualment en un período melle eneera
mes delicat quo quan les anteriors crisis entre França i la Gran
Bretanya i 1, 3 inetil amor a Losana si no hi ha entre e l e alisas una
fórmula oualeevol cEscord. Tot
(hipen de Ese:neta i no se sap entera qui ,a serä la so y a actitud.
Per ara h* ha que lamentar que
o . eltigs a rossat s. ch claree Emitat ile e
Cessetintanuble.
llur “ted depse i.i pan o :a
galrra.—Itedioi
L'AJORNAMENT DE LA CONFERENCIA

París, 13.—L'ajornament de la
Conferencia de Lausana fins el
dia 20, obeeix al comes acord de
les potencies abades. L'entrevista de ministres aliats que se celebrarä a darreries d'aquesta setmana a París, tinerä el caräcter
d'una conversa i no d'una Conferencia.
El complimentarà l'Ambaixador
de França a Berna, E. Alice.—
Radio,

El Govern anglés comunica al Secretariat
que les colònies britàniques s'hiladhereixea
Ginebra, 12.—El Govern de la Cree
Bretanya ha participat al Secretari
neral de la Societat de Nacions que s'ad.
hería a ella en nora de les colonies britäniques.—Havas.
LA LLUITA CONTRA LA PORNO..

GRAFIA
Ginebra, ta.—El Secretariat General
de la Sacietat de Nacions ha enviat als
Govems membres de la Societat una no.
ta preguntant-los si citan disposats
satisfcr plenament les disposicio2s de Va.
rranjament internacional de 1919 dos s
Paris per iniciativa dcl Govern &anees
i relate: a les publicacions obscenes.
A mes a mes, el Secretariat ha comu.
nicat als Govcnis un exemplar del pro.
gente de Convonci4 establert respecte de
l'asurnpte arnb un qüestionari destinat a
consignar les ohservacions que suggereixi a cada Govern.—Has-as
EL VAT1CA RECONEIX LITUA-

NIA
Roma, ta —La Santa Seu ha reconegut "de jure" la República de Lista.
nia.--Hayas.
CONTRA EL FEIXISME HONGA.n
RES
Budapest, sa —El ministre de l'interior
h aenviat al alcalde d'aquesta capital una
nota ordenant-li que inmediatament pro
cedeixi a la disoluci6 de les organitza.
cisne feixistes hortgareses.—Havas.

ELS KENIALISTEs VAN REME,
TENT GENDARMERIA A
CONSTANTINOBLE
Londres, 13.—Segons despide
xos de Constantinoble, atremene
ten constanlment els contingente
de gendarmeria i policia kemae
listes, procedente d'Asia.—Havae

igual fa molts anys i que acusa
A Vallenar i Copiapo ha quse
una catàstrofe cono les eselebres dat destruit el cinquanta per
de San Francisco, Valparaiso i cent de les cases sofrint atiese
Guatemala.
mollee grasos desgràcies.— Ha yae
Segons dados recollides pele
observatoris sirnolegics, la linia
ELS IMORTS ARRIBEN JA A
sísmica loa donat al menys duce
MES D'UN MILER
voltee al voltant de la superficie
ELS FERITS SON A MILERS
terrestre —Radio.
Santiago de Xile, 13.—Segone
Paris, 1 3.—Tots els Observalo- informes
rebuts a aquesta capis
ris dii filón han registrat el fe- tal, el nombre de morts a cone
a- usen, i t jutjar per les lisies 'seqüencia del terratremot, passa
. mercadee pele simógrafe, línies d'un itmer, elevant-se a aletees,
que arriben a tenimdeu centíme- maces el nombre de ferits.
tres. es !rada d'una de :es mes
A iles regions devastades per la
grans casestrofes.
Segens dades recellides per inundad(*) i el terratremol, la ma
dele habitaras han vist desei
l'Obsers elote de París i per anees jora
truides Hure cases i els maneuen
eelacions sismológicinee. 5 le sis- quasi per complert els alimenta,
niógrafs han registrat durant —Hayas.
hores els pas de les ones, la qual
cosa demostra que la Unía sísmi- LA REGIO DE VALLENAR
ca ha donat dues vegades la volta
TUALMENT DESTRUIDA
al m6n.
Segons telegrames de diversos MANQUEN ONTICIES DE NOM,
BROSOS LLOCI3
Observatoris, el terratrernol ha
cela sI una potencia tan extraorSantiago de Xile, 13.—A mée
dieer a (les molts sisa-las:ras han a mes de les nombroses vietimes
deixat de funcionar, avariats per causades pel terratrèmol a Ces
le o adeni sa i duracie del temo- quimbo i C'opiaco, es té noticia
roen — lo vas
d'haver mort més de cinc centes
ELS PORTS *MES PERJUDICATS persones a Vallenar, regid que be
Santiago de Xile, 13.—Noticies quedat virtualment destruidi.
Sembla que a altres ilocmitats
oficials que acaben de rebre's,
diuen que els porte de Coquimbo, situades més al Sud hi ha tuneó
molles
víctimes, essent d'extra
Caldera, Huesco i Mañaral, eón
els que mes han sofert a conse- ordinària consideració els danye
qüeneia de nonada gegantina ori- materials.
ginada pel moviment sismic.
Manquen noticies de molts
llocs per haver quedat tallades
Tots -eis edifleis situats
menys de doscents metres de la les comunicacions.
Els efectes de la mayas-he de les
línia on sellen arribar les aigües
mes vives han soeort enormes aigües del mar s'han norat desee
tofagasta fine a Valdivia.—Ilayae
danys.
neixer's que amb un resultat tan
afinat que ni els mateixos guanyadors en quedaren satisfets.
Els equipe eren els segilents:
Barcelona: Bruguera, Colorado,
Surroca, Torralba, flanco, Samitier, Cella, Pisen, Gräcia, Alchistara i Sagl.
Español: Zamora, Canals, Mon
tesinos, Trabal, Elfas, Urgell, Torra, Gonzälez, Peidró, Ventura
Alvarez.
L'arbitratge, a cärrec d'En
Lloveras, va esser discutidissim;
al 'sestee entendre fou imparcial
i si algun mornent discreparem
d'ell d'ex, no per ajad deixem de
fereli justicia reconeixenteli imparcialitat i de que cap de les seVes decisions- afectà al resultat
del parta.
El públic era nombrosissim:
havent invadit ja des de mea
abans del començament totes les
graderies; en general sa mostró
correcto, excepte arnb el ecu Idol
d'ahir a qui xiuiift sorollosament
a l'apareixer en el .terreny.
Lturopa Lat a l'Avena
per 4 e 1
Nombres públic assisti lambe
al campa de Sant Andreu por a
presenciar aquest encontre, el
resultat del quatl si bé era de loravence cono a favorable per a l'Europa, s'esperava una bella deberte
aiva de l'equip loca/ ee,

En aquests novament s'obsere
vis qua els seus davanters no saben aprolitar les ocasions per
marcar; en canvi el joc de milis
jes i defenses estigué encertat.
Ilen's aquí els equips que
ganan sota les oletees d'En Crees
Ila:
Europa: Jaumandreu, Seca,
Vidal, Xavier, Pelee, Artistis,
Juliä, Croe, Olivella i Ale
cazar.
Avene: Albar, Barrera, Se ll as
res, Roca, Aleover, Pereda,
memez, Salta, Mulesa, Sole i Cae
brera.
El primer temps' fou bastani
favorable pele europeistes, si le5
Eärbitre en diferente ocaeione
mosträ un exeessiu Releves ea
afavorir-los, deixant d'asee:trae
lar-li diverses faltes.
El primer gol va desee marest
per En Julift, aprontant un mes
ment d'indecfsle en la defensa
conträria; el segon, obra d'Ea
Cros, remalant una bonica Pase
Sade del seu mig centre i el t.or.
cet fet per N'Olivella.
Quart mencava foc pel deseansi
una paseada d'Ea Sala va d o sen
aprolltada per Motlesa per a a cene
seguir el primer del seu equip.
A la segona part decaiga base
tnnt el joc i malgrat que l'Euro4
pa no jugó Lanspoe amb UPS
cessiva brillantor, l'Avene 05
acoasegui rnillorar el reeultat.
Ja a mig lampe, En Julift
paseada de N'Alcäzar feu el quarl
Jarree goal..
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CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

L'EXPEDIENT PICASSO

El sats-secretari de la Presidencia, en
ga, practleant algunos detennom del cap del Govern, ha facilitat La
cions.
Davant el Casino Militar han següent referència.
fel acte de presenoia els manis
—Com que el President havia d'acomfestants.
panyar avui, com a ministre de la Guerra, al Rei, per a presenciar les escotes
A la Carrera de San aerónimo
Prop
de les cinc de la tarda,
Les enumera la ponencia i s'In.
hi llague un ferit lleu, a cense- pràctiques que realitza el regiment de
policiaca.
Leon, ?anticipà el Cancell anunciat per s'han reunit a la Sucia quinta aoren alguns altres documente
chrrega
(silencia
d'una
els vocals no sonsee, 1 Papas:11ms de pesque eren trenEls periodistes, parlant amb el els manifestants es tornaren a
A la una de la tarda els guar- a avui, i anit passada anä el President del Congres
de la Comissió de l'expe- q u d azadores les noves impreseots - secretari de la Guerra s'han reunir, entre una gran ahilada,
dias han dissolt a cops de sabre del Concell a despatxar amb el Rei des- vadors
dient
Picasso
per a estudiar les aluno del aovar a.
seguint
el
seu
cami
pel
Passeig
referit a les manifestacions d'ahir
una manifestació que ana.va pro- pede de la reunió de ministres.
modificacions que es poden incontra les Juntes Informatives, de Recoletos.
Afegeix que melles realitats
ferint
crits
p el carrer del marAquesta
llegué
dues
parts:
una
dedicatroduir a la ponencia de aNIcala
Quan estaven aprop de la Ci- ques de Cubas.
ed genera,' Barrera, per tal da
da a examinar la tasca parlamentària tale Zomara i arribar a una fórmula !aran desfigur ales en esser tradesvirtuar aaguns rumors cisca- beles els sortiren al pas forces
meses i fundant-se en el que din
Un grup ha arribat fins a ca- serà sotmesa a les Corts pel Govern, i de concardia.
late, sobre suposades actituds, ha de la Guardia civil.
el general Piaasso, afirma lile
sa d'En Millän Astray, el qual
segona dedicada al problema del 11.)L'Aleta, a l'entrar, digué gua el trabaran feu presentat com
Els manifestants lograren pu- sorti al baleó i ha fet un discurs la
dit:
rroc.
portava perfectament documen- una operada de palicia i s'amaga
—No solament no són exactos jar a la playa de la Independen- do tons energies.
A aquesta segnna part del Concell, hi tats tos els acords, afegint que
els rumore, silla que la fu nció de cia i allí un orador espontani els
el aombre de forces que hi in— Durant la larda han conles Juntes Informatives es des- recomanä que anessin a casa tinuat les manifestacions d'esa. estigué present l'Alt Comissari, que ex- els Vocals de matie conservador tervinguersen . El combat del 1.6
posa
les
impressions
que
portava
de
l'Atambé
es
trobaven
reunits
per
a
led'En Sanchez Guerra.
enroLlla dintre de.s tràmits
1 ' : un a fou pressdia enril una
frica i parlà amb els ministres dels ex- modificar la ponencia.
Així ho feren, però al arribar tudiants.
gals. Les Juntes Informatives dea
cssent una desteta i al
La forfia pública ha donat con- trems relatius a la implantació del proA dos quarts de set estaven
penen d'una Sucia, com qualse- al carred del Comte d'Arana els tinuades carregues.
tectorat civil.
citats uns i altres per a emetro seti d'Igueriben i la defecci6 de
vol dels diversos Negociats del t aliaren cl pas guàrdies de se18 del mateix mes mereizeren les
Han resultat diversos t'elite..
—Aquest matí—ha afegit el senyor i signar el dictamen definitiu.
ministeri de la Guerra. Les mo- guretat, començant els manifes- Entre elle hi ha un estudiant, d'un
felicitacions de PM/ Ccimissara
Marfil—el President ha tornat a descione que presenta reglamenta- t ants a cridar. Per un dels ea- cop de sabre al rara
REUNIO
DEL
PLE
qualificades d'ironies pel gene,
PStä greu patxar amb el Rd, posant a la firma diriament, passen a informe del mere adjacents sortiren uns
A les sis de la tarda sisan re- rol Picasso.
i s'anomena Idamir Moreno, do versos decrete, entre altres tres de Eocap superior, que és l'encarregat guàrdies de cavalleria, donant vint-i-quatre
unit
en
una
de
les
Seccions
del
anys.
Per ültim, la noticia del aesssa
ment i dos de Guerra.
de cursar-les, sotmetent a la ve. ! una forte càrrega, resultant feCongrés els diputats que entenen tre roincidf amb la petició de
S'han fet melles detencions.
Els de Foment eón: Modificant el Regada, a l'aprovació del ministre. rit Postudiant Carles Diez Caneen
l'expedient
Picasso,
trobantCsuville,
per a perllongar la via
n glament provisional de policía minera,
LES NIANGUERES DE LA
en identica forma qre es trami- j a, de quinze anys.
altre sobre proveiment d'aigfies als se en aquests moments discutint farrea des de Tistutin a Benun
ta qualsevol altre expedient.
Mentrestant, a la plaga de Coles dues ponéneies presentades: Tiise 'o. Transcriuen els ponente
-POLICIA
pobles agregats i un altre modificant
dele conservadors i la dels lila diverses comunicacions del MiLA MANIFESTACIO DELS MAU- 1 on s'havien reunit nombrosos
Davant el Casino Militar s'han l'article 12 del Reglament de plicia de La
elements maurins.
beralso
ul p .
RISTES SUSPESA HONIENATnisteni demostratives de que estaAl cap dele manifestante hi colocat diverses empleals manía ferrocarrils.
NECNItt DELS CONSER- va agent al que passt, acenseDelta atila el Rei a Chincha per a
GE PARTICULAR
anaven Santos Ecay, Goicoechea, cipals amb les mangueras, proIlant mides i previsions en els
VADOFtS
En saberse que les autoritats Serrano Jover i altres personall- tegits per guardas de segaretat. assistir a les escotes pràctiques del Reneuaernenii!ti s eilepreoem
le ureanntts
o
Teman ordres de remallar a giment del Rei.
La ponencia dels conservadors avaanciss
havien prohibit la n/anifestacid tate maurines.
—Així, done, demä a les Corts?—ha en l'expedient Picasso, comerle-a m
neceeEn Serrano Jover dirigí la pa- tot manifestant que es presenti
organitzada per la Joventut Mau
preguntat un periodista.
afirmant que posa al seu treball saris.
neta, moltes persones de totes raula als manifestante, aconsea pele voltants de l'edifica
—Naturalment—ha replicat el senyor els mateixos limite que la ConsLa ponencia formula aquesta
les classes socials, entre elles al- Ilant-los que es disolguessin.
LA INSTANCIA DE RETIR
Mari il. —Perquè no ?
Laudó marca a la competencia conclusió:
guns polftics, desfilaren pel doAixf ho feren, després de di—On
creu
que
estará
l'interés,
al
ConEl tinent coronel, cap del Teso
del Congres.
micili d'En afilian Astray, (leas versos visques i moris.
No prscedeix exigir responsa.
Afegeix que l'expedient va en- bilitats ministerials, perque seria
xant-li tarja.
Davant del Centre Maurf, al estranger, es prasentä aquest gres o al Senat?
que
al
Congrés.
—Jo
crec
caminat a la investigació d'esde- confondre, amb imperdonable
De diversos organismos i sos poc temps, es formaren nous grua matt al Govern militar de Ma-4
—No passarà res?
veniments i poques vegades al.lu- apassionament, la culpa o neglidrid.
ciabas se lli han remes adhesions, pus.
ja
veure'm
—Res.
Demà
al
Congrés
deix
a fets o omissions dels Gos gencia fetes en el c omes del eltDes del ministeri de la Guerra
figurant entre elles la Lliga de
En Serrano Jover, des d'un batverns, perd no pot negar-se a l'ex rrec amb l'infortuni o desgracia
Consumidors i Llogaters, de para ea, feu altre discurs, pera aquest Ii havien trames la instància que el que pasea; ocre, per avui, res.
El ministre de la Governació ha coin- celsa prerrogativa del Congr6s la del ministre que sofreix contra
havia deixat a amas del miniscelona, amb 14,000 adherits.
cop els grups fosen engroixintEntre l'enorme quantitat d'ad- se i es posaren a caminar, arri- tre eS passat dimarts, par a que cidit amb el sots-secretari de la Presi- missió de fiscalitzar la conducta la seva voluntat, malgrat de la
déncia
en l'explicació del Concell de mi- ministerial.
hesions rebudes fins el mati d'a- bant fins la casa d'En Minan As- fes l'us que estimes conveniena
El Congres ha d'aturar-se a les seva sol.licitud
un esdeveniment
vui, figuren mes d'un miler de tray, on prorrumpiren ami) visa i
En Millan Astray la va portar nistres.
is t
En dir que sliavia parlat dels plans parts deis sumaris, pera li corres- imprevist,
•
telegrames telefonemes.
personalment al Govern militar
ques i aplaudiments.
Afegeix
la
ponencia
que reza.
parlamentaris,
un
periodista
li
ha
prepont
examinar
si
els
ministres
Te una . z ran importància el
El pare del cap del Ten els pergue segueixi la seva tramitaexergeixen les facultats que les mere de les responsabilitats en
telegrama rebut aquest matt des dirigí la paraula, pregant-los que da legal, no havent-ho fat abans, gyuntat:
—Estan circumscrits aqueixos plans al Lleis els hi concedeixen, pesque la política hispano-marroquin
de Melilla:
per la circunstäncia d'haver eses disolauessin
cha de demä?
la jurisdicció militar acta i amb comerle(' l'any 1921 i no es p
"Melilla, 13. — Oficialitat d'aFins arribar a la Porta del Sol tat admesa i quedat en poder d'En
arribar a aquest sense passa1
—Al de demà i als dies següents—ha rapidesa i eficacia.
questes banderes t'acompanya en els manifestants foren empaitats Sänchez Guerra.
1
Les seves declaracions ce as pels anys 11, 12, 13 i 14.
tots moments identificada. Oft- per dues vegades.
D/SOLEN
LES
NO
ES
de
crisi.
PERQUE
circulen
rumors
Com
que
—
dueixen a tres punts:
Respecte al punt dels tribunalai
dais d'artilleria pertanyents uniAllí els guàrdies de seguretat
—Res d'aix& Aqueix supost és um abPrimera: Si procedeix exigir la Ponencia entén que sala d'a-i
JUNTES?
tats expedicionàries diverses re- donaren una forte càrrega, persurde.
Anirem
a
les
Corts
i
allí
veurem
les
responsabililats
ministerials.
prosear
la tramitada de les cangions en columnes operacions, seguint els grupus pel carrer
Amics odl cap del Govern i en el que pasea.
Segona: Si ha d'estimular-se ses, arribant fins a la Reforma
demanen disolució de les seves d'Alcalà.
contesta als gua ii censuraven no
l'activitat dels Tribunals de J'USA de les Lleis si calgués.
AMPLIACIO DEL CONSELL
Comissions informatives dia d'aa
Els manifestante s'acolliren a acostmetre la dissolució de les
lacia militar.
vol. Abraso a tots.—Franco."
La Ponencia considera que les
l'església de Sant Josep, donant Comissions informatives, no sol.
L'ampliació del tractat en el Corleen
Tercera: Quines conclussions Reials ordres d'En La Cierva eren
També aquest mal' s'ha rebut un sust als fidels que allí esta- sament recorden el mot consiga celebrat ahir pot resueir-se dient que els
han d'in,spirar el regim politio obligacies i necessàniee. Acaba 1
una serie de telegrames dels ofi- yen.
nat a "La Epoca", alzó es, que ministres dedicaren la major part del militar del Protectorat al Marros. Ponencia amb el desenrottlament
cia's del cuirassat "Alfonso XIII"
En aquesta cärrega fou ferit,
temes a tractar de situació del Govern
En tractar el primer, els pe- del tercer punt, o tercera concluconcebuts en termes de veritable amb desprendiment de l'orella, el Govern no pot escriurar al die- en vista als problemes i conflictes planentusiasme per l'enèrgica acti- erecta• d'un cop do sabre, Ale- tat, sine que en els tres mesas tejats actualment i en vista també als nents descriuen la magnitut del sió, en la qual demana que es
1 rnig que porta ompant la candesastre i diuen que no coneixen
tud en defensa. de la disciplina, xandre Arenas.
tera de Guerra ha reintegrat a Relee política celebrats al Cincel Lliberal a la histeria contemporania d'Esa segueixin en l'organitzaoi6 polla
d'En Mallan Astray.
tico-militar del Protectorat, dia
Ell guàrdies feren vint -i -qua- l'exarcit, i després al Cantre, i a Saragossa.
panya cap de sembilant.
verses orientacions que es mara
tre detencions.
INCIDENTS I DISCURSOS
d'on foren treta, als alumnos de
Exposada la situadó pel senyor SänDiuen que l'espera de Peak'', quen.
Per la tarda els manifestante l'Escota Superior de Guerra, i ha chez Guerra fou unäriime laceré d'acu- cit seria perdut totalment i per
' Malgrat haver estat prohibida
Per fi es ¡emana que el Go-,
la manifestació projectada per la realitzaren acta de presencia en ascendit als alferesos de la re- dir al Parlament, on s'han de litigar els aix6 les cabiles sotmeses anaren
vern practiqui una informació per
Joventut Maurina, es formaren diversos Boas, sufrint tres a qua- serva, ha otorgat -ascensos par asstunptes pendents i on cada qual defi- a la rebel.lió.
a depurar la manera com s'inel diumenge grane grups davant tre .empaitades Inés.
mèrits de guerra i ha destinat al nit-à Ilur actitud.
En el ministeri de la Guerra, vertiren
les quantitas destinadeg•
Aprop del Congres, un grup quo regiment d'Astúries al coronel
la Universitat, ore, clesprés de cela
iniciació
de
la
tragedia
no
paa
VE LA CRISI MINISTERIAL?
lebrar els estudiants una reunid, es dirigia al Palace Hotel per a que avui el mana.
dia esser vista sinó a través de al Marroc.
acordaren celebrar l'acte de sim- assistir a l'àpat del president del
Manquen sols vintiquatre hores per a
LA PONENCIA DELS LLIBEA
les noticies comunicades per l'Alt
que s'obri el Parlament i encara es parla Comissari, asenyalat pol judici d,o
patía en honor del cap del Terç.. Centre de Fills de Madrid, fou
3
RAU
a
de la possibilitat de que les Corte no
Pe! carrer d'En Sagasta els dissolt a cops de sabre per altots els partas com a digno da
El Conseli d3 ministres
rnanifestants es dirigiren, donant guns guardies.
arribin a cornençar les sessions del/a, per
Les conclusions de les Ponerte
mereixer la confiança del Govera.
yisques i moris, a la plaça de CoAl banqu e t, al que asistiren
dimissió del Govern.
—
Passant el d'Avaran el ministre cies dels lliberals san: Quo amU
000 comensals, a la fi del mateix
lomb.
Si reculim aquest rumor es solament no descansa fins que al 5 de jua tot ladearte definit de la primer«
es pronunciaren dicursos alusiva
16n.
per donar idea de la pressió en que estän liol cebe de l'Alt Comissari el se-, part del dictamen, votar la cene
• Corn slavia anunciat el dis-- als moments actuals, amb visques
güent. telegrama: "Per la meya cura contra el Govern que nepe
els circols politice.
aabte que la manifestació es foral Terç..
Ahir, a primera hora de la nit és par- carta no veig en la situada res cia en juliol do 1921, especial:las'
seguiAl sortir els comensals
maría a aquella playa, es troliaAprofitant la festivitat del diumenge, ta malt de crisi. Per les muntanyes de alarmant". ¡ deja ratificada en al- zant les declaracions de respons
ya aquesta materialment ocupa- ren per la Carrera de San Jeroni, els ministres es reuniren a la Presidéncia Toledo havia passat el Rd casant, i no tra del dia 6 en la qual diu: "Que sabilitat pelitica en el ministerj
on
fosen
dispersats
per
una
cada per forces de seguretat d'inen Concell, des de les quatre a les set gaire lluny dell altres personatges atm- com les noticies han pogut cau- de la Guerra i cl d'Estat 1 el pree
fanteria i cavalleria.
rrsga.
de la tarda.
sar inquietud, estima que pot sident del Consel. Que en refor4
bé anaven amb l'escopeta a l'espatlle.
1 Els guàrdies simularen una ELS ESTUDIANTS I LA POLICIA
Aquesta reunid cridà molt l'atenció i realitat del rumor de crisi la demostra considerar-se restablerta la si. mar-se el Codi Penal es procuri
'empaitada i bague els censefou comentat que terrninat el Coticen es que aquest matí ele ministres es preocu- tuach5 política i que actualment portar el Ilibre II, Mol 3, previ.
Axil/ ha continua l'agitada es, trasllades el cap del Govern al Palau,
güents sustos i fugides.
res ofereix que pugui ocasionar sions sanetons adequades per
pessin de desmentir-lo.
Quan els rnanifestants sernhla- colar.
estant-li no:s d'una hora.
alarma i inquietud" . En carta qua als greufssims danys que amb
No
hi
ha
hagut
crisi
paré
en
Sánchez
a
la
Universitat,
Aquest matt,
y a que se'n anaven, un tinent copas anuncia, tramet un telegrama del infracció manifesta de los Ileis
OFICIOSA
Guerra
defensa
la
seva
situada
pas
a
VERSIO
els
estudiante
de
la
tonel de seguretat s'encara amb es reuniren
ral Silvestre, en el qual hl o amb inexcusable negligencia
Avui han acudit els periodistes als cen- per a arribar al Parlament. Li falten pu- gene
un manifestant, donant-li una Facultas de Filosofia i Lletres,
batega el mateix pensament i sofreixen els alta Interesses naentes hores. Allí podrà pendre all per uns
tres
ministerials
en
cerca
d'informacions
,
no
entraren
a
l'aula.
els
quals
de
Melada.
quanti dies que pel que es proposa amb dóna compte de lotes les mesures cional per actes o omisiona
Al sortir carrer de los Reyes, que aclarissin el motiu del Concell i
Aquesta actitud del cap de SeGovern,
adoptadess
pocs
li
bastan.
guretat produf tal excitacie que als guàrdies donaren una canes que s'hi havia tractat.

L'AFER MILLAN ASTRRAY
La manifestació suspesa : Cárreges
i discursos : Felicitacions

Les ponències i el vot particular

I

La situació del Govern a les Corts

L'arbitratge d'En Crualla doga lloc a sorolloses manifestacion sde pratesta per part del
públic aveneista.
A Sabadell el partit no
Pegué acabar-se

Poques vegades s'havia vist un
Sans que es llames amb tanta
valentía com diumenge, jugant
contra el Centre. A la primera
part, s'imposà totalment i l'Estruch tingué feina de valent.
Quan mancaven pece minuta per
a arribar al descans, una pilota
debilmant rebajada pel portes,
l'aporfitä En Pons per a acenseguir el primer tant.
La segona part decaigué en
absolut el joc per la intemperància dels espectadors i continus
desacerts ds l'àrbitre senyor Ferrer Ellas que promove flnalment
un dels escandolls mes gratis.
La primera bronca forta l'ocasiona l'anulad() d'un gol dels saLadellenes i des d'allavors ja no
hi llague mes pau. Un penalty
contra el Sans bou ben salvat per
En Psdret, per qua va Ases un
gran dia; l'atoe sabadellenc anava "in crescendo", mes la defensa unionista multiplicant-se; per
fi En Martí rematant un comer
abtingué l'empat.
Un xut inesperat d'En Franca
fon el segon pell Sane; part dal
pillaje s'obstina en que era ofside j interrompent-se ell joc
breas moments.
Revés amb violencia que mal
En Costa i Vardä rodolen a tersa;
a ciLlet erre; itotri una ftrjosa

testa a la cama. Veure atad el púa
blic i invadir el camp, fou cosa
ràpida; l'àrbitre tingué de sortir
cutsodiat per la guarda civil i
quedan!, sospès el partit quant
encara mancaven uns vint minuta
resultat de 2 a 1 pel Sans.
amb
Els equipe estaven formats per
Fordre següent:
Unió: Pedret, Sola, Molla, Badal, Helbig, Barratxina, alartinez, Costa, Pons, Franch i OliVer0S.
Sabadell: Estruch, Cabed°,
Montaner, Morera, Llunsä, Sarda,
Mohos, Bartran, Marta Desvens
i Castellet.
Martineno per 2 a 1

La igualtat d'ambdues forecs
fen reunir una considerable gentada al camp del Poble Nou; els
equips eren els següents: Martas
nene: Palleja, Trallero, Sarasa,
Camorcra, Costa, Besas, Vilar,
Lakatos, Carapuig, Barratxina i
Rodriauez.
Júpiter: Castro, Gener, Garrober, Tena, Callic6, Gumbau, Mernadé, GoMbau, Mauri, Naval 1 Gimeno.
De bon començament se vil
multa nirviositat en uns i altres,
de la qual cosa se'n ressentf foro, el joc; en una avançada jupiturista en Gimeno centra magnificament 1 En Deseas, en intentar treure la bala, la desvía amb
tanta desgracia que per ei mateix
marca el gol,
El Martinene reprenguó el joc
amb més fogositat I domina; bon'ea arrancada d'El« Ylla r • el cabal

qual amb el Terrassa semblava
havia d'esser una catästrofe mes,
aconseguf un resultat que pot
dir-se brillant.
aixf fou; la manca d'espai
no ens perniet extendre'ns com
seria el nostre desig. Diguem tan
sols que els gols fosen obra d'En
Redin i Alfaro, en la primera i
segona part respectivament. No
succeiren incidente de cap mena
i eren els equipe:
Espanya: Leal, Percató, Vidal,
Torres, Plaza; Zaragoza, Dalmau,
Atraso, Botanista, Raich i Pasa
sani.
Terrassa: 'Munill, afasagué,
Torrella, Segarra, Papel!, Fernandez, Santos Lagilla, Canela,
Reclina Roig.
D'arbitre en fou En Baonza.
L'AtIetlo do Sabadell -:Triomfa del Badalona pee
2a0
Els sabadallencs estan disposida a donar disgustos; el resultat do l'encontre aquest causa
molta sorpresa, puix ningü se
l'esperava. Segurament quo ni els
rnateixos del Badalona podien suposar que a la segona part no els
fos possible igualar.
I no obstant, així salacot; el
camp, en determinat cantó, eslava detestable pul fang i per l'algua; ele da l'Alhletio bu aprofitaren en la primera part por fer
empaten a un gol
els dos gola.
Un de brillantissim aconseguit
Les coses del futboll Diumen,
per l'extrem esquerre d'un ata
I
ge jugant en terreny contrari
sonso en Bota, ni Blanco, ni Ca- magnífic i el segon, remat del
sanovas, PEepanya, l'equip batut davanter centre.
_Al rsegon tempa feu el Badalq.,
Per W_02 9111 q uaS i , el reallnal clet

passa a En Lakatos; aquest auto
amb extraordinaria violencia,
aconseguint l'empat.
Els martinencs dominen foro.,
donant lloc a una fogosa defensiva dele seus contraste; per
mans d'aquests darrers, En Costa tira un "free-kick" i acensegueix el segon pel seu equip.
A la segona part no va marcar-se cap nou gol, malgrat que
en ceda moments el Júpiter domina netament. L'actuació del
seu davanter centre resulta tan
desastrosa que el palie en protesta sorollosament, arribant a
creure s'hi hauria "combina"; un
gol del Martinenc no fou corleedit per mans intervingudes.
El Júpiter obtingue dos pea
ríale; el primer tirat per En Mauri, fou llençat als núvols. El segon se presta a un veritable cas
a aclara'. Mentre l'àrbitre tocaya
el casta', la pilota atravessä la
xarxa... i el gol va anular-se per
tirar-ne el penal. En Garroba el
falla.
El Júpiter ha presentat protesta per aquesta decissió de l'are
bilre.
Et Martinenc jugà, no obstant,
millor que els seus contrincants
l'actuació de l'àrbitre, senyor Vidal, resulta bastara gris.
El Torrases I l'Espanya

na el impossible per a empatar;
pera En Maurici tenint d'esser
reemplaçat per contusa', motiva
quo l'equip anes pordent les energies.
L'Athletie jugä força bé podent
dir-so que resulta el seu mines'
partit fins ara.
Arbitra En Peris sense incia
dents.
Notes diverses
En el camp del Club Sarnboia,
va jugar-se el diumenge un hitoressant encontre de ruV4 entre
el Samboiä i C. N . B., el qual resultat fou favorable a aquests
darrers.
la primera part, sigui en do-,
salid del Samboita assent d'es-,
meatar alguns sprints d'En Lata
rif e . En la segona els barJelonis.s
van port ar-se miller, malgrat en
general no tragnerea yartit en
'es 'malees". Degut a un cansa de
joc d'un tres-quarts sambeta, el
Bareelona aconsegui marear, ada
judiaant-se el triomf.
Acabó smb nou domlna dale
neto ::-Lai7s,
e

letisme i hockey al carrer de Cae,
número 12, primer, lletra A, en
les quals atendra tots els gens
s p ots, als guate ha estat trapos.,
sible comunicar particularmant
aquest trasllat.
Degut al do l en t esta! Ue la ea..
rretera, fou suspesa da cursa da
regularitat, la qual es probable
que es Ud el vinent diumengea
• d
A Badalona, al Velódrtinl

rl

van carrers diversos preves, arel)!
els segthlints resultats:
,
Una llora a l'americana"!
Primero, Rius-PedregdS, 181
voltes; segons, Caatelltort-Oltvers
101 volies; tercer, Artmon (sol),
162 voltea; quart, Tauly (N' ) ,
160 velles.
Carrera d'eliMinac162
Primer, Castelltort; egos?,
Animen; tercer, Tauler: quirt,
Rius, 1 olnque, Carbonelia
Carrera do selsecid:
Primer, Castelltort:
Rius; tercer, Artmen; quarts Cint
boneta I duques Tauler,
•

di

Uns partlts es jugaran a! Finna
Organitzat pel Club Herpertrie
tó Coma"' entre socis de ta Scia Sant Martt es f6u una eures ele
ei CP.sport Baso, ra quals elista de 35 quildmetras en el re.,
donaren el següent resultat:
corrogut de Sant Mart? Premi
Escudero-13arguad guanyaren a
lau-Olamendi per set tantos,
u corredora prenglieren
ret
Dinlo'n.
~grial>,
Rigau-Palmada, a Pons-Gara os ioö
rtida, essent-ne
eia, per 2 tantos.
f bel%
Primar, J, Me ofí.
La Directiva del C. D . Espanyol
ens comunica que ha traslladat t2minuts; llegan, R. Ir-senas/di, ad
h. 13'; tercer, P. Etalaget, ere tl
Garcia.
(pub,
les aoves acuciarles tls futbp/, g te kPrII
IMACS J. QuluStaP, I gil>

lt
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El. IIIMNO DEI. 811801CAT DEI. RAM DE ME
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DEL 110110

dia 15, a dos guarda de quedes da
a tarda, al cerrar de l'Hospital
almete 131, bajitos.
ELS BARBEID
Els patrens barbera do /fe aro
ea de Barcelona celebraran uni
'unta avut, a les den de la nit, al
a-leal de l'aldea de Sana.

CrönicaJudiciäria
Al5DIENCIA PROVINCIAL
%Pata d'una causa per ha-.

mlo.d1

A la Seeciel tercera d'aqueata
El clatimenge, a dos guano d'ataAudiència va comenaar a les onza
be del mall, Llagué Roo al taalr
d'unir
la vista d'una eauaa per
Dase ua alLlng itam de MeUN TELEGRAMA
humanen frustrat de Peras TotalJürgia, del @indient Unjo.
creas Capdevria contra Resalan
S'ha curmat el següent telegra L'acta fati preautit pel eenyui
Gómez, &Mart. Manzano Casabalrna:
1:nado mal.
aa. m Joeep Berros Sanchez.
"Praeirlant Consall mintetres i
• Lee Fedarariens bi tenien
El fel eadevingua el 28 d'abril
.niniatra Oraria 1 Justteia. F.ntiFrancese
delegats:
tegileena
de l'any 1949; i segons el fiscal'.
aste que si g nen. ranrasantaaia maArm. par la Ragional; Franceaa
(19 la aeguent forma:
q uina de la clases induatriat mitVilademat, por la Local; Joai.
, Pere Torrens Capdevila, id (mal
a I treballadora de Berrelona.
Franqueos. per la de Presos, i
huata aman bollan ad Sindical
magma' a V. E. se aarveixi
Jo peo Vloyee. por la Nacional.
1Juic,
,aa va posar deapras al seas
erelaiibast explicà el fi del afanvar tot el potsaibla prórroga
val deis elements alias que auxiPi al &wat Robra lnnmtillnat. 1 prPMailing. gua ere ekgir uPa junta
liaven a la polima guvernattva
enea Gavera ostudii manera de
interina, la 41111111 cridarà les da
per a couseguir ola chata atrique la nova disaottiela finen amVara" eeee ieee del Salda-tal da!
bulla sindioalietes, poi qua'
Rana de •MaLlirgia per tal que i-halar permanent Entenen les
motu] aquesna vahea venjar-sa
armaba. • .s rlegats que ea cuan antillas que ae urgent la ale g andel Torrente, 1 a la nit de l'esla a dafieitiva, i exposar tea tarjé a les Corte i la pramulgaala da la Ilei sobre innuilinat.— nbentat die, en passar en Pare
or1 pularidas a seguir.
'Iatrrens pe/ Ilus conegut ped Pes
El raataltal de Polacada fa el ¡a- Cabria president e:timbra Marranda la Palla, ola prucessata i alti': Llopie. presidían Unió Gregüera:
mial: Vilalta Clames, president tres que no han eatat detiuguts,
Vaga, preakiant; Penya. Domédispararen liara armes contra
bata, Palera, Temäs, Marta Co- Cambra d'Eatadants."
aguan, catearan-1i trec (m'idas, a
ntaras, ahilamos, Quevedo. Porta.
TELF o Rames De L'AS- conseqüancla de lee qaals, no cufaol
Jnau liara( liartolf, Bota
SOCIACIO DE VE1P9S I ria encara, &nigua a l'hespttal
Fernamekn. dome Ferriandaz. Uvasfina el dat 12 de maig, eu el qual
vocals.
antes. °ara( 1 Yallvar,
LLOGATERS
da fou assaasinat al carrer de
Destarala ea paesa a l'exposició
Mitraste Associneló na salvad
de les eratataM•ne a seguir d'ara
En la lluita entaulada, resulta
endavant. Partatean diversos roca- un talagrama nl ares-aleta del també rara el proceaaat Restatut
Corleen
de
Entre
•
ministres, ira al mi- Gómez,
Panys, deal ol era criteri
nistre de la Govarnafehl i un alaquesta ca/ ementar el d'En
Segona al fiscal, ele feta radaRueda. el ama manifeata que era tre al da tararira i Jaatíria damatala constitnearea un delicte d'honaces:sarta mete serenitat per a Pa p i que s'ajornf el Retal decret micida 1 d'ell 44511 autors els tres
la fi d'evitar els processats, per a caja un deis
*vitae ele teaflittes i que en eas
qua vierte :ea. ea tenian d'ala- abusos deis propietaria.
quals damana la pena de deu anys
burir tel ele initjans Iegala abans
de preaä majar.
d'ai > a la vieletirla.
La Sala eitava constituida per
En Prammose Aria resuma Diele magistral. senyora dun Eugala Carreras, prealdeart; Ma r t l rla gua dogal a estar fiara da la
11,1 es veierse obligats a amarar
hez Cardaba i Espinar; represenproaedunesla no sempre convetant al ministeri públic. don AnSALO
PAPES
gel VJrgara, i estan encarne:aula
alienta.
tea delensee als advoaats sienyora
Els delegaba aren molla c•as
Exposició Joan Cardona
penosa
dignea.
Caaanovas i Batalladas.
enmpanya e. arria
El sanean' Cardona exposa una
Es interrogat en primer terma
molla heme» saparitats p o ho vallen asear i esta (entena de rallar col.lecció de telea amb figures fe- el proceasut Reatitut Gamas, el
de rama...aya de /ama vnluntat n.enines, rintaras da les guata ea.
que llaga qu'en el dia d'auter esLb en les robes i la amtesanris
liguae an di !loa numenat Pes de
que estigueaaia dispcsats a afronqa•
lea
a
gentpanyen.
Aguaitas la Palla, que no cenen x a cap 4als
tar tata ale parql..
obras,
ea
eenjunt.
samble.n
tetes
sama companya de procés ni que
Si ara. eme asarbta--eoritiaua
halaras estat afilia t a cap sindi—pedem altear legaltnent ea.- por a l' o xpertació. explatant el
pintoreec
da
lea
torres
cal.
maneseem a riel amiga de la rata,
nes
i
espanyoles.
La
factura.
ge121A continuar:id ron interrogat
iietti de evi irui. i qae ne atelana' aieloiratieatneet a l'nbrpr, pre disciplinada i intel.ligent, re- »Ibera alanzara,. altre prueesaat
diuuq
x
an
part
la
trivialitat
sope
reetts
del
ata
que riega la sa y a participac.6 su
13091 rus are sur
faemeeptat en qua matan inspirael fet da que se l'acusa. Mata 4.uula
vetereab •hUgate a acteeptar
da.
tatas
aquaatibs
pinturas.
en
haviorn
cii
quo
porta. una pisada ea la ma,
ele arab justicia
nefi
les guate bi ha embaste han inja que mai ha tingut armes da
de rebutjar.
Ara. • t as:adata! ha IrißcPr bpaa terpratadea i agradables harmacap olasse,
Josep Berros Sanabas din que
organitsaeia digne ame roprea.a - , mies da calor.
`
Valenoiaaa"
(1
4
1
As ans
ti
• la interriacna d'as
ol dia avalad dele illareesei haIna
malora
tele.
de la caleeata; las tamal de Parta. adelaranren
IrPealle ttic>rs . pn ele Sind'egts
fina do calar i d'una (bataneada
ba ile 311111re N'ahorra ela eatallira i
el mateix sienta que caziteria;
etehriel.at.
Da lea trates cobreNe compareix eap laatiniOni
ala ne ea1414e. ale repealicaes
curten
"Fleracite",
plena
de
simdeis designala per al läSeal, par
ele na republicana. Neaaltras tepatia
i
la
de
la
'ranura
de
'El
lo que aqueat sutheita la aus ama do defensar la Itibartat da
clinrumbele" (111. que indubtapenará de la visla. epoaant-si les
Lila ala peleles. absolulavnent de
blenient ds un dels malora fragd e rmis-tea itoordanl la lela la
tole.
menta da pintura de l'exposició.
owitinuaold de la vista 1 qua taa
Cal ter ene*? ale >Asaltadora
daclaraciena dele leatimanis que
que ne berrirem a asar areoad i
OnLERIEs LairTANES
faltan sigma aufamistaa par la leua. vi Pl Ä nP ` 11 . a la alma ro--snet
tura de lea mata asa.
Expostclons J. Castellanas I Kurt
sa ene hi ba 9 1. Vga1 l'aufar fera
FA prooedsix a la tec'era da les
de la !lea ereeadanonta flUe sacaLeyde
drclaraoioai, i das:aria S'alitra a
pra Bale ball rellitIrdpf.
A la primara sala d'aquest ea- da presa dIscania•ntal.
Amb •eaaltrae hi voleen a tettablimeaa s pinter sPnver CasAcabada aquaata i sastingudes
bsm l'oval d'aenello h•rnsie lutellanas hi La una cal.laisatia de
lea concluiaene del nanitateri iledieres tus wIale pausat a 'ene:ni,. 1 esa bao v e atit. I ealiiú ea- netas: i paisatges. diaerets de tac- g al i del, Iletraaa drfensors, el
Rima. Malt fina la nota ruirriare 4,
Peral dona •orneaearnent al a.na
gorï q ue al. obrera vindran aua n
I d'aatneafara ama Iluminusa la
informe en el que dianstaa dad Juvega els nitanree nobles proradinota 6, du Cava. -Ilasea", aaün viatantsrel dicti un varedicte de oulpabiWat.
Ele e...Platea que reenleuena vas da celar i rauecalesaa de facA la une do la tarda ea
tenen de aenara t ar a tela la eotura. "nivelada d'octubre" (15)
canal 1 ea ,.lament a nasal- lees ielesioionat: g andula un Oalel art.. eiir a reprender-ho avui,
way par madurar. En conjunt a les deu.
trae.
Primaaeasaaet en, sal d -a liar rexpesicia daaperra mas simpatia
ASSENYALAMENTS PER A DEIRA
ben alar la. oft p .tietia thq g que- que admirarió
El senyor Eurt I.ayde presenta
einres i de l'hishitaisid Tamal el
AUDIENCIA TERBITORIAL
diPtir11 44.
raaterdir-nes . 1 d'alliba- una abundosa sarao de pinturas,
- rar ele oomaseve tiraban, 0PP en les goal. tracia aanh la mataiSala primera. — Cera-vra. 'Fasxa facilitat i desi g ualtat, la figu1110110111 actas isammana que d•e
Limera. Dalora Grau centra Deguata ile n 9 enri ira h•nd vial ra que el palaalge. Mollee d'aguainas
labres
aeguaixen
el
g
ata
a
»enr
gust
oblt
i ar. Tenia, de
La Biaba!. — Ineal•nt. J. Seria
fundar a er4e harriada una ea- d'alla que tuem guadal dir-ne pin()entra J. itenet i altro.
tura espanyola. La majoma da, cola raaianaliata.
Sala segona. — Soe
En raedura la nostra organit- «misales obres. paria paleteen del
Marion quantia. • Anten Cacquada
sacia ha d' ggeor lin alar de a p r- anal d'una *remisiva facilita( mamentra Amadas) Sales.
ontab a barradas nue afrenti la si- nual, senas que sal pugui %a g alPuigeorda. Ortiatari. Caninas
lan ni una visió ni una m'al g aliaguama iad . atee do pearsoien.
de Ferro da! Nurt aontra Josep
Acabl d•neanant ata pariedis- tat caractarlstioa. El mes unteLlaudet.
te@ que me na a treballadora que reasant da l'expesaició ho trobarn
eón. escara quo traballadnrs in- ea les netas braus de paiaatge,
AUDIENCIA PROVIINIIIAL
tel.loodwals. taunlei ii,sind'enin. partimilarrnant ea la de "Vall
En at.abar de parlar En Eran.- d'En March" (27), ätril i graciopecoid primera. — Audiancia.
ba g a Arte, Al ptiblic. pie
sa i d'escaient espontaneitat.
Furt, NI. Gas p a i alles.
nava el
el teatro, li tributa Una llar&acoló /repon& — alabadall. 'taga Ovaoid.
ita: g ama Eduard 0114 i alta..
Tut sagita XII Viladoanat aixerrat. Aasanyalat per a d'oa di•a.
ea Payada.
Bocea teroera. — Coaellusaul
Tethens en' deafilaat amad, cal.
de la vista per bennaidi contra
i trancullilat.
la-ataba. Gamaz 1 altre.
En aerlsr. el; porhediatas de8M:die quarta, — La llana-alea l'Aeln alguna "taimas
DERROTA SA LISTA
de la ?atara imanta raet•naliaat•
Ahir a Caatellbisbal es cele- nata. F'alsetal. Jaulita Balalaica..
Conteata lata
el* • .lava raebrares &asocian» unnacipals, a Jaral.
tarnsiaat •I pta f r etildia, senil aeamegMeacta d'haver-as anuLlat
ene 1$44 f i ll wat <meato dirigida par lea celebradas pal mea de (abren.
bona prof•anors. os e'hi pnoteny11- ea IRA quals (urea preelamats re1411 una eultnrit kmpla. ...tacotagidora per iLlegal aplicaeaa de
El tarn eonegat mitablunest de
l:tasen-Je ea . ela Inedia ea- l'arada 29.
paliatoria "LA alBERtA" va fer.
«, lila.
Abir la Huila feu iatemalosama,
d'ahir, ditimange, una ines15sai4wentradleeld—nre- efectuant-se pela elemento salis- abano
tereiannt expesicia de teta mena
'runfla en m'a ndada—le idea da
te@ teta mena da violiselas i de pells. Una pallada imanaras&
p ealada rufa-malteas amb el fat
atropella i recorrent a la mamara anä desfilant en corras atapaida
d'Idolatre el. isabelino al Sindi- descarada de vota. Entre ela agraper davant de a modele mes elecal?
da. tai ha els senyors Ramon
Geints de la temperada. /atrios
el drovar
Font, 110m:tamal terraaseaa, 1 d'ermini, &zarpa de mantee alba,
Arta— , Je en dir aseola raciona- Ernili Badiella, regidor de Torlinea, renarda argentila 1 oralNeta vull 41r m'anta nn i'hi en- rases.
saeta, tul el masa bell i mbe nie
sanea la red. prp oeindint de lea
L'eannatini va restallar tata vio- de la pelloteria exposat en forma
lamas 111 40 Plirlf tenia emisaria Es
larla eeelatant pela candidata na- •auggastiva i delicada. atroja ele
donan b una •naenvanon Impar- •ionalistea republicana. El reaul- ullo de las no/atrasa •legaals.
Mal. porque/ al un alumno vel
tal Mi el aegiienta Josap PastaPassant pel earrer, ja °rala.
fui
apart en la rell- Ile, naMenaliala, 22e vota; Joan vea l'atenipató deis viananle ele
'1» ~Mies.
Ribai, nacionalista, 225; Josep magnifica &paradora del da estaNirolata republiela 225; Franca/be laliment, que no ha de posar-9e
IRERMANDAT DE BOM- Sotifoll, salista. 179; Francesa solament entre ala minora d'agua
Civil, saliste, 177; Gaspar Aria.
mina antro ala estrangera de aula
BERS L'AL1ANÇA
saliste, 178.
fama mund i al.
Foren &agite el* tres primen.
Oarmandal. de Bombera
Daapribe de visitar l'expoeiela
•rAlianna celebrara reunió gene- amb 44 suda tema/ato i mas aa- d'abano i admirar d'aprop
• Sal oadraordluiria ol diradeeroa. lksta
el boa gua& do LA BlitlialA. te-

EXPOSICIONS

Eleccions Municipals
a Castelibisbal

Una exposició notable

nboa d'anar rada aun en els nostres elogie. llena de <pialaban,la de "valor" en l'elegancia naatonal. Cal %a y er arribat Mdll
amunt per a (er dealaracions cont
aquesta: aquesta casa no expnsa
ni un mocita de Parle, Londres o
Nova York.' San toas crema() nos.
tra i per a saber si Le gren o no
acceptació, cal nomas fixar-se
a compaiscancia amb Ola sön
admirats per les senyores i ami)
el fet que la majoria de pellete
mes de Catalunya I d'Espanya a
l 'entesar en els aparadors ele
modela de la temporada procuren que es pugui llegir l a t a/ u na
de precedencia on digui LA SIBERIA.
Felicitara, amb tata einceeitat.
a la casa qur tan alt posa eil nom
del calmara catala. Va per camina
que portan a ia riquesa, paró
lamba fa Patria, que Aa el mes
interessant per a nosaltres.

DEL MUNICIPI
El tinent d'alcalde senyor
Barbey ha tornat d'Holanda
Ha tornat d'Holanda el tinent
d'alcalde i president de la Comissió de Cultura, senyor Barbey,
que va anar a La Haya per a
convidar al Govern d'aquella nació a l'Exposició Internacional
del Moble i decorat interiors que
se celabrarà a Barcelona durant
la primavera viaent.
Segons va manifesta.r el senyor Barbey, a l'alcalde el ministre del Treball d'Holanda i
els alta funcionaria del raateix
oferiren col.laborar prop dels industria], d'aquell país perquè
l'aportació holandesa fos el mes
seleccionada i nombrase possible.
També el Comité holandbs
d'exposicions a l'estranger va
oferir prendre-hi part activa per
a aronsequir el major concurs
deis industrials holandesos a
l'esmentada exposició internacional.

La febre tifoide
LA VACUNA DE VINCENIT 1
CHANTEMESSE 1 LA REACCIO
DE WIDAL
Pataaanyela, art i alla., Feriatanda de patita fuma de rolara
tifoidea. Allreintent, a Catalunya
a e rnpre exima-u .0 CrISCIs iaolata

d'ea/as ila afarria.
SIm atribuit la causa del mal,
de primer a l -a mi sigiles. Meninés a
lee °Arad contaminada , . i finalment al emanan dIA diva-reas c.-hieran, .14 amainas ames. A aixa cal
affaer-hi el rontagi, del t' y a; fas
arfa:fa/Alela p ares:a:amaina i que
hi jugar un papar noma mas important del que gaearalment el
UPO.

contra mala:Atas discre p e caur e s arinfeeren. 'pina ;n'alarmó

lamia? 0111 115 454 l'efieäaia d'aqua•ta profocei4?
El riaiitart per l'atgius alilatestfria aa delata-tanate caaos, sa-

lar:tara pet evitar-se amb
ame% d'a:gama pal.lia's aparaadae a lea grane ciu'ets, a rt!.
/runa munimpiai distribueieaa
(nagua potala*, eaptarnant
e l e., 0 per rse•mr p a d'higione privada aplicables pela mataiana particular. cien) l'úa de
filtraba, procanc i eus moll alealar.e• a la prarliea.
El cantas, par loa *Oreas, del
anal taba parla? tam fa 11 48
atlante any s . cambia drn e ha (Media radial a boa pe p a rosa. amasaba a ••tarnanadce oeslmra.m sr._
S e a pila ostricullara f¡empro,
para el aennaellar ala coasuIltidnra que varin a provoir-re fas
•atablimanta aariosam p rit arrelitale.
El millar tio ambranir-aa. L'abatanan e taraba as fa neeesaaria pal
elle loes alirnamaria, a
lote P13 'loca mentaminata. Cal
resignar-a. a a p ure airua bulla
da o aieüea ~Praia de manabas
Je •enfianata. tisana« • eafil
ger. Cal lambe realeear-ao a reatar lar trailre i 1.13 Beguina atab
aiewa bullida ,
peró eempre aa
preferible no Lamajar res de tat
alzó en cru,
• ••
El primer punt que es presenta es aquest: qua cal fer ClIttlra
a I contugi? livitar lea vienes ala
lifdidtea gravada. Sai Mútila i
masa perillexeä. Molt aovan, dasgrariadament. h•rn agafa el tifus.
se freatelfmtant tifbiclica prevale,
ama peaant- ea eta °mama s ame
eandidate al titila a amb CPUIVU1.0.4 0,2 40 1 wat•ia mal. Ela primera ignerra ella matelxes que
ja perlas el ganaban contagiad; ola
eagossa igaerea que puguiti, da
atizadas dormid una labran temperada, eweanipar la infeacid •
flor 'n'Ilma.
Es per laxa qua esa tat madi H-

ile cal, si 113 plau per taran, que
tonante es reeigni a aotruatre's
a la vacunació antittfica, que ha
aalvat milions d'exiatanciaa durant la guerra de 1914-1918.
Aquesta vanuna ha Wat provada a baatament i s'imposa. Caltira impotaar-la, no Ingalment e
admtnistrativament, sind madioalntont, i a atad s'arribara ainb
testa seguratat.
Una gola aleada amb amaina
Misma, o duce anth vacuna ordiCabria en ua dula/val do ast a deu

Dimane 14 de novel:~ 114

dies, Molt pon dolor, delta-

Cap a l'any 1911 o 1912 ea tx
ment 1 alguna vegada 011W-qua- palatal allanara., es sotmeta a j
tre bares de febre , Amb aquestes ' reacció de Widal a "tothom" q
molestias s'obté la immunitat per havia estat malalt diu'ant 111
un any. Resultat: preservació del patita epidamia de tifus qua ta
vaounat, que no s'onoomauara la via hagut a la localitat, Quia fa
malaltia I sobro tot, que no la el resultat de l'experiència?
podrà encomanar a ninga.
rnolts centenar. de casos qa
Apliqueu el mètode en qualse- ficats pela metges da brompa
vol cas de tifoidea, tant a la fa- embaràs gästric, angina, Cita'
milia com al veinat i amb alzó grill. ato., no eran sin() ca
sol extingireu el focas que almu- de tifoidea (fue havien passat ata
nia deacurotIlat en aquell in- aporcebuts.
dret.
Gracias a la reacció de \Vital
Generalitzeu el matoda I neeaa- aplicada oportunament 1 las so.
viracom calgui, ea pe den daapia
sariament arribareu a la supressió del tifus. La Mancomunitat de Lar teta els casos de titile ea
Calalunya, anda el servei de Sa- ea presentía i despistar-lo rala
nitat ala fet expfriencies sin- dantent, la qual cosa significa a
progrés
gularment provatariea.
Resumint: La reaccid de %Va
Estera, dones, ben armats condal posa una etiqueta a cae
tra el tifus. Pena seria una omissió lamentable si no mencionas- cas de tifus. La vacuna de Vis.
cim, entre les armes que tenim, sent. i Chantemes se preaerva
la rallada de Widal, avui atta-besa Axil tot el que el val l a. No aa
paa res mis per a extinga eh
en la practica correal,
Ileu-vos aqui un malalt que no focus de tifus, tot esperant ta,
presenta res de coneret. Qua pot la malaltla desaparegui ella solt
tenir? De quina malaltia es trul- de per tot arreu.
la? Se li extreuen unes guantee
Es cert que la medicina st
gotea de/ cap del dit i d'una al- general Pacana no cura prous
iara banda; s'alivien al laburatori lana, paró preserva I dafeaa
1 al cap d'unae guantes horas contra mollea malaltaes• I aixa bt
s'ateté usa resposta: "Tifus". val que, tot paseata, donara les
Anys endarrora callen viut dies gracias a aguaita tras malges que
pol cap baix por a saber a qué tant han fet por bamba:re amas.
atendre . , i inolt savia el chilate ta plaga assoladora del tifus.
no s'esvaia totalment,.
DOCTOR MONTGA1
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lii pendran part els ovacionats artiatea anglesus
JEIARY & Co.
amb el divertit "skeeteh" Maxlm aou i altnima producol6,
no basen pogut retraaear son debut en lALHAIMBRA", de
París.
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—TEATRES--Gr a n Teatre del Liceo
Dijeus, Inauguraci6 de la temperada. Primera sortada deis ealabras artistas mimen, t'aletas
li aaadta Vedi , Maria Davydoff, Theodon Rack, !van fatua/off, Coastantas Kaidaasaff, Alexaadre AileXanclany ttz; asaetee, E.09334T1L5ky. Cris de ball de lea Teatre
linparial do Patrograd. Direcoi4
»canica, Aciaga Journff. meta la
grandiosa Opera monas GODOU14-0F. — DIssabta, LOWSE, pela
¡Alabees artistas ¡vacua Gin!. Matas Berat, aleaban @mei g a. flector Dufranne; [...catre Padovasi.
Dia 2a. AIDA, pols emments arLiataa Polt Randaccie 1 Lazare,
1 ele calearadisaims artistee
Aurora Buailea. Emilio (Airardial. laureles Ideal& Es daspatza
a camptaduria par a toles lee
fuumuna anunciados.
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EL PRINCEP BLANC II

TEATRE iNOVETATS
ere Eauratre
Avul, aunarla , alt, e dila
quema la g e l l lixtraortlinacl
de tole la rempanyla. Aptauausoma
• Tb. Arquee, Lama, Terma« .3
arel, Idas filsarliali, Kile. 411
1.44 14 Abißfd• Tbelnr, 14;
Lee trole Flryne Reime, Adrlara 1
Charlo', Lte e emotto-Ku, e; La bella Sobro-bar 1 ali dtvertim rlowne
>es 414. 1 la aova trote., 1 »IS
germana Adunas. 944AL ad . «Ira*
ordmars ama,/ Couttat. aleo
Idercelana 4e4a anta.. Tenta3e4 aml

Pchegg
..latLar ilt a. ›tro
Prkr
uatt a'o
RiesreA-Ild er 7J1..1
dla 14, terne/31e istle•eal
arel. II1 8eat Mis reta del toree 33*

lo Va g are, a dos giraras de 10. •
•
55 iiutayues, a 2 pessetes'
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•
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aros, dla 17 . ni': F.sTRANA TOT. 111
140111....
mantee PAGA (1 acure,
Nakti. Ptaarodi En eatudii A •
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Test. e Cb m ; c

Arel. alumna. Olí. a (149 quarta
de la-e, provea. mamare . 943
dramre de rae exia arabas. 14443
drama ad Ir« att as da Le.
& pea Pasma, amamtve; batee el
drama ealtclac re e aetee La rotn&
a de t. e•safraa, maanirica 5••
(veló, dreerat esprclal. Diesearra.
•
Üll . truf reeetessitar, meda Nra.
attud
1 La mina de lee armeheA ai•
•
emane. murena (IN drama N' ellata Mitin:1U barcelanla3, • dele e,'
m'ore Tabe• i C4pdevI14 KJ aebaret
111 de loe
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Teatre Nou
Companvia d'opereta
VICTORIA PINEDO
LLUIS 1ALL-55'7 ER
A v ul, din:luto, a dos quarta ete

D:trfarts 14

LA PUBLIC/TAT

de ften/etutire 1012

. C1NEMES .....,,

4i ne, La &lumia" II apWe
pure

tgria bit) VOI di ama

aafflionat ball. clamaste. — A

Grán Teatre CBmtal

les clec, La generada, gran exit re211«••••Nninfaingpm
d'acuesta eampanyia, i Que es !
Salé Catalunya
a
a
gran learaclonal l'exit dels
a 7stlable eintrt. Arul. airearle 12
•
fumé.,
grondites
esa
cada
dla
me;
3
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a bank». ICE La culpa do sir Da.i
naLad,imte , gran
Ne.

1211N
«Imita. Pensil, Progratsa Neri':
Dompanyla de oenuldia c I
te.611,ualó, por la gentil Enid Cannod, gran luxe 1 riquesa. Diumen- •
•
GUELL TUDELA „
nit, anima Jornada: CIA TREO l•

eumnio - CORTES
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AVui, dimarts, tarda, a el •
les cine, rnal.ink'ic popular: 2
•
ti. itt EA EE

Nit,

MOAQUETERS per UN:cilla Fairbanal, 15111 'deis esIts. Wat, la
r mea grandiosa pe1.11cula histórica
II J""" d'Am*

Gran Cinema Bohemia e
ATUI, (limeis, larde 1 nItz C,0108925 programes: Mosimont ,,eonUau I Artistas do vodeall. La
Motea del «pandeo". Visita a Pada dala Chers'IN Claree Videl de

de Chart0t.

1321•1111•31:1212133122/223Ma
.

Sant Miguel; L'ídol de París; Lluníz te mel; Illowlment contlau.

Avui, La manta de la velocItat;
Seatiint la broma; El dilluns neera; Tragedia ameren-e; L'erfeg neta, priir.er.
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Palace Cine

GRAN SALO DE MODA

• ArlatecrStiquos misiono arUstiqutta E
iä
Programo extraordinario

•

•

Avui, dirnarl3. larda
Moviment contInu i
Artlstea de vodevil (córai-

KURS

Ami, diniaris, tarda, a les U u
cinc, Tenorio idadleallata; •
representacid extraordina- • 112
nia de la sarsuela en do.; •
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cL P g lIQUE DE sEVILLA
A-dal, debut de
•
Droxisi.% IAllEllA

asIaptartrt en:malogren% de la ta- u
mesa el:suela d'igual. Ismn, Sieb le
U Uttds deis ennnente autora ger_
III trlan s Quinten, 1 adaplartona rauV/ *leal, de l'insigne .mestre Serrano. u
fie El mes gran 1,11 re g innt . )4• - 3
NI arnl. alt p. s preciosos dines
El
U
u
iat
PA.M.:Ene
•
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" iezettis;vai, arrear repito!, titula! sa
o Lea reces:Mea I L'lact de Parla, :
u crezció de ISI1e. Su Pant.
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.Trionir d'aquefa compan Y ia- N i t, • 11 les den: Ahí va

esa mosca! Estrena de la
farsa sainetesca en dos e.3- u
tes de Muñoz Seca i Perez •
Fernandez, música de Ama deu Vives

3
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•

A un quart dense
Esdeveniment deportiu , 5 grane
combats, 5: Tercer, en 8 rounds.
Urtnium Contra Marqués; (itiart„ en
ri S rounds, CaSi
ontra Paul
Garba (trance5): (vial . en 10
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Llr,WAS Ct LES ANTILLES, MEXIS, ROYA YORK I GOSTAFIriME
El vapnr "P. DZ SZTRUSTECUI" sortiri el 25 de novembre de Barcelona, el 25 de 'Valencia,
el 28 Je Màlaga i el 30 n le Cildiz, cap a ?ova -York, Havana i Veracruz.
El vapor "ALFONSO XIII" sortirà el 11 de novembre de Bilbao, el I de Santander, el 20 de
Gijón i cl 21 de Cornnya, cap a Macana a Veracruz. Admet gärrega i passalge per a Costsnrme
Paeilic. amb tras}m• . d a i'Bavnua,
El vapor "MOSITEVIDEO" sor' irä el din 10- de desambre de Barcelona 11 1 de ValMcia, el
13 d• Märilaa i et 15 de taue, cap a Las Palmas, Santa Cruz cin Tenerife, Santa Cruz tie la Palma,
Puerto Rico, Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao. Puerto Cabello i la Guayra. S'admet carga i pasalgo amb trasbord a Veracruz.
L1N/ß. DE CENOS ARIES
El vapor "INFANTA ISABEL DE BORBON" sorlirh el 4 de des emigra de Barcelona, el 5 de Málaga I el 7 de Cädiz, cap a Santa Cruz do Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA OE FILIPIR22
El vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" n)rtirä tiC Cadiz e! IG d'e Dec.3rnbre, de Cartagena el 17, de Valeaeta el 18 i el 22 de Barcelona cap a Purt-faaid, Colombo, Slagapoora i Manila, adineteat-bi
passalge i eärrega per als dits oorts i per altres indrets ami/ eis quals hi ha establerts servels
ugu!ars de deis ports abans ind:cats.
LINIA DE FERNANDO POO
El vapor "CATALUÑA" sortirä el 15 de novendire de Barcelona, el 16 de Yalènoia, o1 17
d'Alacant i Cartagena i el 20 de Cadis cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restants escales intermedies i Fernande Púa.
Ultra els indicats serveis, la Companyia TrariaatlIntica t6 estatiarts ele especials deis ports del
elediterrani a Nova-York, porte Cantabrie a Nova-York i la linia de Barcelona Filipinas, les sorbdes dele quals no aún fijes i s'anunciaran nportenament a cada viatge.
Aquests vapors admeten càrrega en les condieions ra4s favorables i pasatgers, als quals
la Companyia dóna allotjamentmolt cómoda i traete esincrat, Colil ha acreditat en el seu dilatat
servei. Tots ele vapore tenen telegrafia cense fils.
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Temporada d'hilara
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RAMBLA DE CATALUNYA, 15
Grande assortir de confeccions de van novetat
especialment

11 11

e abrics piquetes ultima creació
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CORTS CATALANES, e 2 4

Contínuament adíes de gran reclam

NOTA: Primera fàbrica d'Espanya de curtits i tintorería de tota classe de pells fines.
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Preus reduits en totes les Seccions.
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Aquesta . casa 9 sempre ha venut bons arti.
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Vagi a veure els aparadors, ja comprará..
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