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arreu es joya a fu/bol. Si el
for una cosa prohibida, o millar,
' 9-Pr ohibida amb intervenciá d'alguno
autorilat r splinyala, quina zanyal
. Pero ais4 is una digressió. L'essencial

Ultra les personalitats i representarima que rIivene en la ressenya del (lit
flete, hi assistiren reprrsentants del Centre Federal i de la Unió Democrática Nacionalista de Tarragana. !di havia també
entre la concurrencia cl diputa: de la
Alanconuntitat, Ei, Ramon Vidiella i els
regidora de ld-Lliga Regionalista de Reas

IlITINGS A TORTOSA I A VALLS
La reden- , ri ó Republicana Antono"nista de Tarragona prepa ra per als dies
25 del mes que som 'i 17 del mes entran(
uzilings de proPagancla a !es ciutats d;
Tortosa i de falla.

ACTE DE AFIRMACIO NACIONALISTA A MOYA
DefinilIoament el dia 26 del corrent a
les dues re la tarda, liuda electa al Fonzent Nacionalista "Rafe! de Casanova"

de Noyd, un arte nacionalista, en el qual
penetran part elzunents nacionalistes indePendents de Barcelona.
ni queden invitades toles les entibas

catalanistef.

SO!

que hl ha arre', una sobre -saturació
que fa rsPerar que els asos
(*miran com bolets.
futbu listica
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'CICLE DE CONFERENCIES A
REUS

Plboi

El Centre de Dependents de Reas oryanitza un cicle de coitferPncies.
La inangurarj, el dia 1.5 de desembre
que ve, el conseller de la Afancomunitat i
president d'"Accid Catalana", En !afane
Bof ill i Malas, el aval deseen-ornará cl

El recobrament de Catalunya,
CONFERENCIA A SITGES
n vtitynItto,00.0li rata mima '„outatnoa
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A ALEMANYA

La cris, mi nisterial
El Gabinet \Vil-Lb, que en els
darr e rs mesos baria ponle forra i prestigi, ha dimitit per fi.
Cal reconeixea que el canceller
dimissionari era borne de talent
i que durant l'exreici del seu cärrec difícil hada donat proves,
si no d'esser t,r, governant perfeete, alinenvs de posseir algunes de les ri;es necessàries quaJalas d'estadista. El conjunt de
problernes interne i externs que
pesen aelualment damunt Ale'maya Pu .prou per a enfonsar
un ministeri mes. Wirth ba
seguit per al seu Govern una durada relativameut llarga i ha evilat fets irreparables de la part
dele aliats. Es molt possible que
acoso el seny i l'astúcia do Wirth,
la crisi de les reparacions hagues
deriva!. per camine arnenaeadors
per al Reich.
El President de la República
lia enearregat a Cuno la formavio del nou Ministeri. Cono es
cabilla. Va perlänyer al partit
populista, que ea una (treta. Pee
re va Separar -sen a conseqüència del cop d'Estat. de Kapp, per
•ceesiderar que el dit parle s'ha1 a mostrat rifasen favorable a
aquel' fracassat acto de forma.

PARLAMENT ANGLES
--n•n•n•••••11n—.

Ben sovint havem de sentir els catalaes la cantarella monatona del proteccionisme aranzelari. Els espanyols, i també algun
oed nostre radactor corras po rlsal)
altre estranger mal informat, retreuen a Catalunya la protecció
3
que li concedeixen eis Aranzels. Aquest retret es ja una prova deN t es pes hora ara de rapeMilà, novembre.
De la declaració ministerial tir Is greus inconvenients del
la dualitat nacional entre Castella i Catalunya; perquè si ells
verament sentissin, en el fons de Ilur ànima, que Castelja i Cata- que Mussolini ha fet fa peques pareamentarisme: inexistencia
hores al Parlament, cal recollir, crol d'una majoria, govern dels
lunya gin una mateixa nació i constitueixen una mateixa persoal meo entendre, com a cosa ver- 'rientes, encavalcarnent den partit
nalitat, no, refl'eurien com un favor concedit a la terra .catalana ritablement inleressant el pro- sobre l'interès general,pudrime-e
les taiifes de Duanes que el sistema proteccionista ha establert pesa de projecció dele mètodes ner aels rnetodes electorals. Tarn
rer a bato eis súbdits per a tot el territori de l'Estat espanyol. d'acció directa sobre la politica poc -o hora devantar-ne els aven
fins quan ells ens eontradiuen i ens ataquen, mostren clara la parlamentària. Amb un somriu- tafges, sobre tot el gran aventatdiferenciació entiEele uhs i els altres.
re irónic ha liquidat, Mussolini ge de la publicitat que té una
Ningú no pot negar que moltes indústries.existents dins el cls malencónics amics dC tons-, assamblea, es dir, la posibilitat
territori d'aquest Estat tencn un marge de protecció duanera. titucionalisme. Abans de la de- d'una coLlaboració -real i ernot1Pela aquella que hagin examinat el sistema proteccionista es- clareció, el famós inventor del va del Goveni ernb l'home gris
que passa pe' carrer. Aquest
panyol, saben que no afavoreix únicament a les indústries cata- feixisme havia dit: La Carnbra averttafge,
actual tant pot durar dos dies
que es enorme—sobre
lanes. En primer ¡loe, si el marge protector és tan gros que per- com dos anys, valoritzant aixt
t despres de la general' conaMet guanys esplèndids, els castellans són lliures de crear indas- el Parlament, arnb una frase
tació del fracàs dele tècnic
tries que no són típicament catalanes, que no tenen a Catalunya precisa, per la seva capacitat
el camp politic—no ens fa pas
els nuclis mes importante, i que reben una protección aranzelària d'obediencia,
butjar per sistema el Govern
detona!. Direm, fins hi tot,
Aquesta frase que en temps
no menor a la de la indústria textil, per exemple. Encara cal obe un Govern si ha de tenir una
servar que l'a gricultura i la ramaderia de les regions no eatala- dels vells lliberals llagues fet
ponencia mes real-que fotores tenen aixt mateix la protecció de l'Aranzel. Aquells que es posar els cabells de punta a mitha d'ésser una mica dieplaneen d'haver pagat massa cars els-vestits per culpa de la pro- ja humanitat, l'opinió italiana graneel'ha rebuda amb un infinit plaer. tatorial..
tecció atorgada as drapS de fabricació catalana, obliden que
¡Com s'explica aquest canvi pe- Tothom està conforme en cons
multes temporades els catalans havem de menjar car el pa per rillosfssim? i.Com Pot Assee talar quo la forra, debí, Poincaculpa de la protecció d u què gaudeixen els blats castellans.
aquesta sotmissió delirant, joio: re li ve d'un cert plec dic/atoPeró hi ha altres raons que demostren l'absoluta falta de raó
na de tota una opinió a una die- rial de la seva pelftica. Tothom
tadura? Es inútil potser cercar recordare que en els dies de la
per a presentar els catalans com a aprofitadors de l'Aranzel en
perjudici dels nitres súbdits de l'Estat. Cada vegada que s'ha fet causes remotes a una cosa que caiguda de Mr. Lloyd George es
te una justificació en cadascó f recordava, rom a suprema queun estudi del que paga Catalunya a l'Estat espanyol i del que
aquest esmerea a la nostra terra, apareix la realitat d'un desequi- de nosaltres rnateixos. Teto, ab- li/al del famas gales, que en un
solutament tots, tenim la culpa cert moment, quan havia convinlibri enorme en contra dels catalans. S'ha calculat, en xifres rodode l'enorme descrèdit del parla-gut, havia sabut és er un dienes. que Catalunya paga anualment a l'Estat 400 milions de pesmentarisme. Nosaltres, del nos- r tador..Aixó s'ha dit en el 'país
setes, de les quals només n'hi són retornades, en obres públiques. fre rudimentari pariamentarisma„ desale del constitucionalisme, en
o en altres conceptes, uts 100 milions. A l'excés de contribució catalit; ets italians, del seu par- ! el país- de mes profunda tradipeeureeria de Catalunya s'afegeix l'excés de l'anomenada con- lamentarisme. Ri ha alguna lli- rió parlamentäria. Peró noten
trieucie de sang. La proporció de,catalans que fan el servei mili- mona periodística mes expre- que Mr. Lloyd George sabe
muda, mes persistentment expre- que 111. Poincare sap asser un
tar . s sueerior a la dels minyons de moltes altres rres de la pe- -.
ninita. Dignen, don" que dels beneficis que Cataltinya obté dels muda que la de la inutilitat i dictador sense semblar-ho. Un
lell
Aranzeis espanyols, l'Estat se'n queda, per diversos procediments, miseria de les assamblees? Iti ha bles conservador, els ¡nombraCenoves que omplen avui el
al món algun periodista o esla quasi totalitat.
criptor de coses politiquee, a món estan disposals a acceptar
iii ha, per últim. una altra consideració importantissima. I Nova York o a Sabadell, a Berlin JOiesarnent totes les dictadures a
és que tarifes duaneres no són pas Túnica forma de protecció o a Tokio, que no- tingui a flor condició que seas hi llevi de daindustr..:1 o agrícola. Aquestes formes de riquesa són protegidos
de ploma en tot moment, una vant la vista la nuesa i cruesa
pila de grotesques penjaretles, del Govern dictatorial. Els itaefleapaait per les obres públiques, per les viee de comunicació,
per l'am:enyament tècnic, per la difUsió de la cultura general i
de reals malvestats a adscriure liau nyui renyits amb el sentit
a qualsevol parlament que sigui? de'llta corréc-ció ocula' dels seper la bona organització política, económica i administrativa. Una
Seria inútil cercar una sensi- nyors flitnovas, velen criar dic, eseeesa xarxa de carreteres i ferrocarrils, per exemple, contribilitat verdaderament Ribera' taitor com . qui cric canari. I
bueix poderosament a iacilitar i abaratir la producció de les fàbri- després del regim d'reratiment Mussolini, en efecte, sembla atar
ques i dels camps. I be: aqueixes formes de protecció que existei- crft:r engriereis a que . ha estar vestit de dictador i fa positivazen a la gran majoria dels Estats d'avui, a l'Estat espanyol nomás sotnies el Iliberalisme. Pecó d'ai-, ment les ingenuitats de la gent
existeixen rudimenteriament. L'Estat espanyol deixa reduits a xó la costra ull massa endu- del set, ram: posa lea armes del
les erópiee forces els seas súbdits en molts aspectes de la vida rida per la prediració de la vio- feixisme—la destral—al costra
econemica i espiritual. I no són rars els caeos en qué la deguda i lencia i la realilzació del nieto- del sesgan d'Itàlia i de la seva
des d'inicie directa, norma; en te firma en els documents oficiala,
natural protecció és substituida per una política d'entrebancs i
g&osies, com estem veient en el cas de la Mancomunitat de Cata- esment clavan, 'del vestigen que eran en el Tractat de Cornem
prodier la posihititat d'una dic_ franco- italià suara firmat, estelun -a.
feriara. Les permites de Museo- tilda ten/ricament tina disfinció
Ells diuen que ens protegeixen. Quan els catalans no ens lini, els actes de Mussolini co- entre la hälia anterior a l'adntostfern contente del règim actual, ens tiren en cara la nostra
meneen a trobar en les 'sensibi- venimeat del feixisme, i la Itäingutittld.Si AS veritat que ells hi perden tenint-nos dins l'Estat Wats politiquee mes treballades ha que
gaudeix de l'inimens
i que per torna els catalans sorn encara desagraits, per quin anís- d'Itälia un començament de ere- aren/ubre de tenir-lo a devela.
Ili ha rajaos que eembleneestira. Per arribar a aquest fehle
Bim altruisme s'entossudeixen a mantenir la situació present?
No:e:ares estaríem diepOsats a renunciar per enter a tota la pro- restinat ha estat pateas que tot- lar' dotats die de de l'evolució:
hom
es
convences
de
que
si
MusFranca,
Angla/crea i enrara més
teccie que es vanten de donar-nos.
solini no ciate per la via normal Anglaterni 0. 110 Transa. 1 hi ha
plens portera, solo preedra de paises rpte estafa destinats a tren
qualeevol manera: de la inversió car-se el cap a la paret de la
profunda dels elements normals dreta o de l'esquerra de l'espeedel parlamentarieme i, per tant, lado'', perquè saneblen tenir nna
del perill que represente el que -fundó de lianradora. I el curias
no sigui el Govern que es post, s es' que en aquests paisos cenenSaturado fu.bol)t:ca CONFERENCIA D'EN ROVIRA I davant del Parlament, en una la la idea corrent que ni el' (ranVIRGaLI
A
REUS
a
AglieSf és cl rraum d.!
actitud de donar cornete deis. aes ni leingles tenen una ideag ens .11C:(153, sind que sigui el Par.- lilat noliticat. Per a tenir una idea
'Par le 1,, , ,vn3a contra (71, 1 1aiscoa, que.
En el 'n'antro del setmonari
e rra, ,nt, ro rra esperat pela técnica.
"Areiii Catalana", co publicará el ter.'
'amera qui es disposi a prendre litat política, es neeessita, dones,
la Federarlz; Catalana al
integre de lo Conferinria que el dijous
graeiosarnent ,per un biológ,ic Orlar una camisa d • fin color detfp-d
terminal i una gorra amb una.
'rajen que no haz:ent
possat dona a Reus En Rasara i l'irgili humil instint de conservad& una
101.1 ,etz . eció de primera, la rosa
actitud escandio in i irreeponse e grao beirla a la I urca.
sobre "El problema de les nacions - tirematz prima o aniria malament.
riques."
bto.
JOSEP PI.',
az.ot bj.
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NOTES -Del'

pis diuen que ens protegmen

E " , fi n'ice': que rl fulbolismc catalzi
arri,a a 1,;I grau de snaduresa que
t osaltrez moteja-os ignarem. Ara, per
trant1...,éu mol: probable zre s'haurien
•Pogut presertar no un, sino tres tramo,
i lerf..rlantri gt capa cos dc iriumfar a San
. Sebas t izi, a Madrid o a Lisboa, daqui
Pes ,mys, si un rampell del 'lastre tezntemen! ;10 ho evita, se'n padrea, prefrutar tees,
(Mita.
En ro mez.ca a estar alarnzat. Abaus
1,7 fi Vii Laiolana (mal em retig narz., a dir: Gran
Via Iiir1ona), vaig
v ence amb sorpresa que lela els solars
!Vi edificar s'havien
cm:verla co COMPS
de futbol. Ifa
rls salars prtits i irregvhrs jugazren els ',farrees mal calcals antb
Moles de tata mena. Ea cls cspais gran:
b:n jugaren minxons fets i drets
amb pilotes reglamentarles i amb luda'armario da replament. Un pUblie nombro: seguía
els incidents de la Bulla. Na
u?ig veure rl referee, pecó :tipos° que
et,fd
• Tant-se-val. El conjunt feia
In fecte d'en
partit seriós.

TALLERS D'IMPREMTA

1922

e

•

Wirth Ii confià la cartera de Finances.
La primera' intenció de Cuno,
en comeocar les seves geetions
per a la constitució del nou Mihielen, era la de formar una aman
emitida, on etatressin representants del parlit socialista. Pene
aquest intent ha fraeassat. Per
tant, Cuno treballa ara emla formació d'un Ministeri exclusivament burges. La sera tasca ofereix encara dificullats; per6 les
darreres impressions són que
aconseguirä promplament la
formació del Gehinet.
Segons exposä Cono davant In
reunió dels cape de parta que
eenvocit dies envera, el sen propelea es constituir un Govern de
ireball, (pu, tintina per principal
feina la de resoldre les dificultats econemiques i financieres
d'Aternanya.
A despit de l'abstenei6 dels sociallistes, es creu que els majoritaris adoptaran una actitud benévola davant el nou MinIsteri.
No obstant, l'actitud definitiva
d'aqueix m'uf) dependrä del programa i de la composirie del nou
()oyeron; potser mea de la realpostal(' que del programa, puix

Les tradicionals cerirnónies de
la constitució
Londres, ria. Davant la proximitat da l'obertura del nou Parlament, els diaris pubtliquen el
cerimonial de constitució. Heu's
aquf els detalls •cre tan antiga
corn curiosa traducid:
Encara que assumptes urgents
reclamen l'atenció del nou Parlament, convocat per una data mes
inmediata que mal* a la de les
eleccions, han de transcórrer,
amb tot, després de celebrada la
primera reunió ofician, uns quanta
dios fins que pugui començar
l'estudi deis- assumptes de que
ha de tractar i resoldre durant
la .legislatura.
La Carnbra dels Comuns, no
ceda, en afecte, coastitucionalenent constituida fins q ue els
us membres no hagin jurat el
arree i aquests no poden fer-ho
fins que sigui ja elegit al "speaker" (el que porta la veu) de la
Cambra.
Entretant es (roba en situació
transitória, sense ningú per presidir tes naves deliberacions ni
poguet ella nomenar president
fins rebre l'obligada autorització
de la Corona.
La Mata deis "speakers"
gits d'aquesta manera des de
l'any 1376 t'iris a la data, constitueix una linea continua per no
haver-se trencat mai en tants segres com van transcorreguts des
de aleshores, excepte una sola
vegada que fou desigeat P"speakars", sense donar-ne previa
conde a la Corona Per esser
lea Jordi 111 menor i no haver -se
norneteat regent encara.
La Cambra en el periode immed'at a les elecoions, no pot dones,
con) que-da dit, possar-se a trebailar encara quo de fet este reunida per a retire permis oficial
per elegir el seu president.
fletas aqui la forma i el ceeinumial seguit per facilita, i robra el l'afeen permis.
El 'Vara Negre", o sigui el
portador de totes les comunicacions oficials d'abdues Cumbres,
quan estä interessada la Corona
surt de la Cambra dels Comuns
dirigint-se -a la de Lords, on es
rebut pel Lord Canceller. el miel
este assegut amb guatee pars
mes, vestits arnb Ingues de color
escarlata abillades anda armini,
les quals eonstaueixen la que
s'anotnena corniestiS reja:.
El Lord Canceller, usen ._ a l'2,
forte d'una fórmula que vé amprant-se des de fa segles, i par.
lata al "vara negra" insinuo que
despres que estiguin reunits els
membres do la Cambra de Cans/uno, S. M. donare els motius
pals quals ha convocat el Parlament i donarä instruccions als
Comuns per a que aquests proredeixin a l'elecció de Ilur "speaker".
Reliat aquest comanament, el
"vara negre", sense contestar
paraula, torna a la Cambra
Comuns donant compte del que
lìa ocorragut al cap da secretaris. el qual senyala. aleshores
ame el dit, silenciosament, cap
el diputat proposat per "s p eaker".
Pe pe no es pes stificient alcé
perqui• quedi nomenitt el non presiden', sind que aquest ha de rebre previament i personal lapos band de la Corona, pea la qua l
cosa es preces que es presenti dnvant del peral-tima de la Cambra
dele Lords, cap a la qual s'encamina timo/ente despees, l'ostia
com es die aquí, de 'erisülida-,
anta trajo de cort iperruca gran,
preceda d'un sergent d'armes
que porta maea, pere no afianAcabada la seva presentació i
rebuda l'aprobació reial, el "speaker" torna a la Carnbra deis COmune, però abans s'atura en el
seu dornicili particular per posar-se 'el trajo complot del seu
que activase en In soya part essen
riel, es pot donar ja per conegut.
No es de creure que el neu
canceller segueixi, en les qüestiene exteriors, que són les mes
importants per a Alemanya en
l'hora actual, una politica gaire
diferent de la seguida pel sea
antecessor. La cosa que caldrà
veure es si, davant dels incidente
eonerets que peguin produir-se,
tindeh la nialetea serenitat i la
male/xa habilitat que generalmentment vä demostrar Wirth.
La Premsn deis peisns antas
guaita la crisi ministerial a Alemanya arah una freda reserva.
A. ItOVIILA I VIRGILI

càrrec, canviant la perruca gran •
per tina altra de petita, tota arricada i posant danaunt del trajo
de cort tina àmplia capa negroJa a la Cambra dels Comuna, •
preste jurament, fent-ho immediatament despres ele derries di-.
Futats. L'acte dé jurar dura al- e
guns dies i solament despres de
la cerimònia proeedeie el . rei a
l'obertura oficial del .Palliment.
Aquesta «l'anemia Wnitet reminiscencia de les Ilargues lluites que sostingué la Cambra dels
Comuns . per a afermir la sea.
autoritat en el pata. El Ilengualge
que usa davant del sobirà et
aquesta cerimònia es una barreja d'humil deferencia i d'energica
afirmació dels drets dels Comuns.
En efecte, la "spenker", desares de• u sotinetres amb tota humilitat i gran satisfacció a la
re/al voluntat de la retal Majes- •
tat- i de pregar _que Si cometes
algun error recaigui la censura
únicament damunt dele expressa
en t6 lazan i energic la voluntat
dels Comuna que siguin respeetato els seus anties indubtabics
drets i privilegis.
La resposta de la Corona que
abans oferta dificultat, avui 411
pur formulismo. El "l'ea per boca
del canceller, assegura que té a
be afirmar i garantir aqueets
drets i privtlegis tal com lw hagin estat abans per ell o els seus
predecessors.
Aquestes fürmules daten del
segle XIV i encara que avui han
perdut molt de llur significació,
constitueixen un record de les
'atetes per la Constitució i posen .
de manifest la continuitat del regira parlanientari
vas..
L'obertura del l'orla—
ment
Londres, 20. — Des de que
acabe la guerra mai shavia vist
tanta concurrencia de d'iputats
com avui al saleS de la Carubra de
Comuns,
din entrar el sale et senyor
Donar Lee, fou acollit amb graos
aclamacions pels conservadors,
mentre que els laboristes ova,
cionaven calorosament Mr. Clynes.
Segons ea tradicional, mame
ren .després a la Geriatra dels
Lords, anant davant d'ells fas senyors 13one/f.' Lau-, Clynes i As-.
quith.
Mr. Weitley
a estat elegit
president. dels Comuns,
sionant-se del arree arel) l'acostumat cerimonial, despres de (10 -n
nar les pche/es a l'Assemblea que
lambe l'ovacione calorosament.
L'obertura da la Cambra dels
Liaras sala efectuat lambe eegens el ritual de costurn. Ilegint
primer el Lord Canceller el missalgo reial
resant-se despras
oracions tradeonals i juran
el cerros amb teta solemnitat les
nous Pars.—Havps,

crisi alemany:i

Els socialistes
s'abstener/
Cuno formará un govern exclusivament burgès
Berna, 20. — E1 Cornee dle
reettu del partit soaialista ha
acordat no entrar a formar part
del Govern Cano. Ea considera
segur que el parta aprdbare
aquesta decissia. En vista d'alCuno es proposa de constituir tutu Govern exaluss:vaineut
angles, per la qual cosa te l'ass..mtiment del president Ehe-ui. el
qual estima que aquesta es
ea manera de soiventar temidanivel 1 ti ceisi.—lla‘as.
MORT OR NARRIA. PROU8T
Parle, O. — II mott als 52
anys el novelaste Mareen Frotis',
P I qua!, en 1920, havia oblingut
el premi d l'Acadèmia Goneourt.

PER LES VIOTIFIEB DE XILE
Buenos Aires, 20. — mea.
sident de la República ha signat
un deeret obrita un crèdit de
250.000 pisos or per a les
mes del terrat reino) de
Radio.
09 1E1 EINA :: EL MINISTRE DE

FINANCIE DETINOUT
Pokin, 20— El covorn ha presedal, la dirnielle le' ministre de
airiaerea lic e3: a t. 61.9t4144,te
llaves.
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Llorica. complot., 70'40
1d4un fi de titem, 00.
imortitcable 4 per 100, 00.
¡dem 5 per 100, 99'50.
Eneriers,
Reno d'Eepanya, 383.
Idem.rspanyel de Cr qdit, ttnli
,•Ictem Rin de la Plata. 230.
Idem Hispann-Amerieä, 000.
Tabaco, 249.
Sucreres preferents. 38.
Ideen ordinàries, 00.
CeduIes,
Nords, 314.
Alacant g, 344.
Franco, 4770.
Lliure, 29'33.

Secciee Marítima
Vaixells entrats
Napt,C espanyed "Rey Jaiine II",
de. Multó, anite oarvega general.
Amarra/ mall dedal/tralla- Conig not

Atiteusgual.

Palleleat oseanyol "Flor del
atar", da Giutadella, antb eärrega
general..
Vapor

noruec 'Remedar, de

5wansea, anth carita. Auearrat
niell de Sant Benita. Ceoneignatare Mas Andrew.
Vapor espanyol "rimen", de
Avides, erab earb6. Amarrat mol'
de Penen!. Nord. Coneignatari,
Companyia Tcarernectiterrania.
Llogut espanyel "Cazalla", de
Palma, and) eärtega general.
• Vapor espanyol "Castilla", de
Cadiz, out) ulreega general 4180
pasoatgers. Amarrat moll d'EsPARIA TANCA
panya NE. Consignatari, CompaCanvls 5nbre Landre% 03'23.
nyia Transmediterränia.
Idrtn retretes, 01.80.
Mera Eip311y3, 31377.
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1.1*m lle15.nda, 55459.
Brema, amb r ärrega genera lfdrm li11, 8480.
reonsignatari, Rentad i Compa1 ,10 03 14 , 11 0 Tora. 14195.
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More 00 ee1a. 379.
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1.1em
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hIPM 13 , nanlarca, eta.
Campe e , de Santa Creta de Teneídem Perlin. 0922.
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Pelar! 14'08 Off.
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Maree, 0215 oft.
•
cGroacF, 005 off.
C.orteignatari, Talavera.
LONDRES - TINCA
Vapor dalia 'Pede'', de Buer.;4/111•-; v• c,ntInee, 29 3/9.
nos-Aires i escaloa, amb cereals.
Estertor, 70.
Amarrat mol: de la Barceloneta.
Frxnea. estras.
Consignatari, Camelen-tinas.
Nave York, 449'23.
E 5 p3r.7a. 20 9 9.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
'5u1i,a, 2411.
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lIOluodo. 91403.
i paeselgera, Amarrat 311011 de
Palta. ilJ'82.
les Draseanes. Consignatari,
nlerta, 45'75.
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A rreniina, 4498.
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7Jonter,
¿
23.
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XLV. . 9240.
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,
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ele"Ponent Nord. bonaignatari,
CE
, Companyia Tran.smediterränia.
EAP.CE.I ONA
Vetee/11s 4capateale
CENTRAL: Remata del. Einuttla, 4
lelngut espanyol "Enrique",
I A.£24C/ES: 76.1rnerce 1, Cre n Coberta. 1
arah carrega general, rap a Vaisularro 2
Sant Andreu. 946.
tizar:ere 3. Salmer9n, 111.
Padreen eepenyol "Iembel anrell", amb eerrega general per a
weeona - CUP011/1
t Pelma.
c 1 - CANV1 - BANCA
Vapor espanyel "Sae", en Has?,
j pür a Huelva.
/
Aporte do Corroen. 351
ibagut espanyol "Pilar", amb
Virecció Telegrikfioa
. earrega g,ene:ra!, per a Valencia.
CA TALONIABANK
1/ata2lta sortiza
Valer
Ricei", de
tränett, cap el Valencia.
'de
-kkipor eepanyol "La Guardia",
em!) earregn general, culp a Tarragrna.
FUMES
"ele& ¡
Vapor espanyol "Canalejas",
(Irnn forza
78
/ arnb claree:ea general, cap a Va51en70 •
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MITING PRO PRESOS
El diumenge, a dos Amarte d'onlee del ronli, tingud loe al Palau

d'Art Modern, cedit galarunent
per l'Ajuntament, ei -mitin« propresos que organitzee el Sindicat
ente.
DAS d'uteans de les den, efl Palan d'Art. Modera S'al* .olet
. PUM se de gPnt, En lote els rostros
s'hi j)alesava l'esperanha de venre ben aviat alliberats a beis ets
atairs, als fills, als espesea, ale

pares, als „gorronas.
Ab mig dei hasta aizee-lit un cachetee., per a ele oradora,
la preeideneia .4 la Prensa. El
públic enmanta dret a entorn.
Presidia l'acte el eenyer Peronee,
E/ preeident 1hgf lee asthesiomm
rebudee, que cren numeroses, -1
concedt la paraula a En Franecee
li'ariament do ¿'Ario
Comenge ammant a tothom per
a que Iluiths- a fi d'aseedir la 111bertat dets presos, comportan!se amb noblesa 1 cultura.
Podern felicitar-noa-eontinuta
-,be (/1.1/3 1inin. dítme tiluit a Ert
Martínez Anido i a l'Arlegui. Ella
volien el nostre exteenliri. El eap
de pulicia Arlegui era aquell que
errar:sa y a /ele nostres detinguta
les derlaracions que volia; ol governador Martínez Anido es
aquell borne que en tina Grama
d11A a la Lliga Regionalista: `SI
no areepteu el meu govern, 'libertare a les feres."
S'ene 1441 tillint d'eaaer enomies
de la justicia, i ots que ens han
sonsa! sempre han obrat ¡roan
d' i n justicia per eempanya. Narra
algun Let moatrant e.orn els han
tracia! 5lçl governant, recalcant
e líe:4 d'En r,erdeao.
Din que peneen lilbro esplicant tole els detalla dele
atemptats. Aixi-aegueis l'orador-lothoin venza qui som 1 com
se'ns ha tractat; aisl l'opinia es
posará all nostre costat i evitarem que es repetaisen amaests
Sets tan terribles.
Ea nit que zaren cante ets
eampanys anuents d'atsmrta.r la
v i da al governador Martinez /1101da, varem ealter que tenien una
liillsta ainb dos unta uorns eie
sindicalistes per ce anar-los suprimint . aquelles rdía. Sortoartment s'arribd a tempa per a privar-ho.
Que eäpiga Catalanya i tot el
men que no.teen estat jutjats segens la del, sine/ segaras la roPuntal. d'unes persones alle end
odiaven. Els Amara:ea presoa no
han comes cap mas doliste que
el de pencar, &ser delegats d'ua
taller i pertanyer a im Sindica/
(mita Aquests cornpanys, seta innoeents i cal aue totttom ho 14SP'1.51 ha emniempnal, fentlos d-clarar, mal) amenaces, enses que do han eames
Amiss - acaba En Fruti:eso
Aria--: t.:chal:lea per a allibernrlos!
Panament d'En Francesa

engendrit la eititat de sana.
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vea uns Otat4idi4el3 qua ainb

de -badea traísein als
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La qüestie cl'Orisent

D'Alemanya

Una nota oficiosa del
Govern contesta al d a .
rrer discurs de Ponicaré
Berlín, 20. — el Govern alee/muy ha publicat una nota oficiosa contestant a determinals
paràgrafs del cierres dientes de
M. Pire-aré, en la qual dm, imtre anees coses, el nombre de

funcionaris aleinnnys auginemä
en acabar-se la ,uerra, pele% .111e
'aquest augmenta fou
prindpalment per a rexecuru i eiß
les elinieule.s del Traetat pan.
Despree ha estat doisiderabl e
sera mes-mentdisuho
eneasa,
ene eeeostos sobre la fortuna,
sobre el consum, sobre les (bienes i les ¡mimes d'exporiadó.
que ariete/ven a circe) Ir n,ne
millo/1s de. mares eo 111Ui. arri_
ben a rnes de 18e not nirlions do

mares.
La nota oficiosa posa de red-e de 19'20 es desitompIt e ll
ta el den per cent deis salaris a
tot obrer. Reconeix ene les estadístiques alemanyes de comerç
exterior, no eón exactes, peró
declara que ailtö preve de la in-estebilitat del canvi.
fledi e eix que el nombre d oerre

Dr e rs parats és proporcionalment
n e re declara que oberix
a (-pió Alemanya es ven obligada
a produir grane quantitats de
merearleries, que abans podia
comprar a l'estranger. Les compres de primeros Meterles i cereals als Estats Units són inferirme a les d'alune de la guerra.
La nota desment l'escandalosa prosperitat de la indestria
alemanya do la qual parlà Poineare. i invoca els tipus Rehilete
alernanys, el dividend mitjà pa,
gat l'a g ost darrer, puja a 1'35
per cent ar, contra 6 per reza
d'abans de la guerra. Per& a f egeix la rota. no devia estar Poirtcae., molt convendit personalsne e t de la gran prosperitat
la indfistria alemanya ja que rebutja una participad() de Eranea a la indústria alomanya, per
entendre que no reportada mes

que exime beneficie.
Acaba la nota rebutjant Pernead() de Perneare, segons la qual
Alemanva no ha tingut mai el
dein sincer de pagar el sen d e nte de Reparacions. afirmant cine
.Alernanya ha pagat fins ara amb
diner i en especies, segons el
Traetat ds Versallee. por mes do
41 mil mejore: de mire. or.—

Radio.

DECLARACIONS DE CLEMEN.
CEAU EN ARRIBAR A NOVA
YORK
Nova York, 19. — En arribar
e aquesta capital, rex-president
ded Consell trances M. Ciernenceau, fou aclamat amb entuesias-

me.
—Vinc a convencer-vos que
França no es militarista ni imperialista, perquè mantingui
• seu exercit. Aquesta es rúnica
garantia per preservar-nos d'una
nova agressió. Donen-nos les garantice necessaris i immediata, mera, Ilicenciarem l'exèrcit.
' Les paraules del senyor Clemenceau foren acollides ame una
gran ovació.—Havas.

1

D'Irlanda

Ahir, a la tarda, fou inaugurada la Coriferéncia .de la
Pau a Lausana

A Belfast tenen espe.
rances d'arribar a un
acord amb el Sud ir.
'andes-

es retin ; ons preliminars a París, Territet i Ouchy, dels delegats aliats .". Declaracions
president de la Confederació Heivetica presideix l'obertura de la Cornerencia
Mussoiini

Belfast, 21).—AtigmAnta la irapreSSUS que serati resultes anos ,

ABDUL NIEDJID

ES

ELEG1T

CALIFA 1-1. 11-1 L'ASSEMBLKA D'ANGORA

Roma, 19.—L'Agència SteraParts, t0.—A la surtida de la
ni publica una ilota de carácter
coefereneM celebrada pels senyors Poincare i Cut-con, una per-. ofleeeie, dient que no havent presentat les catees credencials el
sonalitat quanficada ha niaielree,
bord d'Avegzana, mimstre d'Itätat al represenlant d l'Agencm llevas que en aquesta coufe- lia a París, ni rebut instruccions
enrencili quedaren eeceetades les del cap del (Joven
proposicions que erran tetes als tendres que les converses de Paassumptes
turcs
perú
que
els
delegats
s'haríe
respecte
deis
tures,
han tin g ut Ilue sols Mitre els Goien compromes a guardar un sedel absesiut en aquest assump- verns fi anee s i aiiglès, cense t'Uf:
Palia
compromès per res la
Les proposicions—afege la in- seva anterior Ilibertat crecen).
dicada personalitat—no sen in- h elussorni exposarà el seu punt
taegibles ni definitives i dona- de vista a la Confunda de Losana.—Havas.
rae lloe a discussió.
Frenen pl - eeisauä i posara en
LA REUNID DE TERRITET
el sou punt les cundielons conARRICADA DE raussourit
tingudes a la residan') coniú del
dia 23 de setembre de l'any acLosana, 19.—IIa timbal al da tual i les modalitats d'aplicaciú van?. de la seva delegiteió el president d e l Consell itatià, senyor
pesque siguin realitzades.
Ail final de l'entrevista dele dos
Mussolini a renació de Terriministres, que fou cordialissuna
tot.
el senyor Poineare feu ressortir
Seguidament es traslladà a l'ho
que cada cop es feu Inés feria tel que se li havia reservat per a
record entre ele abate.
esperar als senyors Gurzon
Lord Curzon, per la seva part, Poineare.
as felicita que existeixi aqueet
Estaven presea les mesures per
acord i a-regà que no dubtava tal que el tren especial que cona
!a
d'obtenir resultats identies
cluía a Polneare i a lord Curzon
Conferencia ute Losana, donat a Losana arribes deu niiinuts de s l'esperit que anima ale delegats pres que el que portara a Musfrancesos nalians.—Ilavas.
solini a 'rerritet, on na hagut de
París, 19.—Les convierses de tenir loe en definilva l'entreve:Parle es desenrotllaren en ter- ha dels ministres atiats.—Itadio.
mes amistosos.
Rayen( donat M. Poineare el EL QUE DIU EL CAP OEL GOVERN ITALIA
seu assentiment sense reserves
all memoränduin de oled Curzom
Territet, to.—Abans de l'arribada deis
no restaven mes que dues qües- senyors Poincaré i Curzon, Muss ilini detions serioses a discutir. En ee clara als pc"riodistes que es proposava
que es refereix a la primera plantejar clavan: daipiells senyors la posiqüestió, la del regim dels Estrets ció d'Itälia enfront deis aliats. Assistirà
es ereu que va buscar-se un a la sessiO inaugural de la Conferéacia, si
acurd en una fórmula, segons la abans arriba a un acord amb els senyors
qual es mantindrà l'ocupad() alia Curzon i Poincaré.
da com a garantia de l'exediciú
Mussolini es mostra partidari dc qué
dels Tractats de pau.
Rússia sigui admesa a totes les &liberaEn els cerdee francesas es creu cions de rAssemblca i acalá dient que
que aquesta solució britànica se- la seva entrevista amb els dos ministres
ria häbl, pu l x en cas de divergen- aliats Irania de considerar-se com d'una
cia es podria invocar el precedent importáncia suprema per al esrevenidor
l'ocupació renana.
de l'Entente.—Havas.
Territet, 19.—A les vuit de la nit, arriA mes a mes seria dificil pel
als tures argüir que aquesta odie baren els senyors Poincaré i lord Curzon,
pació lesionava Ilur Ilibertat, puitc essent l'AM; per Mussolini i celebrant
el projecte no perjudica ras de; immediatament els tres una reunió, conou reine que etnia adoptat municant-se la convocatúria a les tHequan haguessin donat prova de gacions i alts funcionaris de la Conferéncia de la Pau. Mussolini invità a sopar
llar bona fe.
als senyors Poinaa ré i Coreen, truchaMes àrdua es la seíelni quitelid, referent a les mesures coer- dant -se després a Losana —navas.
eitives a exercir contra els Lema.
LA REUNID DELS REPRESENlistesen l'eventualitat de mos TANTS AL:ATS
trar-se poc disposats a ajustar-se
ä les condicione de pan une haa
Losana, 20. — L ' enviat especial de l'Ad'esser fixades a Losana.
agencia Ha y as din que de les converses
s'han mostrat tingudes pels tres ministres de França,
Els franeesos
en aquest punt tan resolts com Anglaterra i Itália a Territet, es tenen
ots britänics, perú raatitud
impresions favorables, puix les delegaMussolini sembla haver produt cions creuen que d'elles sortirà un acord
gran impressió i es ereu menee previ general entre els
Els referits ministres examinaren el
difícil pendre una terma actitud.
Per últim, se eap que en ter- memorándum britànic que ha de servir
minar l'entrevista amb Poineare de base a. les proposicions abades als
va declarar Mr. Curzon: "Tin- turcs i probablement rartaran de les reresolucions eveutuals a adoptar en cl cas
drem que demostrar ino,ia paciencia abans de poder arribar de violaciii del conveni de Mudänia o du
la Conferencia de Lo- presi6 sobre Ins deliberacion., !a çonal terme
feréncia.
; sana."—Radio.
fe.

Lls prupósits dels ministres frunces
ingles s'assegura que heran ectindals ner

pan de riteliä.—elavas.

ift ENTREVISTA A
OUCHY

Li

Losa- to.—A les deu d'aquest fruti, a
Ouchy, han celebrat ilur segona entrevista els senyors Pon/curé, Curzon i Mussolini. La conferéncia, que ha durat
a la una, Ola desenrotllat dintre dsls
termes d'una grzui cordialitat.-11avas.
LA NOTA OFICIOSA
L'AZEIJNIP1- E DE LES PRESI-

DENCIES

París, 2o.—Hell's aquí la nota oficiosa facili.ada a LOSalla als periodistes, a
la surtida dels ministres francés, anglés
italla de la reunió que han celebrat
aquest mati a Ouchy. Diu així:
"Els senyors Poincaré. Curzon i Mussolini han terminal aquest mati dintre
del rnateix espera de cordial inteligéncia,
el canvi d'impressions preliminars que començaren a la reunió d'ahir.
Al mateix temps slan ocupat dr qüestions relatives a organització de la Conftrencia i procediment que ha de seguirse a la mateixa.
Finalment, els representants aliats s nan
posat d'acord aquest mati per a proposar a la ConferCncia la ratificació del
procediment sigilad: La presickacia seta confiada per torn successiu a un delegat angles, a un abre delegat batió
i un al:re trances seran constituides tres
comissions, i per últim es creará una oficina de premsa frareo-italiana.“—liavas.
LA

INVITACIO AL PRESIDENT
DE SUiSSA

Paris, 20. — Comuniquen de
Lausana, que el president del
Consell de ministres francés visità aquest mate al '?resident
la Confederació IleAvetica, al
qual será conferida la preeiderieia de la sessió pública d'obertura de la Conferencia de da pan,
sessió que se celebrará aqoesta
ta 1.d:t.—Hayas.

ORZ'RTURA DE LA CON7.¿5 nLte-•
• CiA DE LA PAU
Conferencia
Losana,
inaugural de la pau, qee havie
de tenir Roe a les deu del mili,
no s'ha ceelbrat fina les guatee
eraquest a tarda.
Poinearé i lord Curzon arribaren quan ja eetaven reunits tate
ells repreeentants.
El president de la Confederad& Ilaith. prommeiä el (lisie/re
de benvinguda.
Li imnte-stä leed Curzon.
Ismet-Proxa va fer despree 113

de la permita per manifestar que
ola delegals !urce anaven a la
Conferencia de la rau amb un
ampli espere', de conciliad& pula
l'ideal de Turquta en ei momen1
actual eren la pau i el treball.
Avale agraint a Suisea rhospitalitat prestada.
Els perits militare han assistit a ha primera part de la Coni
!
1

aeDuL fRED.ND ES ELEGIT

I

Ani'

NI a,

CALIFA
a Comissió religiosa de

20.-1

l ' Assemblea

Nacional ha .1.13tat ver una-

nimitat i'decrió d'Atto' Methid e« al
Califat,
La solemnitat de la investidura <la
fixat Per «tvni, telettrrnit-se a la n'esquita del soldä E.vub.
L'elecció d'Alahil Mtaltid ha causat excel.lent impressió a tots els rercles turcs.
En Asser fetiritat per refractó, el FIrni
Califa ha domo les ararles, afegint que
SCrIlDre fin-I nflé coniiimila en els de•aMs de
Turquia. ner la teliciett de la 'mal esta
di,nosat a ti: e h -aliar arnb entusiasme.-Hayas.

cnaL-re
L'EX-sOL,DA
DESPESES DE WIEHURED,
QUI LES, PAGARA?

LES

Malta. ?o —1Ia ancorar en 41UCS , port
el navili euerra anglès " Malaya". a
b.,rd Ini qual ve l'ex-solda de Turquia.—
'lavas.
Londres, un —El diari "écekly Dispa:eh" tliu que les despeses de l'ex-soldà
Mata no seran inferiors a rent lliures esterlines sconanals Pregunta si el
contribuient anales está disposat a suportar aquestes desneses.-1-lavas.
LA PREIYISA TURCA LA FUGIDE DE L'EX-SOLDA
Londres. 20—Comuniquen de Constantinohle que el diaari T. hhidefkjar", comentant la fugida d'el sohlä, diu que no
podia esperar-e altra rosa d'un sphirà que
constantment 'incité al seu servei polítics
con.. Damad Ferid i altres membres de
l'oposició rapacos d'alta traidoria. i la
clnabilitat tlels fmals han reconegut amb
Ilur fugida.
El ihn" Renio" din que trIehmed
Erldin (Mehmed VD, en lucera baiseca ha arribat a cercar la protecció de
Kestrang,er De tares matirres els ,oldans
de la casa d'Ornan. que compra amb 36
soldans. rap rom Meluned VI ha estat
tan despreciable.
Avui veiem a l'ex-sobirà renegar de
la seva tradiriä abans d'esperar el mament oportú per justificar-se.--Ilavas.
LES ELECCICKS A LA SILESIA
AL EMANYA
LA CONIPOS:C10 DEL NOU
REICHSTAG
Oppeln, 20.--Hetes gin ele resultats detiniteis de. les eleccions
al Reichstag, verificades a t'Alta
Silesia aleinanya:
Els candidata del Centre han
obtingut 190.000 vote.
Els sorialisles, 73.000.
Els narionalistes , 69.000.
Els polonesos, 50.000.
Els pOpttlisles, 37.000.
Ele socialistes nacional s, 22.000
I els demeerates, 12.000.
Segons acinesia volació, els del
centre aeonsegueinen tres Hoce,
ele socialistes un i els nacionalist es un.
Coso a resultat d'aquestes emecions. la eomposició definitiva del
Reichstag serà la seeüent:
Socialistes unificats, 17J; G enI re, 68; nacionalistes i nacionalistes ultra-reaccionaris, 70; populistas, 66: demóerates, .39; populistes bavaresos, 20; comunistes, 15; diversos, le—Total, 459.

—llevas.

tosameot les dtverizenciee entre
Governs del Nord i del Sud

enIs

d'Irlanda.

leUlsier quedar fora de l'Es.
tal irlandés, per() els rerents
cursos prentinciats pele dirtgene
en el Nord i '1 Sud indiquen pi,

una u Ii II na p art. el des e: ele
Prevaleocin les relaeunns
utoses.--llagh0.
LA PRESO

UE La Still vuttil MAC
SWINEY

Dijhtimi, Mi —La ,,eflyOreta
nie Mac SWiney. genuina dP la •

senyora... Alar Swiney. la presp,
itera quo depila . des d e Molts
dies a la presei de elontjev,
are i hat aeonimenyada d'altri9
dones. davant do la porta de la
pre .41, on lotes junt es han resat
el rosari.
La senyareta Annie Mar Swiney, a da qual 'ella prohibe de
veirre a la seva gernmere ha rie..
cidit no abandonar les M'inedia,
cions de la presh mentre la seca
germana no hagi estat posada 11s
Ilibertat, 1, rom aquesta, es nega també a prendre tota mena
d'alin elle—Radio.
UNA EXPLOSIO 1 UN

MITINGs
ACCIDENTAT
QUATRE NIORTS I SIS FERITS
Dublín, ll0.—A Inehicore, aprop

de Dublín, s'ha prcetuit una explosió que ha causat quatre
morts.
Es itreu que aquesta explosie
ha estat prematura ¡que era una

mina destinada a una emboscada.
Entre els assistents a un me
ting i les trepes s'originà una
col.lisió en la (mal es erenarea
nombrosos trets, resultat sis ferits.—Havas.
LES GESTIONS DEL

SENYOR

CUNO
Berlin, 20.—El senyor Cutre
conipta poguer fer pública demà
la Insta del nou Govetri: El nou
Ministeri es presenterä el dijous
tu l Reichstag, llegint el entre
Cuno la declaració ministerial.
Es creu que será ministre de
l'Interior, el senyor Kardoff; de
Justicia, el senyo Henze, i d'Econornia política, el senyor De
Rantmer.
Els tres són populistes. Tarebe s'as se gura 'que la cartera de
guerra la desempenyarä el senyor Guesler.
Igualment es creu que cenenuarà el càrrec de ministre de
Tansports i Comunicacioes fusionades, si be podria esser substituit pel senyor Olser.
En quant a la cartera d'Arete
estrangers, es parla per a desempenyar-la de l'ambaixador ale
many a Londres, senyor Slatiamer.
Respecte del senyor Hermes
no eetä fixada encara la sort que
correrä, envara que es creu pessitie que el substitueixi el senyor Saenniseh, ministre de Finances que ton en el Govern de
Prússia.—Havas.

1
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Conferncia d'assegurances Socials
La Calza de Pensione per
a la Bellosa i Estalvis
En ravinenteea da la vinguda
de iles personalitats d'arreu d'Espanya que han de prendre part
en la "Conferencia d'Asseguraoces per Malaltia, Invalidesa i Maternitat", la Caixa de Pensione
va organitzar per al passat diomenge una visita 11 , a le
institucions que -soste. Els invitate Viren rebuts al Casal del carrer de Bilbao por el president
senyor Mora eas i els consellecs
i alt personal de la Gaixa. Vfsitades les dapendencies de la mateixa, hom passä al nau echad,
acabat de construir, al vehf
carnee d'Ortigosa, destinat a
l'Institut Catalä per a la Rehabilitació Física de Mutilats, on ens
poguerem convencer de la perfeo
ció de la instal.lació i els mètodes
emprats i la seva
• Vsitarem, entre altres seccione, la imprempta i biblioteca
escola prr a eees i els iallers de
oonstrucció de membres artifldais, essent rebuts pels directors tenles respedius senyurs
Domingue'z i Cusse Veierern entre els assistents ele senyors
Maluquer i Salvador, Melenas,
inspector general del Retir Obrer;
Gaineain, representant de la Calza d'Estelvis de Blenda; Mera
de l'Institut de Grografia i Es.
tadiStieft1 . els consellers de la
Calza senyors Albó, Garriga No.guer, Farre 1 Bertran. El doctor
• Pulido, deial conseilor de Sanitst;

Ferrer Vila; Salinas, president broces representacions de mutua
accidental de l'institut .le Previ- litat 1 d'anees institucions sosió; doctor Pola Benido, director cial de nostra terra, de corporade la Catea de Pensione d'Extre- cions mediques i professionals
madura; Bastardas, president del intere gsades en l'assumpte; do
Patronat de Previsió, i tnolts al- la Quinta de Salut "La Alianza",
tres que sentirle no eecordar, ul- - la Junta en ple de la Federació
tra una nodrida representació de de Germandats; ele senyors Rala Premsa catalana i espanyola. duä, Cunillera, Girona, Vallejo i
Finitles aquestes visites fórem altres ponenrs i mes/ubres de
el-indulte an automóbils al Me- la Conferencia i anees distentropitan Hotel, de l'Avinguda del gidfssinies personalitats, oniTibidabo, un fou servit un àpat
pleitee() per complote la gran
delites, i havent dinat continua sala de confdeencies del Centre.
le visita a I Asil dir San!
El senyor Noguer, que fon
on tingué lloc un exquisit acompanyat a l'estrada pees preconcert a cärrec de l'Orfeó de ce- sidente do l'Entitat organitzado' guetes i rexquisida cantatriu ra i de la Federació de Societats
Na Concepció Badie i els emi- de Socorsos Alinee, va començar
nente concertistes Na Maria Con- fent rertarear la importància que
tines i En Josep Caminals.
per a vastissinis sectors socials
Els foresters assistents a de C.ataliniya pot tenle la Confeaquest acto no os cansaven de
rencia d'Assegurances, que es
ponderar la bellesa del paratge, preparatória del regim legal
lote estaven d'acord en elo- obligatori de les de malaltia, ingiar l'organització donada a l'ac- validesa i maternitat,
te, mercès a la ineansable actiHistoriä la Conferencia, dient
vitat del senyor Melenas.
que la mateixa obeeix sil pla tras
Co nfcremola dol senyor eat en la celebrada a Madrid l'any
Noguet I Carnet
1917, en la qual s'acordà l'ordro
d'implantació a Espanya de les
Dissabte, a la nit, va donar al
Centre Autonomista de Depen- Assegurances Socials, obra que
rbints, el diputat secretari de la ve realitzant l'Institut Nacional
Mancomunitat de Cataliolya, don de Previsió, tocant ara, despees
Ramito Noguer i Comet, la seva del de retire o pensione a la veanunciada conferencia sobre l'As llosa, els de malaltia, Invalidesa
semblea d'Assegurances Socials

que se celebra a Barcelona i la
seva importància per la Mutualitat Catalana.
Varen asaban' a Fuete, nom-

i maternitat.
S'estengué en consideracions
sobre l'orientació i efieficia de la
legislare) social espanyola, censuran' duranient nostre endarre-

rimem en melle aspectes de tal
legislació incompliment de
les Ibis socials, que sem en molte
lloes !letra 'norte i sols s'apliquen on la voluntat popular les
imposa.
Enträ després a estudiar el
problema do l'obligació o voluntarietat en les assegurances,
moetrant-se entusiasta partidari d l'obligació, i entran t de pie
en l'estudi dele problemes plantejats per les noves reformes que
entienden implantar, féu interessantissimes i documentades considerado/te respecte al yeagonyós eslat sanitari d'Espansort, recenit en les xifres de rnortalitat
i morbilitat, quo són de les més

cenes d'Europa.
Estudià despees els diferente
tipus (trances, angles, alemany,
irlandés, etc.), que hi ha establerts d'assegurances de metaltia i invalidesa, exposant la temenea que existia de -qué l'Estat
espanyol s'enamores del mes
contrate al nostre esperit i a
les glorioses realitats social; do
la riostra terna, lo qual mangué
a l'orador a donar el crit d'alarma contingut en una proposidó
seva, que aprovà unänimernent
l'Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya, exigint el respecte
a les tradicionals i fecundes tustitueions mutualistes catalanes.
Digue que la representado catalana en la Comisen) organitzadora de la Conferencia ha t re ballat en tal sentit unida i comparta, defensant les instititeions
nostrades qual importància social i niimerice poliderä l'orador
en eloqüents frases, dient que
amb tot i els emes innegables pe-

re .ben explicables d'efectos, ja
moliere Inicien estat desateses pels governants, sen coses
vives i indestruelibles que fan
honor a resperit de Catalunya,

que

com reconeixen propis i estranys.
Despees d'exposar a grans
trets el pla per a la implantare*, t organització de les assegurances de refe.rencia, detallä la
tasca realitzada per les diferente
poirencies 1 la intervenció en
aquestes, de les representacions
soviets catalanes, les quals ene.
giä fortament.
La representació catalana—digue.--estä unànime a oposar-se
a tot intime en aún), d'absorrie
i de burocratisine per part do
l'Estat 11MS 51 eUs ergans. Ale(
la representaci6 catalana exigirá
el respecte Integre a les realitats
sortees peno() les mutualitate,
fruit esponeres . de la voluntat
deis mes nobles sentiments imputare, sieuin els órgans bäsies, fonamentals, sistema,
sobre tot en l'asseguranea de
instante. S'opnearä lambe. la representad() catalana, anib totes
les sesee energies i unänimement, a tot intent que podria
molt bit revelar-se en la ConO

ferencia, de cread() de notes
"cuerpos facultativos", qual inutilitat seria manifesta i qua nn
serien mes que nous telditeuls
del centrailisme absorbent que
ofega la vida del pata'
Afegí que en la Conferencia,
per primera vegada en un acto
l'Estat i mercès tainbe a les
gestione de la Repreeontació Catalana, l'idioma catalä será admes i respectat en aquella i acabis dient: "Nosaltres hem -col-

latierat i seguirem col.laborant

atril) teta fe i entusiasme a aques
la obra, per creure-la guiad
¡ter nióbils generosos en els quali
no sentim ni admetem , dife-eaciacions polttiques ni Ir-alteres.
Perit hem d'advertir
que si no fos atice si aquesti
obra generosa pogues desviar-se
o adulterar-se, si aquest
¡vigués
d'assegurances socials
convertir-se en un instrumeat
mes d'absorció de l'Estat i de la
buroeräcia, nosaltres el combate.
riem amb tole energia, neialtres diriem al nostre poble
retintes els suposats lruertg
materials que li ofens, pelee,

per cobre de lotes les efe% .9
Ira vida material, nosaltres
arre-quena l'ideal i el nostre ideal
es el de l'amor a la dignes'
a la Ilibertat de Cataluns-a."
Ltia ovació entusiasta cerold
les paraules del confereaciellet,
qui fou xardoroeament
per totes les representado= te'.
dala assistents a lacte, par
ver exposat magistralmeu t Fur
criteri unänime davant traqu esla Confereneia convocada rd
l'Estat.
Reunió al Sindiaat do el&
ges do

Catalunya

pel Sindieet
Convocat
Metges de Catalunya, es relluel
el diumenge, a les sic de re tse
da, ele Muges catalana i Jst('
piinya quo porten una reptc=41
taciii a la Conferencie, a f
I17,
canOhr impressions i pa31113,,,
zar el eritert de la elaese /I!e.'dice ref e nt a aquests afsze
Presidi la sessne el *19.r
lei"
Puig i Seis, presiden del in_k
ca?., aeomonEant-je • le Plerm

olmarts, 21
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CONFER ENCIES
L'agitació escolar a Madrid

Reunió d'estudiants l
Els estudiants avui lampocehan
entrat a les antes.
Celebraren Facostumada reunió a la Facultat de Medicina.
El president pregunta si entre
els presente hi ha alele que hagi estat agredit o presencial les
agressions de la torea pública,
per a figurar corn a testimonie
davant el jutjat. S'apuntaren catorze estudiante.
En Noguera donà compte del
atropen comes amb el sen gerreä. Joaquiru, catedràtic de Guaea !ajara, dient que al fer constar la cena ealitzu de professor,
fiel insulial. Agraeix a En Carraeido i a l'Ateten haver d'etaral uno la Universitat i l'Atereo fu e seu el greuge i prorediri j n eleaäriainent.

esdeveniemnts pertorbadors de
la vida universitaria.
Esperaven que donada la seva calitat de catedratic s'hauria
associat a la unänim protesta dele
professors i estudiante, coadjuvant amb la Sa y a alta posició a
lograr nostres justes reivindicacions. merament universitänies.
Madrid, 15 novembre. — La
Junta do Govern de l'Associació
Universitària d'Estudiants d e
Dret de Madrid."

re ariamacions
s'acordà
tr.,..sirelre la s oy a entusiasta
re;,,,,i,, a dils professors.
C.:lle g o Calitiro, alimme de
et . reina extdiea corn folien defou agri , d i t En
t ••• ruls i cóm
N -feo. MI de l'ex ruirietre.
Parlen diversos oradors. al-

gei- a r neitil els orr iPariV.es que
see iPfn n stu. s (ili , l'a r tual Govern,
els eHa l , s'haii d i ,orrial do ro._
piele peteHai ja cu, , l'opinió es(Z1 ami, osalt - es.
Ea Sanis (flu que ele ferits
m ' Urden, excrt, le l'Agulló, al qual
se l'hi ha infectat la ferida. Din
que la manifestariö projectada
per ahir nn imane celebrar-ce
p e r no teHr Y e et oritze ''' ',1
Gern.
Acaba rneiefNaziet
r1.1 visite altir al minis' '8
la Gover e ació, el cual els paria
dele irridents ocorreguts, negaet- e r el Comite a seguir dita
reeverea. advertint que sois tinaVoto a deiranar-li nermis per a
ceele-ar la nianifes.tarió.
ilealm e iit. perilla, visqui el Gn
yrrii. no Id lia al t ro camf que Cl
el ui" le vetarie del Congres o
dl •••;e •• ;0. No cal dir que aixó
Ji . e tot i 'tut are ret la dimissió d'Ere
K, virv. lt oto a.
P'e . 'n e) nit ror (4 quo l'expe_
d '-id 79 al eneeer i el dolor i la.
y i , -..,•ilVil
dels
d i es d'Annual
s i 'vi au g rrevitat petser ami) mes

REUNIO DE CATEDRATICS
Aquesta tarda s'han rcunit a
la Universitat el rector, 913 degens de tetes les I r acultats i el
ministre.
No se sap res dels acords prosees.
Sras es diu que a les gis de la
tarifa slavien reunir uovansene.

uNA DEttlillS1C1A
El caletiretic de Cienides, de
Grdn ' t ii, que fou detingui., Ira
presentat al secretari de la Universitat un escrit denunciar , in
qu j sé li fea] al detindeei.
ELS DEGAll3S 1 EL IVIINISTRE
Han visital al ministre J'astrueeió pública els degans da lotes les Facultats, els guate, En
Morir eje', ha suplicat (Jopo-

sestil Ilur actitud i donesin telasse.
Els visitants han otort estudi.ii- la i l etiCee, 521 1 5 0 cumprometres a res.
Desi,...s han notificat -al ministre que no podien a 'cedir
que se elb• h e hdCia

UNA NOTA D'UN DEGA
MrEl degà de 'a r'cleel t at
•
cl'eina ha f
• 1 tinta:

"Els profeaea.e , :teeci'a Facultat de Medicina han acorde'.
en junta de Claustro prendre part
en la causa que s'instrueix sobre els fets esdevinguts aguaste
dies, contra els que plaguin Asee
responsables, ba yeta desigual
eam advocal que sostingui l'acueació, ai catedràtic de la Faculta!. de Dr.,t, d o n Felip Senchez
Roman.

'

LES1CN3 D'UN ESTUDIANT.
Les flesions tetes pels policies
f e a eortemplant la ieeficeria al estudiara III tel sene-oe Maese. • ae t'ere que Ps emito>. a Es- tre eón;
1, -5-•, tt , P a esm e rar el desastre.
Quatre POI.tus:ons ami) gran
hernatómia al cap. Una gran conU7sla QUESTIO FR7.1f1A
tusió que agafa el Leal i part
Ileitià. el enrole de Ltugallal d'una espatlla. Un altre lambe
pi e g ninlare a la Cambra si ja de gran extensió en una de lea
qu^ es van a disentir artes d'un
regions de les costelles, amb
llover ', dl (piel el i havia for- gran hematoma i possible fracreet u aid. la CarObra cousidera
tura d'una costella, segons el
fu, ha do continuar a la prost- primer
diagnóstie donat pels
clh . ;:eia dd Crin-gres o ha de pasmetges que el reconegueren,
ear o.. n sea 0 m'A .
dones, rom teavia pasat molt,
EN r,-.:LLau ..ISTEAV A i',75n DrilD temes des de que robe cris cops
fies que fou reconagut slavia
Avoir par yal ele la cena espoformat gran hematoma que feia
ea 1 e !, erms ajudants, forme anit impossible determinar si Id haee n :h,r- ch,‘,:l . on ha passal uns
o no per la senzilla explorats (bes , l 'ex cap de la Legió, via
ciA dactilar, extrem que haur à do
Idean Aetray, el qual es propo- comprovar-se par medi de la insFa fee un curt vial ge por l'es-.
peeció rádiocópica. El senyor
.
tre: giir.
Maestree té febre molt alta.
•

t:ii MiS3ATGE DELS ESTUDiANTS

E'e reludianie de Dret han enveo. als Ministres d'Instrucche
peee e a i Estat aqucst missalge.
"ler Junta de Gavera de l'Assoeee s e univereitaria d'Estudiants
de Dret ha aeordat expresar a
V. E. ed profond disgust que ha
produit entre Ilurs associals l'actj tud de V. E. davant els tristos

QUI PAGA ELS PLATS TRENCATS.,,
El fiscal ha denunciat, per les
coves informacions dels passats
d i es, als diaris "El Imparcial",
"La Correspondencia da España"
i "La Libertad".
S'asegura que ha estat
per la publicació dels cuplets albis:les a En Minan de Priego.

La

de primera Instancia, II UnlversItats, 11
audiencias terrItortals, 5 artfilebi s ha ts , 19

L'afer militar

situació politica

Rumors de dimissió El Rei i les ex Cornis_sions Informatives
del Govern
Des de primeres hores de la boda, poc
cl e sorés de sortir el cap del Gevem de
despatxar amb el Rei. ha cotnencat a corre el rumor, cine ha estat tema dels comeniaris (11 Cringres, de possibles endeveniments q ue emperlirièn que dema celebressin sesció les Cambres.
F e a no instificava el fonament de tan
greu rumor, per6 eren unes els que es
deei d i-n ir de,meetiele. i és nur la ruscussió de les responsalrilitais del desastre
del Sfarroc, a hace d'una informad() especial i amb la intervenció d'una Comissi6 parlamentaria. es coca tan f ora de
les practiques politiqueo espanyoles. que la
nov e iat del cas. encara que no fos altre
raó de m^s importancia, determina una
pertorbació. que pot amenacar la vida del
Cetrera.
PM que es veu. i ¡enser ha enrevinen
els que aixi ho quan S;nehez
Guerra en 13 soca lluna de mel amb les
onostelons es decidí a (binar a les Corts
l'-xnedient Picasso. es pensa q ue desPr4
hi hunden miiians d'evi t ar-se la discucció
o nue, com socniiava el comte de Rama- •
nones, no tornarles a rermir-se les actirito Crets. recé, les coses s'han peeCecial talm^st. une el ante es fern una bona tarda, me simular cite es tela sudcom. de M'unir a tramit, ha ,••,-;Inat a conv èr tir-e ‚'5 ma dificultat enorme, atuidora del Covern i nrohatticment de tot
el nar t it conservador.
En S.A nehez Guerra es traba en aneesta c ituació o negació d•il suo l icatori neren guer. excidpaiti6 de Allendesahubr,
Lema i Fort o divisiä ‚bela majada: pela
do, camins es va a crisi
Com la clutaci6t es tan clara. els tristoa catieinis per a la vida del Gevern traben

Hiel l re,=4 en la credolitat de lo gent.

com rldem abano, creu poscihl e que
eèoodyte tes Cnod,-,
destà
PRO P OS 1 TS DFL GAVERA!
Arsh referencia a informacions reco!lides de determinar, mini•eres, ases/ira
anuesta nit la "Correspondencia de Espafia." ene el Govern resta sosse gat davant els prAxims debata parlatwintaris.
"Le s darreres dificsItats--afegeixque chas recetar de crear al Govern. han
estat ben nAhlinues. neta', el Corroen coteiavara el comí que s'ha traiiat fent cara a
les dificultats, a plena Ilum, a les Corts.
En el &meres el Govern estarà arena
a la diccussi6 de 1 . ..sor-die:II Piensan, per6 no es cregui tire la seca intervenció
sicui cort o -Mi la rinda en el moment en
que el seu cap oportuna. p--r6
la limitara tant com pngui. ni p e rcate la
rebn • gi, sine, per la seva posició especial res p ecte a tan magna qüestió. En el
precia instant en nue ho cregui necessari,
En Sanchez Guerra fugint de simacions
equivoques, fixara amb teta claretat la
sittlació del Govern.
En ect que es refereix al .suplicaind
per a . processar a En Berenguer, el Covers s'inclinara p^r a la concessi6, sense
que aquesta actitud prejutgi el mes minina el resultat de l'acció jitdicial inrótula.
LA 11'410 rrrianci. DEI S TREBAI.LADORS
Atür con:enea el Cener;I S o In l'nió
General de Trehallartnrs, perelaint En Cabello. En disentir-se l'artnaria riet, tipM1sayas le nirban VA amarar - se un fort un client entre En Peretegua I el pres t dent.
A 1^9 duurs primores sessmns no es va
disentir n1 resoldre cap afer d'interta
A la d'amo-el nul o s ' - ero i , •••,1
pronnalr11 d'En Ilantna, ae aSntander, protestant contra IN torta perarcueie le anl0
s min ;detalles els sociallstcs pel Govern
dele Soviets.

g

Arnb arturst menta s'ori ina tniii violenta Manis:He entre el:: soer alistes t els
comunistes que asslOr r n al Cocieres, (Es-

cussni q ue talla ln presidencia.

Despees es negreen los adhesiona do
(Intitule! sorletats I entre les personale
en rer imer llar, la milis Par: I g lesias, que
nn hl assIstelx per la Serna manca de sajet.

Les dissoltes Comisslons Informames
amarais han expressat el desig d'esser
n'inicies en audiencia pel hm. El Sota'.
ea ira avcedlt a la pesca), Indicant que
lea rebra separadoment per Manee.

DEMANANT RESPONSABILITATS
El Co nute paellieta, foral
m p er 40,000
mear-Wat per maje de Pailvecat Celo Joniquel, una exposicto al cap
adheri ls,

del Carera I cOpies ale prebulettla del
emigres
del Senat, en lee duals es de_

liana el segileot:
s'atea,:ut,

com el mes caudal 1 fOr

hamelltal deis aSsumplea de recua el de
respousabattais pela ealleVellIMenta
Set Marren enterrare pustenors a la ea-

tastrure d'Ahilad. 1 especulaseis tes que
ptuvingu/n dt • t'abarato deis inexeusables

deures, o d'aquella manca de meditació
q ue a cada un dels diversos C, se
responsa/mitin deis maternos requerelx.
UN LLIE/Itt CONTRA LES JUNTES
En Ja,,p Limo Coello de

Portugal ha

publicat lin !libre tintlat i 'Las

Juntes ea

',ensa
m ; com vate perure la meva carrera millture.
Es diu en el matee( que giran va (eran entalle Ihrtrorrno del Consell sumen) sobre el fati del Tribuna/ d'Honor, que trma
de Cexereo als alumnos de PESeola superior de Guerra. el Director, de les Irintes eirvia emissar.s a pros:Metes per a
atiar a Ponciallial es tunal al ti:II/115mM
de Guerra donant-II un termal' de 72 llores per tal ano tesolgua l'assumpte, ando
l'autenaea que e3 de.xarla de donar les
enarenes a tota Espanya.
1,1 nioto Re g ional Cavalleria de determinarla regla que ton requerida por ra
d'Inranteria per a sumar-se al moviment
Sine eren expulsals de Peterelt eis alinnnea rEseula Superior de Guerra contesta, Seeens acto que es publica al Ilibre
aLltelit, que es Coba de 1 actitud en que
S'hatg a el local l'Arma d'infanteria. colatrI dIsposada /a cavalleria a posar-se
vi niere d e ntre la mAs estricta alseipll»a,
donant res ordres a les Juntes locals per a

o

mantenlr_la, aeatant l s orares de la saremete el
perlorltat
terferenciant

premid ent amb ela de les tiern a arnze:a I

criaseis de la guarnte10.

Publica la carta que un coronel amb
comandament n'un reciment Meiga al prestdent de la Junta dUnranterla, Nlartfnea
Raposo. en la [mal es diri g iesen renaurea
al comandament porfiar, ineluint-hl el Suprem de Guerra Marina, per no conformar-se amb -el Tribuna/ crtioaor quo expulse als altinines (le l'Esrobt Superior, I
ea documenta ame, arords presos per
la Junta Ilegional, que 500: Primera: Advertir a toa els rompanys que el die 3 de
desenere de 1919 lla caria es del a0
tic noveanbrel pnrlar'l a la praelica
l'arord de la Junta central ‚bens e .••. , le
rm montar la guardia st no rep telrgra-•
ma en contra. Segun: El ala 2, al mal,
a r avraara als eses um» eomandanlent otallees 055555 per tal que no se sorprenfruin dels ea/Ice/m g/malta que manara n
p recie l'Arma d'InTanteria en roa/reinatat. Tercer: Guardar en seeret el dignoant pel litrectort dr la untó fico a les
nOu riel mar, del dla 3.
Araba la carta Mena rpte eneara 11 semMen por caa arneds preans pel que rl
mal t/ermereta. III Sri tina post - data en la
oual s'adverielx emir el g eneral!, Me enrominava a que ir es pronta al g tm aeord por
la anestier penden/ 1/ /IR/Ira:MI arob temps
I fiar seria p r obable que per dr•tarar - so
el lock_ant s'estcbltrta l'estat ene
rra.

xmleata llena aroomanya la repta (Prin
manIfest alelen oto (rapar:volts roneirlant•
los a an0 vonsentin que segueixt roo.
turin OSIat de cosos, en les une ele SP
nadms, diputats 1 reguero san arrees

bereditarls.

Censor, es Inflen reelea re* tal ‚inc en
el ternUnt d'un mes els espanynis nome.
n'n renresentents per ala Apintaments 1

pe,'

a/ Parlament.

Entre altres coses S'IreSeit en molesta
retrla. be:. a esSer eeleita. no haver eso,
en ellrrers pnat , e, nt el/s n1 ela mena
parea. haver romplort nuaranta snV s . Oc-

a-,' rasar o vl.lus sostente familia anal
el s et] triaran sense herencia ni dot matri-

monial.

t os rtrecionss munietrats recelen do
Celebrar - se el dannetpre, dla '21 . I les de
renresentants del pa/S el 4 a Trener

leen. Els rete no-Nioressin serien enyon_
g ata del recr ee I endrareara PIS 10115 he/19.

Un Con eleatts el repreentanta del pala
Madrid, assenyalant el rasMi reinaran

dels eutn•hlea ee lo rlerel en rms ra
tentla la /Isr el, s'el e ed r I a Govern 1 es detue

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

a

terminarla la ConstIturie que tialina do

teme Esputos.

Els renreaentanta /101 Pala geeten 510.
diatramits en aques t a forma: 513 JuData

delegar:lona d'hIsenda, 10 caP li an l es gene
erais, 4 departaments mantlins, un cap-m'
de noticia, un Inspector de Correus 1 Un
inspector de Telegrafa.
EL TRACTAT CAMERCIAL MOR ALEIYANVA
}laven% turnat a matirld Parnbaisador
d'Alernanya es diu que un d'aquests ales
cOmenearan les converses prellminars per
a remetiere les negoclaciona amb l'Obleete
rIla r Imar el tractat comercial anda A10manya.
L'EXPSDIENT PICASSO
LA COMISSIO PARLAMENTARIA
El presUlent de la Cent,sa'n ry lamen-

tarla que til t eree en l'examen de Pe,

pedtent Picasso, senyor Alvarado, be (11ragit una carta al senyOr matos. MeMbee
eo la comise : d, sminetant-ll que presenla la rldnissió, per creme el/e depaS no poi

asseure's al cap , del tiene de la Condes/A,
desuses que han obtin g ui nos veas els
mesetas ronservadors, quan insiriereis en
nro na que han d'extgr- so responsabIll_
tata.
Fi diputat manid senyor Lequerlea. que
tamhe fo r ma part ee la dlta Comrasid
parlamentaria. elle P ..e1V71 ab so ot (Pum es
vsn si g nar les ponen/Mea, anttesta tarda
tu dft que no posarla la s o, firma al
peu de la portenela ronservartora. obeint
p m,,n lanno rlo eneSerèaetR. per no ',atar
d'amanl amb ei diterl que se sunstenta
a la dila ponencia.

tim*ig u A motel_ DELS SANTS OLIVER
El dia ira se erlehrara nl sala d'artes

(le l'Ateneo de Madrid un hontertalre n la
montarla d'En allnuel (tela Sante, necee.
Parlaron, entre altres.orarlors. els senyors
nsrmirr o 1 flatPr e a n Pon a - Pablo sasse-

,..-,

'as germano Quintero,

La

Un

qüestió del Marroc

atac a Tizzi-Aza

El comunicat de Guerra, d'a.,
questa nit,
Sense novetat en els territoa
ris de Ceuta, Tetuan i Larraix.
En el de Melilla, a tres quanta
d'onze, aprofitant la boira, s'acosta l'enemic a la posició de
Tizzi-Azza. Al desfer-se la boira es contestle el foc per les for.
ces espanyoles, tenint aquestes
el soldat del Tela', Francesc Ro*
mero, ferit lleu, i uni mort i un
Pea Ileu les forces de regulare
indlgenes.

El cap de la posició din que
veieren apene retirar Prermin
dues barios seves.
ABANS DEL CONSELL

El Subsecretari de Ir Presidencia. PTI

en e1
Comisan de ministros convorat por a ses
quarts -de (ene de la tarda es panana
del senyor Af i lian de Priego. s'ha abstrngut Ile responare res.
El mineare de la Governecia. rems,turnt a una pregunta al.Insiva a/ :rencor
alillan rie Peleen. ha alt que no hl hacia
cap novetat en els al r s cftrrees (Ir noticia El ministre ha ateelt que la norman_
tal a peovincles I a Catalunya era eornSee preguntat pela perIndISMS Sr

pieza.

APAT FN 140505 D'EN BURGUETE
A la una de la larda s'ha celeb r ar a/
mlnistert (Pra r at en hanntlet de erreetat
e^ h onor de l'AH Comtssari, general Sur-

FL nnauSELL D r/. rill m iSTR'ES
/Cuete.
beorniet hl han amornit el PrealMmt
ES P re LLONGA EL BRIAL DEminlatre (ir Marina I el
el ren g ee,
d'Estat, el subsecrerarl de Guerra 1
CRET COBRE LLOG l..`ZRS
tal. en general eaarrs gire ", cae A, la
A L'ENTRAteA
Seerló niel Ma-roe riet m i res:re' (l'Estat 1
a e l Gab r net dtplomette.
A dos quarts de cinc s'ha cclebrat Con- caPDespees
del
natn-^Inusat. era enseht a la presidencia.
EI ministre d'Estat parle de l'edifici
que el Govern del Perú regala per a la inri primaveral d e ~impon. L'AB comastomara a 7/Unan ,,ne,/-rs
Legació d'Espata% i d'una revista °fea. sart-//
,/ • / a nn se pan d'un ma.
siva per a Espanya que s'este representant a París. snlaro la qual havfa parlat
EN StINGMEZ OuTRRA DE MAL HUMOR
a l'ambaixador de Franca.
A nora (le matufia el senyor Sembeg
Ni el president ni els altres ministres n Guerra
ha anat al Pelan, per 11,9e/MIS
van die res de neu.

'na hora
mes du

A earta.
7m
El Consell acaba a dos quarts de nou, at mmb ltral an e l mrre
n ren
A la sorrtda els pertodtst-s lt han mei en la nota oficiosa que se'n faeilinà,
Mulo Der'reet
untat
st
Imita
firmst
e
s
in
el se- irp netant. I el pro s M ent, amb
entro
sg.-tretas imnoems
net a:Itre
vlSible
humor. eta ditMtat a eontestar:
•
No. no P firmat res.
El ministre de GrAcia i .Tusticia den?'
tiesuras hm desnatcat snitt el se t els
CeMpte al Consell de les lisies generals
ni tre t
ru do
i: 'i
del projecte de Llei Sobre llogerS i repon- "ZZ;
no Sann t dcap e'ma
tí als ministres exemp l ars del mateix per
partida.
Tambe la anat al POnn l'Alt Com i sastal que en el termini mes breu formulin
aemnonnyat de la seca e,pnfa t Pra
les observacions que crcgui cenvenients. rl,
fele5. A la Se^eda TIO ha dlt mes
Quee abrí matriz aprobada la perlIon- Seves
siso que s'Invita alas a ;temblar del
gaci6 del R. D. vigent.
De Eoment s'ha arroliat l'expedient
d'elec t rificad( de la l i nia de Rifad' a A LA mEnroPtA PEL rr, N-re ng rcelsO
Per a Ilen er S^ 1:1 MüllnA^ / s del ',retrete
Puigcerda, i t,rr altre de sal-413sta d'una
Alher: %M'un. ha ,,,fohngt sPeS recarretera co la carretera de Lleyda.
Fue, 1, peral 00eirtat Generarle*, Mesidint Pacte el de l'Acadèmia general. S ibi Ar21PLIACIO DEL CONSELL

Despees de les set ha deixat el
Consell, el ministre de la Governació per a anar a Guadalajara
recollir els seus fills, eis guate
tornaven de Saragossa.
El Consell s'ha neupat detine,udarnent de la paralització de
la eida universitaria, expostuat
cada ministre el seu criteri.

Han coincidit tots en que en
tant no es restableixi la normaMal de la vida escolar, no prendeli cap mida contra cap autorit al governativa.
El clinsfrucció ha rehrit Vencarrec dele seue companys de
notificar als Clanstres de la Universitat I Facultats, la decissió
del Consell.
El Govern vol alternar la diseussió de l'expedient Picasso ainh
el projecte de Recompenses,
col qual tots hi estan unänimes,
a excepeed d'algunes Ilengeres
modificacions de detalls, davant
la necessitat de cenvertir-lo en

Tez Meten.
Di han a s mst2t mena arademire 1 a ci erte ere-er re-remera. rn-lant dearera s el Pres.denr . I ‚den de lanen. e/ oriol desosar:GIN
el terna 2 T r ia e t entttl eat del pelaren de
Manar", esaent /non ardautlit.

Darrera hora
DE

BARCELONA
UN ING.SNDI

roe abans de les dotze ute /a nit ‚labte
OS declara un Important Ineenit a ¡'arloberra riel rarrer de Wad-has, tu , preie.
tat d'En Ramon Brames. De moment pren-

arre forte tntensital, crelent-se que enremisa a la sala de maquines, entenent-sa
a dues grana (lunares, ela castren de les
omita serr arensaren de scentds.
Fa can eremar o 'sublime 800 dotlenes de pella.
Admiren remasteis els bombe ra/ de la
C e ntral, comandms pel rap. senyor Jordan, els quata, a Stel QIIPTIP de dues riet.
lamen el foc dominat, quedant-se un escamnt polka apagar el ralla.

Ps Seta
gu tol l !.

e, el* en ee ea Patee,' -s..-

CSSISsOnamm

e.a el doctor Sanchis Itergon,
• ,elent de la Federació de ColIt•g:s Mèdies Espanyols; els doctore; Pla i Armengol, Medre i
Peee, Weinnberg, Girona i Vila
Aleeidal, de la Junta directiva del
Sine:ira!, artuant do secretare el
ibater Busquet.
El President exposä la finalitat de la reunió, donara a cohelear rl crileri del Sindicat de
7( l et e r :4 de Catalunya de que
P;a- ee gurat pngui Iliurernent elegie el tnetge que li convingui. lea
avieent que aquesta base la sosUretra el Sindieat.
Dona la benvinguda als company e do les terres espanyolee i
e eavidä a exposar Ilur
doctor Girona fa una rdatIr II rom i el perque el Sin&eat tia arribat a les conclusions
expte-tirlos, portan raen, i dudes
comvencen a tots els assis - .
fte•t„,.
després els doctoro

11:Irle, Milla, de Madrid; :Mear',
de barcelona; Sanchis Bergen,
P r - s elent de la Federació del
Crespo, de Zamora; Alveas', de Cäceree; Giff10110
rs rie Saragossa; Domenech i
Pla i Armengol, de Barcelona,
n otant-se en les manifestacions
drittc i nitres, lleugeres divergenele, en qüestions de detall, peró
en el fons, tothom creu convereeet la Muro elecció del melga
Pcr part del assegurat.
Wacurilä susprendre la reunid
fin s despees de sopar, I la pree
s idencia prega als reunits que
tIguin acceptar el lunch que el
Bi nlirat, en honor seu té mi-Jaral .. Els t'entine pasearen al
"SIR de la Biblioteca oa torea

B.—Llibertat absoluta en l'e- l'Institut Nacional de Previsió,
eeplendidament obsequiats amb
doctor En Batel Salillas, correslecció del metge.
doleos i xampany.
C.—Que l'auxili a l'asseeurat pont'al salud de l'alcalde, dediA les den es continua la seosil, presidint el doctor Sanchis sigui exclusivament en mot älic. cant permites dc Iluança a la citeD.—Que els CoLlegis ade Met- tat de Barcelona.
Bergein; els doctore Sanchis BerManifesta que el molen de hagon i el doctor Diario llegeixen ges tinnuln una intervenci6 diles ponències redactados pels res recta i definitiva sobre els dis- ver-se designat la capital de Catints aspectes que l'asseguranea talunya per a reunir-so la confepectius Col.legis de Valéncia i
rencia, As degut a que Barcelona
de Madrid , entaulant-se una disr es relacionen.
Aquestes bases senil presea- figura al cap del moeireent
cussió entre els esmentats docprevisió
espanyol.
tades
a
la
Conferencia,
pel
presitore i el doctor Alrnarza, president de l'Associació de Titulare dent de la Federació de CoLlegis
En gairabe tot el pian, afegoix,
d'Espanya, prenent-hi part tam- de Metges d'Espanya, compro- nm ha implantat ain relativa fabel els doctore Crespo, de Zamo- metent-se els reunits a apoiar cilitat l'assegurança de maternira, i el elector Girona, de Barce- aquestes bases fins l'extrem de tat, pera àdhuc en aquells paisos
lona. Aquest últini veient que retirar-se de la Conferencia si no mes avançats cona són Anglaterra i Freno., no ha estat possible
desguit la discussió, in- eren acceptades.
Sessió Inaugural encara la implantació oficial de
sisteix en els punts de vista i en
A tres quarts de sis datar a l'assegurança per a ntalaltia i inles conclussions presentades pel
Sindicat de Metges i prega als la tarda, i al Saló de Cent de les N'endosa.
reunits que les acceptin com a Cases Consistorials, va començar
Malgrat això, Barcelona, Catala sessió constitutiva do la Con- lunya, donant una 'BO exemplar
base per a la discussió.
d'assegurança
feréneta
Nacional
de politice social, ha resolt ja fa
El doctio. Sicart, fa una exposició del criteri sostingut pels social, assistint a l'acte nombrosa malta anys el problema pel mitjà
i
distingida
concurrencia.
d'aquestes entitats de socorros
metges de Catalunya, i la seva
Va ocupar la presidencia l'al- mutus quo se'n diuen "germendefenea obt6 l'aprovació dels recalda de Itarcelona, senyor mar- dato", origen d'altres institucions
ue
El president posa a la conside- ques d'Alella, el qual tenia a la mes perfectos que poden servir
retan.
rada de l'Assaniblea les segiients seva dreta el doctor Salillas, reo- d'exemple a tot
conclussions que torea aprova- tordo la Universitat; senyors MoPer aquest motin havern ereBerrea
Monegal
(don
Joragas
i
des per aclamació.
gut just retre un tribut d'admirasep), doctor Pulido, i a la seva ció a la ciutat do Barcelona, celePrimera: Conveniencia i naces
esquerra els senyors Noguer i Co- brant en ella les reunions d'asitnt de una intensa i meditada rnea Ferrer-Vidal, Maluquer i
questa cofere.ncia.
tasen preparatória per a estudiar Salvador i Bastardas.
L'Insf itut Naeionel de Previsió
i divulgar lo que és l'asseguranVa abrir la sessió el marques
ça i seo aventatges socials.
d'Alella, pronunciant . breus pa- de una obra nacional que compSegona: Que en el cas que es rentes de salud als assernbleistes ta amb la coLlaboració intensa de
judiqui urgent 1 inaplaerdele, es qua han vingut a coalaborar a les regions a les quals respecte
condicioni en la forma següent: les tasques de la Conferencia. Es sempre la seva autonomia admia,—Implantació de a.ssegn- congratulä que hagi estat Bar- nistrativa, com ho demostra el
rall o amb caräcter ohligatori a celona la ciutat escollida per a funcionament de la Comissió paales classes necessitades o al- celebrar una reunió de tal irn- ritäria patronal i obrera del Retir
ha esmenys si no hi ha limitació, que portäncia i acaba desitjant, en obrer. Aquesta conferencia
amb bona votansia voluntäria a les classes po- nom de l'Ajuntament, el mejor tat organitzada conehrilia
perque
tat i esperlt de
deroses peró amb petates avi- bit a la Conferencia.
imita a nur

Degult 4.190.-lawildeat da

serveixi de nexo entre les 24 re-

gions en que esta dividida Es- per al e-titilee resultat de la conpanya.
ferencia.
Va remarcar la necessitat d'imAbans de començar la discosplantar i extendee l'assegnranea sil de ponències, el senyor Fede maternitat com un mitjä de vi- rrer-Videl dirigeix—en catalätatitzar la raea. Trarta de In po- un non salud als assembleistes,
lítica sanitaria amb la qual estä essent inolt aplaudit.
Iligada intimament l'assegurança
Tot seguit orn comenea a dede malaltia. Amb això denme es- batee el tema primer referent
tar-hi interessats els metges, la a la implantació del tres seguros
d'enfermetats, invalidesa i materfúneió dels gneis es de tan alta
nitat: a), ainti caräcter Ilitire o •
trascendAn g ia social.
Afirma que el mutualismo a obligatori; b), independents o
coordinats; e), al mateix temps o
Catalunya té tradicid i experieacia que eón les bases mes ferinos en clanes distintos.
El ponerla En Uds . Jordana,
per a la seva propeuració. Iteeorda que Espanya, al conciertan' a la catedrätic de Valencia. llegeix lee
Conferencia de Washington N:1 conclusions presentades i les de,
contraure el solemne compromis fén amb un eloqüent discurs.
Intervingueren en la discussid
d'implantar certes reformes sodais que hauria pogut entibe pet els assambleistes senyors Domemitjä d'expedients dilatoris, pece nee. Salas AD1(111, Tornee, gicar'.,
que afortunadament han saPigut Ferrer Smith, Aznar
A dos quarts de vuit ‘ el preste
concretar en ponències molt dares que serän estudiades i diseua dent senyor Ferrer Vidal fa remarcar que hall traseorregut les
lides en aquesta conferencia.
llores reglamentärtes. Autoritza,
Acaba afirmant la seva con- emplea
mitayor Samoa, per a
firman en que l'Assernblea sabre ter es de la paraula. Trena
aportar solucions expeditives
aquest sobre "mutualitats per
diferente problemes plantejats i entitats". Li coneesta el ponent
saludant a l'alcalde de Barcelo- senyor Jordana.
na com a personificació de la chiAcabada la discussió va aixelate (Grans aplaudiments.)
ear-se la sessió a les vuit del vesDDespres el sedyier Ferrer Vi- pro.
dal, que pasea a ocupar la PreLes sessions de la Couferencia
sidencia, fa .histeria del movi- continuaran avui.
ment mutualista a Catalunya i
• ••
mol( especialment de la Caixa do
Avui dinuirte, el cons.eller-dePensions que d'acord 'amb l'Instilegat de l'Institut Naeional de
tut Nacional de Prevista ha vingut
PPOViSió, don Josep Maloquee
establint un gran nombro d'ins- Salvador, dottarä a la sala d'aoT
titucions de muluaiitat i previ- tes de le Caixa de Pon:- loas pee
mió que han aconseguit minorar a la Vellesa i d'Estalvis, a les uou
la condició de l'obrer catalit.
i milja de la vetlla, Una conferenAcaba saludant cordialment a cia sobre el tonta: "Eederació eelotee els aesumbleistes i real. vots panvola d'acluisimaa

o
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LA PUBLICITAT

e

ELS ESPORTS

GASETA LOCAL
MIMES DE SUBSCRIPCIO
Illarmaleriat »osa resanen ad
mes. Pruvlociee, 7'50 peseetos
tl' es Meterme ift da a/a hiela; 30 un

mar.

Unid Postal: 2 5 peseetes tres
Mimes; Miele efe; ie un any.
Die/lacar' paaast un grup de
ledityorelea pertaayenta u !a eeItImia trunca« Je tlarcelJna, atan& i'llscola d'Enfermeros Ausiidea da »adosan* quo la Maneolaunilat da Catalenya aste en el
oble de la ffsiverstlet
P6ren Fintadas per la sacrateria
• de la dita lnetitucitik eznyereta
Judas 1 por ana aunniiindil d'i e .
terrueres diploma:idee. Seguiren
les divt.irase imite que integren
delnisal-se especiatment en id Museu d'Anatomia i
en el Laburatori FUigiene i Raeteriolegle, ora es poguerm
senyar a los visitante curiosos
treballa esuctitate per les alun tDes.

La suretär f a expire' en trances el funcitutuin-Ink de l'Esecala
cl'Inftzaieree, leal ressortir la
lasca hunmaitäria que realitza la
dita inatitnein, la prepararle)
oienlífica que ailquireisen guantee alunes eurs.ei liude estudia
i ele resultats eeurtinnics proporenmiele a HUM titulare.
Ea neta de les -vieitan !_s, les
seayarelisa Martin i Thibaudier
donaren les grnetee, • enhirant una
vegade rees la lasen cultural que
porta a teraie ta Mancomunitat
de Catabiitya,

Can

Baltä

Celneeela, per 75 Ptes., un
osito abrir dastraeriti
Elenes Nous, 11
te elimprar el eeieire

Aba ll 3tZt en i v,least".,°„hayt:.Tr,;
a e

J.

retie vre:a, Ronda Sant Pero,

númzro 15.

La Federacid de Ultramarina,
Queviures i isuiluurs fa .avinent
a Iota cl Sees federats que ja poden pasear a recollir de Hure
Aeeeelecions la nota dele preus
quo han do regir per ordre governativa fine a fi del preeent
nieta.

MG,

JOIES VILANO VA
6
-Proredent de Marsella arribare
avui el vapor "Cabo Santa Pola".
A uses a Mi3 s'erigieren, de proeedSnoise distintos, ele vapore
e etotritio", ‚'Baula", "Moret' Cerrin", "Almazora", "Sanibodja",
"Oran Jarl", "Bona", 'Cabo Cortina.'

iM E

egzseezieeeemeeteeemeeee
.

3

El

CAPES

MERME ABLES
SUPZIZLORS

Rarceluna, G de nevera:ir» di
secretari general.
rin% pr.zi terna en eleeante
C eiee•ila g tmodels. Sella t

an rica eeetaiga. Assortit come-tel.
Prime senas tosapietbneia. lenrene Geriatai2S. Rambla E:ces, 30 ,
PARAeGuES
Perrna; ti. casa

• La

El teremi prenissional de deeoradore ea gata, oonvoea als patrons del rara, agremiala o no,
1 la r3tuild general que ee cele'arar/idee/a, a lee cine, per a porear al ene/pernera l'aiz-i rd de
stuaid general,

CADBURY
Serabnees Yen-e-lata : Cacau

C AT LJ..../ ANO

Vi blanc. 0'85 anua lit.
Cellere ARNO & SIARISTANV
Al Negociat d'Urbanització i
Reforma de la sección municipal
de Fomente estará exposat al publie el /mea t d'urbanitzaciti de
la zona compresa entre la Riera
Blanca y cl cariar de. Sugrafies,
entre el carrer de Sans i lee esColes de Lluis Vives.
S'hi peden formular les recta/enmielas i obeervazions que es
considerin pertinente.

LA GARZA.—Exquisii. café pur.
Ele ca.ilinades el venal'.

BARCELONA
tafeenertait0102fflemeseememaseteli
—
Ahir foren pujats al dio els
vapore "Salvador Giner" "Fete,
cande L. de Ibarra".
LA DAFIZ1.---Cat3 selecta i

• !out, direarts, dia 2l. i les
ata de la tarda, el doctor J. A.
Wetnebees dallare a l'Academia
Laboratori de S'elides Mei.lic
:fra,, do Catalunye la VIO con'creta-tia del "Curse sobre Orle n .
tarions cientitiques per a ',re p
t4 regirte alimentini de la
-tiljure

"Jove AlLintida" celebrará
ov ni, a lee deu de la nit, a l'Atener) Enetelopedio Popular el
;primer dele serie aqtes ',Unce
de propaganda.
La Comissió de Propaganda do
dila outiLat invita a tots els que
simpatitzin amb l'obra de reenneranió i de cultura integral, que
es la base del seu programa i en
especial a lote ela inscrita en ele
beus rengles de soles.
L'acta e.onetstire en una confePocia troxposició deels projecte e de "Jove Atlentida", la qual
unirá a cierren de la senyoreta
Mario Soler. Ferrer, desenrotllant
el terna "L'obra educativa i
desvelltament civic que ve a nr0In
plir "Joro Atlántida",

RESTAURANT riown.
Salé da Te
cada dia té dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a renio:amena (I) it a II.
Ronda Nt. Pare. 7
'su iä e a. Asnn, 9

pur

Aquest zenit arribare, precie-

dent tic Marsella, el vapor "Mendoza", que sortirà moler mateix
cap a Sud-Amèrica. Amarrará. al
1210/1 de les Baleara.
— Procedent de Centre Amè..
ricaes eeperat evui el vapor dalas "Balutena", amb correspondemea, passatge i carrega general. Amarrare al moll de Barcelona S. Sentare viatgo cap a Marsella i Genova.
— Do Bueno -.tirs, elentevideu, Canearas i Cerliz arribare
avui el vapor "Infanta Isabel de
r:orben", do la companyia Transtreientiete, que serie, amarrat al
mol! do Barcelona, davatit de
rEetacid elaritieer. Porta correspondenvia, passatge i carregament de- coreale, que paseare a
deecerregar, probablement, al
Peoll de la elareploneta.

Can

El dijous tinent, a les dotze,
se celebrare al nou saló deeConeistori la subeasta. per a les obres
d'explanació i col.loeació de veneres en el trajoete do la Traveseera, compres entre el torrent de
Parladó i el carece U (Les Corta/.
El tipus do la subhasta da el de
11.570'27 pessetes. Eis plece
reir (resecr presentats durant la
reitja hora anterior a rassenya.
lada per a la celebració de la mateixa.
•
VElliTA—SLE OCASiO
1 . 0bl-setos crees de tetes classes
P ece fix. Tallas, número 41

ANIS DEL TIGRE
Es indiscutibleneent el mitrar

.Abir visitaren al senyor alcalde ele senyera elaluquer i don
Luis Ferrer Vetee, per a paria e Ii dalguns detalla aeferente a l'as
semblea de rasseguranea gocen
que va inaugurar-ea afile a la tarda al Saló de Cent.

Baltä

No us oblideu que el mes nou
en ALTES NOVETATS ho trobareu a Drene: mai vistos a
Eanys 'done, 11
,eanissari gen e tial de policia,
senver Adolf du Miguel, gire aire'
una. visita d'inspeeeió deis serveis que la pedida i guàrdia da
segurotat Finada al port, recorrent-lo en un canot automöbil particular acortioanyat del
cee de la peletera brigada de
puliera, ce! de la cernió del port
altres pereeees portanyente als
dos eementate eoseee.

/len arritait darrerament al
porte zuna earreenernent de cartee,
el 3 vapeee attavrieelal", "liourire",
eCitl" "neetitanu".
; -lada el maleta eurregainent
,a6n trepteratä ele seeeents: "e/intrusa', "beata Marta", "Aragetr",
"elargarl", "Ilenater", "Eral:Meca Uravaia", "Ineitiorlhe
Ilerrno
-Li.--2Piniacotoca
pARA&OUZS
CAUS
Entrada Ir ure
Eortafereisa, 13
Exposiciú da reputats vejetes
- ---i altres objeetes d'art propia per
WEeceta Choree MartInenea va aneje:are ',S.
cetebrar el ptaeat diumenga
Corta Cotalants, cedí.
die 12, 31 repartiese:a de prenes
del 5.' Coneure tic Leetura CaEn l'" e irea Enriciopedic Potalana, remeleant guanyalor cite pula r es roilai la pozninela de la
la :lee natural Re fIamc:n /tus, i Lliea eres nieta (le! Home, secde la resta de presos les senyore- ,cid Catalana, eontinuant ces seus
tes Miste Bagaria, Maria Jove i treba n 's d'orkaa:tzaaid.
ebria eieseee t res jovez Manuel
:::tiren a la reunió .delegaPlenas, Jaeop Ordie,tx, Valenti done de la Federació de DepenSanes i Jora Rengé, i les nenes dents de Cataturn-a, Esquerra
Joeepa teaelelee n Marta del Rey; Catalana, Atriaeu gurnanitat, Feobtiuguereet lambe aceeesits el derarid de Joventula Raditials e
jove detente LIsé i e4s nene Je- Associaer6 d'Empleat y Obrera
roni del Rey, Jean Beca, Bailomete COSi3 iattItle
S'aeorde &manee la revise", de
El gesanyaider de la llar natu- raotaiteie Marttnrz Anido-Arleral wirreefla rejeras de /a beta a gui y adherir-se al tintine prola gennál seayersta Na Antúnia presos ceitebrat pels elements
Urdciaa i arpe:Ana deanes d'honor sindirailistes al Palau d'Art Moa les eteepetiquee senyoretes
dern.
la Pentecia es reunire de nou
Mere?' Pagarla 1 Na Maria Jové.
el primer diunienge.
Presidt racte i ff tinent
ealde del districla VI En Xavier
Tusan, que pertava la representad() da l'ala:ale de Barcelona;
Vi blanc. 073 arnm lit.
el preeleket de rillierola En L'elle Cellers Ari g.0 & MARISTA'«
Ifeesot i Balees), N'Agu e -t Ere. le i Ra Jautue
En Puta general, celebrada
El Jurel «taba eompose d'En el dia 19 del corriere a I—Ateneu
Pau Romera. predi-leal; En 3P- d'Alumnee Interne de l'Hospital
quel Datrast I Entre Ciber t, ve • de la Santa Con)" per la reno
cale.
vacié de cerrer: de la Junta diEa asaltar lla Insta, En Vete rectiva, foren elegits:
Miteeet, recordant ele lemps
President, En Llnie
la seva infantesa, ros volguó no- vice-president, En Joan Miguel;
sequiar ama la lectura de diver- secretari, En Rogeli Moix; vice
secretar', En Rafael Friegas; lee
sea Psseles , miebant amb un bel!
parlameat lítue tipo torea aplau- sentir, En Humbert leernendez;
dit. aupad reiste el represen- romptatior, En Josep Arblie;
Lant de la ende, En Xavier Tusblielecart, En L'ufo Palles; ve
den. ;el lamb4 toa fora aplau- caes: doet.er N'Enrie Lincee, dor
da.
eor ene Manuel Maldonado,
Joan Brandau 4 en Judep Marta
. AA eake*--cate de alta qua..tat Salida.
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La cesa mes ben assortida
en guante anglesos.
Gran baratura de preus
....ceeentemiermal

FUTBOL
A Irun la eelecol6 catana bat a la de Guipúzcoa
per a a O
•
Un foll P/1:119itISMC no exerept
de joiosa sorpresa, acolli la viotierra dele nostres; hom confesa
que debutes de les areputacions
setentas per l'equip seleceiouat
i ruajorment CO Regir la nota tan
de ecoratjadora del Concité Federail% dificihnent podía esperarse ot ratraele d'un tan eselafant
i actaparador triomf com recensegun bobre el temible competidor que era Cluipaseoa.
I la sorpresa eetievd eneara mes
falagadora en velero que per ajad
no ha estat precis el refore de
"fenómons" de cap mena; la voluntat i la fr d'orne xieots
Mutante de Catalunya que han Still igut oblidar lotos Ilitre rivnlitale de Clubs, ha bastat per a
ecornplor aital performanen.
Els telegrames han prole@ regetejar 9a gran vietúria eatalann
amb rabsencia de N'Eizaguirre
del mere 'metiere. ; de- cap mane re pot prendre's aleó en sen, eapiguent Intimen que I'esmentat
p lernent no es lampee cap coliis.
En tenir present les clre.umeMenees qtee rodejen l'en:centro,
el triomf de l'equip catete esdeve
errara mes constdernble als nos
tres une. Cal dir quina ee la lag-lima satiseaccid que en.
?
Itemarquern una vegada encara, que en el (lebrel la condield
"entusiasme" es essencial; eral)
ell sempre la vletória 1 contrem-he, eiivart menvs, da qué efs
neetres s ine:Idees sabran portarla per a Cetalnre-a en la tempera
semifinal d'aquost concurs iberle.
• ••
Ileu's ami( el rceurn del que
ton el partit jugat nl camp
d'Anude, lavaren per uns cine o
sie n111 espeeladers:
La primera part comete:e amen
uc joc' de (antelan dues incursione
dele bases t'oren fàcilment retanjades per la defensa catalana.
Un boche jne de mitjos i per
fi el p ostre alao es fa sentir; una
soperba centrada d'En SAJi recliné el primer avis: un free'lzien
1irat per En namitier era el primer gol.
Ron atar deis haces; neme rular! ami) forca, toca el pal; el
Irlo defensin de Catalunyn juca
en activista moments ambetra me:Bedel sorprenent. Escapada d'En,
S:1 ei, que arribe ami) cerner; En
lererea, d'un roe da rap
old (5 el segon gol a la milis hora
de joc.
Nova torta eseomese irunesa,
cense coneenübneies desagradables .1 s'arriba al desearle sense
variaeiö.
A la segona part O' vete en de
ndverearis tunee annee bojes de
nisrear: nisil ele' (Su perdre encara rrNs hornogeneitat. notantse holles i1/71141PA individuals, tan
tole; en carvi reratip.entate reir
més temes transeorrin annvn
unid mut s impressió de conjunt i
rompenetrerie; fnu notable la
tasen d'En .Monteeinns 1 Canale.
Una pilota relliecant n
lrneh i deprAa un soperh tan
d'Itrquizu (ben tren pel postre
portee) foren ele dos moments
rrn, s culminante de relee perrase.oe, portal amb una fogositat exf raordineria,
En Pirra os deslace en diverses
arranendes, peré por afortunat
en rematar riente una (nasid ma g
-nifea:Ttlvrxnse i oposant-se-li tot. reptil) contrate a la defensiva: Piera anta,
rebutjant el portee dalle:lene el
qual aprofita F.9 Martí per nutre
rar una magnífica canorneria. Es
el tercer gel i el miller del perfil: pne despee., aqileAt acaba, en
mile de l'estunefaecid general del
públie base, que no s'esperava un
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Pastilla VA LOA
PARA EVITAR Y CUIDAR

la Tos, los Resfriados, Alecciones
do la Garganta recientes ó inveteradm,
Dronquitla agudas ti Cróltiras. Catarros,
arlo," Trancazo, Asma, oto.
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do leo EMPLEAR m as quo
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resultat tan advera, malerat la
deserció deNeleisaguirre.
L'equip d'ella rintegravertLampirez (do Pamplona), Arrillaga
i rrate (San Sebastie), Olaercola (S, S.), itent3 i Eguiazabal
(L'un), Echevenlo, Urquizu, Patricio, Murta i Acosta (Irun).
El nestre, eslava format per
lestruch (C. E. eabailell), Canela
i Montesinos (Empance)), Tate-rae (Barcelona), lejend (Enro ll a). Samitier (Barcelona), p eMeca' (Europa), Piera, Grecia
(Barcelona), Martí (C. E. Saltadel/) i Sakí Lifien (Barcelona).
Com s'indica anteriorment, els
equipiere de Catalunya mostraren mes intel.ligencia entro elle;
perficularment ele davanters sorprengueren per llur comeinació;
e le mirlos jugaren seraore nmb
entert i en quant a les eiefersee
tingueren moments formidables:
donaren prora d'entendre'e
N'Estruch tregue les pilotee auab
"vista".
A )elialp rentrineant e'eti v.s'A
imptii4 tan eneeeetereett
el els d'Irrin; de les eseerureree
r sor p resa i rofiant-se oxeesenament tiP Pura defensas, arte
per eert fallaren totalmen te En
canvi els majos sapiguarrii manle»:r el >o a un gran reven, si
3irament len'". po:
t). %
ter s'emportà bona part de la
responsabilitet en el resultat; rt
nbelanf, fert bonament ele pose:/des i ils nie defenses a <tul devia
fer-se rratjorment responsables,
eer s'entengueren trae.
L'Arbitre fou correrte i impareral: os m'anee una bronca al r11,ect. un gol ala basca, pan del pedels m'As s'obelienva (me
Nnes t ruelt havia tred una huila des
(la l'interior del mare.
El púbfle se sentí defrandat
ami) els gens; rebeencia d'alguns
anomenats aigadors enlatare li
tejen ereure en un resultat ve-ternes pele sena. Val a die, pera.
que vn Asistir teternnl i si no
'aplaudí maces fegnsereentt ale
t'entres, tampoc ele t'AH p rova de
desennenlererie. Es de 1:uner
cl rs 31/11:1I d'en/lee, porlit l'are
encare n'ele preferida /a divisió
n Iel teatral n Geinnerna. tan nbatui des del famós viatge a América.
• ••
A deduir per Irs noticies rehudes, eta jurradarc eatalnne arribaran en el rtipid d'aquesta nit
11%10.
verç
len Ferlerneid oeuria tont) gran
plaer que es fea als notables
equiplAr3 una rebuda di gna de la
eme AS inereiven. fent acto de preshrela tots els Mutis J socia nvul
a In nit al Brincador del Passeig
de Grecia.
Per a MAS regulari t nt, en er
cer t ner da Cennietee es f n xarfi
riere amb l'hora exacta de l'arribada.
Ele re'res palee-te de les
seleccione
Diumenge s'eliminaren a Vigo
lee selorrione Cactr/la I Galleen;
Irinmferen netement equests darrers ene guatee a un,
A Vnlenda la eelece16 Llevant
fan batuda ri p ben just. per la
d'Andalusia: 2 n 1, si bit l'arta
re tad . raintestada. per e:teme/da
parcialitat de
rerbilre, senyor
Peri s.
Coeli la dien('rem, Astúries navia resultat einanyador de Biscala; nn obclaiut, ser-v.1,1a que es
va a Pa p i/Herid d'aquest resultat, peroné Astúries fiii jugar a
En Zehaln. el qual sembla no tenir rautoritzaeld do la Guipusroana,
EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
La fermideale vIrt6ela
del tadalena guanyant.
al Martineno per O a 1
En sapiguer-se arreu aquesta
nova unenimernent hom demanava si no era un truc o l'obra d'un
bromista, Talment aparencia increíble la desteta dcl quasi segur eannpid del grup fl, ces bornee
resultats del (mal el fan rionsiderar com un dala minore equipe
Wats; 1 esdevenia si cap inee
sorprenent ei resultat, en pensar
que l'eneontre tenia Iler al propi terreny del Martinenc i que el
seu contrineant era el Badalona, el qual club semblava que
radversitat el perseguia amb una,
iibstinseid asombrosa.
Mes la realitat dele tete era
aquesta; el roulnlona °Niegue la
seva mea sorollosa vie t dria que
pu gui assolir en el reste die) Cam.
pionat; un momio)! de deeconcert
a les files martinenques va da.
-er prou por a precipitar a tot
l'equip a la con fusió primer I a la
lesmoralització absoluta dese
pres.
A la primera pera el joc
mantingint molt fogós per amb
n lila bandee; domini abeilut no
chi 'reíd, enenra que ele roigs,
eereral, portaren aventatge. Ca
roe constar la be lla defensiva be
(Jalap ina, nplittelint-se• en diver
es ocasions a En Brea per la valentia de que ty li gala; el Bada
rana. per !res voltee, aronsegr
', tener. essent Itmades Sense con
e meteendes:nn "free-h lek" ponte
brolalortine dnnh llar a ra
betibn11; finnlment, peal)
'claree En Teme, 1 mb !me mi.
cierribe n1 d e sen e s, c en ee mar
car -se cap gol; fina allavur. re.'

podia fer preveuro el que ne4
tard arribe.
N
Es reprengue el ion, veinte!,
encara mes fogositat en ele ein.
cistonins, el que -otintraietava ata
rexotteniva. paeteivetat d e Ilefe
Contraziee Teuxidel centrael
el perilles Llinfie leo aprofita ere,
cimienten' Per a rular 1 matear
el primer tanto; cause sorpresa,
peró res mis. Torna a dominar
el Badalona i flOVR escorriesa d'Eh
Llines, que aeonseg-ueix un nQu
gol, que no ea coread( per recen
guies d'En Benages.
Des d'aquest nionient le letie
pren un earketer apasslonane
el Martinene comenea a donar
senyals d'inquietud per a En L a:
kakis arnb un eneert admirabl,
recull una paseada, sorteija
defences i acensegnielx l'emplee
La eonfinnea rep ele en els
mes pee hatea rk durar, peque
En Carreta 1 Redrigo, en bona
combinad& mnreaven el anee
Amb teta fogositat En Mines
rapa, ruta i va el t ercer! El Mar.
tirano es deerompon per reo.
mente i els hadalonine druninn
ne tament. aeoneeguint nitres lee)
eres, per eirt'l obra d'En Cancela i
Itodrigot
A racebar reneontre, els eme,
estaven reten apnasionats, cas
ríeme, ni e eta maleierns badalû.
n i ns, havienepreviet la magenta
del seu trioMf.
Els equins d'en: Bre. Mesen
net, Pan, Poririroe Riera, Gane;
leenagee. Rodrigo, Cancela, 1.11„
rifle i Teixklor pele Rnanyerlerse
refleje, Trallero. Seener',. Ceo.
rara. Coefa. Besas. ‘Ttlr, Lata.
tos. Casapufg, Tla rratrina i lisdrignez pe! Martinene. Artiittä
En Lernuei.
Torrasen. 5; Alletla, 2
'Cortica defensa dols beladel/lonas. els (piale fine dominaren
en malle momee:te , En Lernag,
un dele senil miltore clemente,
reseentit d'una torta contusie
bague d'abandenar el camp;
reerprip g uanaidor erra Murria
Massud. Torrella. Se g ares, Po;
pell. Pe r:lividez. Role. nedin, ea,
nttle. Cevilla i Sautoldria.

Conf(Wncia d'AsFenb
lances de lnlal p Itia, in-

validesa i Mateinitat

Iss

Aten, dirnarts, a dos quarts de
deu de la rat, formara part del
de conferencies complernen.
Oletee de l'Aeeetriblea, el corlee.
Her ttelegat de rrinstitut
rial de Previsió, don Josep Malee
quer Salvatior, donare al salt
(redes de la Caixa Peneions
Per a la Vellosa i d'Estalvis, una
conferencia sobre el tema -Fe.,
deració espanyola cractuacione.
regionals de previsiú".
Denle, a l'esmentat local, i ea
Icona idéntica , don Francesa Meragas i Barret, director general
de ii-a Causa de Pensione, disserlat
rá sobre el terna "eortnee Can%
suetudineries de les sosegaran
ces socials".

eurs

De Mete
Nacionalista del dia '22
d'octubre
Ens eornureca la secare et
Propaganda Autonomista de
Ceintre Autonomista de Beeene
dents del Comerg i de la
Una que encara continua relcalt
mes ailhesions a l'acte d'Atiriaaere nacionalista que organitti
din 22 del paseat octubre.
• linee aqut les que s'han rebut
darrerament:
&juntamente: Pratilip,
Ras, Artesa da laceria, b'Sget,a. ta
Argentera, Parrequia de
Sant Ifipólit de VullregO,
ra de eiataró. Sant Esteve da
Castellar, Calonge Cantallops,
mimarla nacionalista de l'Ajuntament de Bellvie, Maeroig, Sant
Hilari Sacalm, :ante Eulália do
Ritnerinier, Capinany,
etlafennea del Penedes Sant
he de Vilatorta, Cornelle de Len
breiat, Pobla de Alasatteet, 1.14
trola Pla de Cabra, Cabecee, YO.
ranges, Campdevànol, Veanieder
na, Tortellä, Malgrat, Valls.
Entitats: Orfeó Badn!ore. de
Perialona; Germandat "Moroe
Cinto", de Barcelona; Poluel
Flora de Tarongcr, de Barc9lee3;
Agruparla Excursionista Tata,
lunyd", de Barcelona; °rae.) Vi'
rentó, de Sant Vicente deis ilerts:
Centre Autonomista Republir e do
Sarreal, Pomell de Joycnvilt
Cae:necee de Barcelona.

Associació

Je

Protectora

l'Ensenyança Ca*
tal.ana

A les Crines de rASSeCiaillii
Protectora de ifEneevanea Cele*
aria s'ha rebut da -naliu de le°
reaseles d'una persona que aree'
ra ce nom, mota lee inicials &lee
Des d'aqueetes ptanee sireu.
patrititio acta.

1"9459,1r
onaate., 21 de aarembre de 1922
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Els Espectacles

: : CONCERTS: !!

811111meinummununig
ELDORADO
Palau Musics catalana
Companyla de aareuela
Unas - Leonie - Gallego le
Diumenge, 26 de novembre, a
013853111111•11111111:23e3M9DIZI122,4112113101•Ii•IIDIE311.1111£ a erra .ersz.emor-unammatureeremem, •a dos quarts de cinc de la tarda,
Avni, dimarts, tarda, a a PRIMER DEL& SIS CONCERTS
•
Plaça del Teatro, 21 4 n: II les eine: La primera ales- 3 EN MES DE FESTA A LA TARDA
111
m, ta. La preciosa opereta ea e
Concert per 2'ORFE0 CAVILA
• dos ructes dt1 mestre Vi- I1le dirigit poi hItre. En Unte Millet
• ve.s,
Talabas, 5125 14736 A
Programes, abanament loca8
9[1. 11N1
lit
LA GENERALA
O Mate, al maga
n•nnn33.1~.~..•n••• Mi III
magatzem de mdsica
1
Cit., a lee den:
II PI
El "rni6 Musical Esprit:yola", 1 I 3,
I'VIARTS, LA TU:VISTA DE .GRA„-Dtcts KNIT
a
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.
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N
•
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rIft • :re. En h ,..i.sca de un marido:
Quo ea gran Barcolonal 1 El c:;3oro de Pura. A lres tt:tarts
d'U,
Irt n metaatgc a! 111.191re ljaitrrer(),
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